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1. รหัสและชื่อหลักสูตร
รหัสหลักสูตร :
ภาษาไทย
:
ภาษาอังกฤษ

:

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ไทย) :
ชื่อย่อ (ไทย) :
ชื่อเต็ม (อังกฤษ) :
ชื่อย่อ (อังกฤษ) :

2539004
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมและการบริหาร
การก่อสร้าง
Master of Engineering Program in Construction Engineering and
Management
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมและการบริหารการก่อสร้าง)
วศ.ม. (วิศวกรรมและการบริหารการก่อสร้าง)
Master of Engineering (Construction Engineering and Management)
M.Eng. (Construction Engineering and Management)

3. วิชาเอก (ถ้ามี)
ไม่มี
4. จานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
แผน ก 2
40
หน่วยกิต
แผน ข
40
หน่วยกิต
5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
หลักสูตรระดับปริญญาโท

2
5.2 ภาษาที่ใช้
หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาไทยโดยใช้เอกสาร ตาราเรียนเป็นภาษาไทยและ/หรือภาษาอังกฤษ
5.3 การรับเข้าศึกษา
รับนักศึกษาไทย และนักศึกษาต่างประเทศที่สามารถใช้ภาษาไทยได้
5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น
มหาวิทยาลัยโตเกียว รูปแบบของการร่วมมือเป็นแบบ Memorandum of Understanding (ภาคผนวก จ.)
5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษา
ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 กาหนดเปิดสอนเดือน สิงหาคม ปีพ.ศ. 2559
ได้พิจารณากลั่นกรองโดยสภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 3/2559
เมื่อวันที่ 14 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2559
ได้รับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัยฯในการประชุม ครั้งที่ 201
เมื่อวันที่ 11 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2560
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรคุณภาพและมาตรฐาน
หลักสูตรมีความพร้อมเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
ในปี พ.ศ. 2560
8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสาเร็จการศึกษา
มหาบัณฑิตที่จบการศึกษาจากหลักสูตรสามารถประกอบอาชีพได้ทั้งหน่วยงานภาครัฐ เอกชน รัฐวิสาหกิจ
ตั้งแต่ระดับวิศวกร วิศวกรอาวุโส วิศวกรผู้จัดการ ตลอดจนผู้บริหารกิจการขนาดใหญ่และเจ้าของกิจการ
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9. ชื่อ สกุล ตาแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ชื่อ-สกุล
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (เรียงลาดับจากคุณวุฒิสูงสุดถึงระดับปริญญาตรี),
(ระบุตาแหน่งทางวิชาการ)
สถาบันที่สาเร็จการศึกษา, ประเทศที่สาเร็จการศึกษา (ปีที่สาเร็จการศึกษา)
1. ผศ.ดร.วุฒิพงศ์ เมืองน้อย
D.Eng. (Construction Engineering & Management), Asian Institute of
Technology, Thailand (2003)
M.Eng. (Structure Engineering), Asian Institute of Technology, Thailand
(1994)
วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา), สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, ประเทศ
ไทย (2532)
2. ผศ.ดร.สันติ เจริญพรพัฒนา Ph.D. (Civil Engineering), The University of Tokyo, Japan (2004)
M.Eng. (Construction Engineering & Management), Asian Institute of
Technology, Thailand (1998)
วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา), สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, ประเทศ
ไทย (2538)
3. รศ.เอนก ศิริพานิชกร
M.Eng. (Structural Engineering & Construction), Asian Institute of
Technology, Thailand (1985)
วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา), สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, ประเทศ
ไทย (2524)
4. ผศ.ดร.พิชญ์ สุธีรวรรธนา
Ph.D. (International Studies), The University of Tokyo, Japan (2006),
(ผศ.ทางด้านวิศวกรรมโยธา)
(Dissertation title is Examining the Secondary Effects of Technological
Politics in Infrastructure Development)
M.Eng. (Construction Engineering & Management), Asian Institute of
Technology, Thailand (1998)
วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ประเทศไทย (2539)
5. ดร.รักติพงษ์ สหมิตรมงคล Ph.D. (Civil Engineering), The University of Tokyo, Japan (2005)
M.Eng. (Civil Engineering), The University of Tokyo, Japan (2002)
วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา), มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ประเทศไทย (2543)
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10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จาเป็นต้องนามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
การพั ฒนาหลักสูตรจะคานึงถึงแผนพั ฒนาเศรษฐกิ จและสังคมแห่งชาติ และคานึงถึงแนวโน้มการ
เปลี่ยนแปลงของประเทศและของโลกในอนาคตอันใกล้ อาทิเช่น การรวมตัวกันทางเศรษฐกิจในภูมิภาค
เศรษฐกิจโลกจะเปลี่ยนศูนย์กลางอานาจมาอยู่ที่ประเทศแถบเอเชียมากขึ้น การเปลี่ยนแปลงด้านการเงินโลก
ความต้องการและปัญหาด้านพลังงาน แนวโน้มการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่เศรษฐกิจสีเขียวมากขึ้น
แผนการพัฒนาโครงการสาธารณูปโภคพื้นฐานของประเทศ เป็นต้น การที่จะบรรลุเป้าหมายของการพัฒนา
ประเทศและคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน ประเทศไทยจาเป็ นต้องพัฒนาระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน
เพิ่มขึ้นอีกมาก จึงจาเป็นต้องมีบุคลากรทางด้านวิศวกรรมและการบริหารการก่อสร้างที่มีคุณภาพจานวน
มาก การพัฒนาหลักสูตรจึงให้มีความยืดหยุ่นในการผลิตบุคลากรให้สอดคล้องและตรงกับความต้องการ
ของการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ รวมถึงปลูกฝังให้ บุคลากรเป็นผู้ใฝ่รู้เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงใน
อนาคต
11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
การพั ฒ นาหลัก สูตรจะค านึงถึงการเปลี่ยนแปลงของบริบ ทด้านสังคม เช่น โครงสร้างประชากรที่
แนวโน้มจะมีจานวนผู้สูงอายุเพิ่มมากขึ้น การต่อต้านของชุมชนท้องถิ่นต่อโครงการพัฒนาหรือโครงการ
ก่อสร้างขนาดใหญ่ กระแสการสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมสร้างสรรค์ทางสังคมที่มีมากขึ้น เป็นต้น การ
เปลี่ยนแปลงของบริบทด้านกฎหมายที่ให้สิทธิแก่ประชาชนในการมีส่วนร่วมและตรวจสอบการดาเนินงาน
ของภาครัฐตามที่กาหนดในกฎหมายต่างๆ เช่น ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเรื่อง
ก าหนดหลั ก เกณฑ์ วิธี ก าร ระเบี ย บปฏิ บั ติ และแนวทางในการจัด ท ารายงานการวิเคราะห์ ผ ลกระทบ
สิ่งแวดล้อมสาหรับโครงการหรือกิจการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงทั้งทางด้านคุณภาพ
สิ่ ง แวดล้ อ ม ทรั พ ยากรธรรมชาติ และสุ ข ภาพ พ.ศ. 2552 เป็ น ต้ น การเปลี่ ย นแปลงของบริ บ ทด้ า น
วัฒนธรรม เช่น การเปิดเสรีประชาคมอาเซียน ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีกับการดารงชีวิตของมนุษย์
ความต้องการให้ภาครัฐมีธรรมาภิบาลที่ดีขึ้น ความต้องการให้ภาคเอกชนมีความรับผิดชอบต่อสังคมเพิ่ม
มากยิ่งขึ้น เป็นต้น การพัฒนาหลักสูตรจึงเน้นความสาคัญในการผลิตบุคลากรทางด้านวิศวกรรมและการ
บริหารการก่อสร้างที่เข้าใจในผลกระทบของงานด้านวิศวกรรมและการบริหารการก่อสร้างที่มีต่อสังคม
และวัฒ นธรรม มี คุ ณ ธรรมและจริยธรรมที่จะช่วยชี้นาและขับเคลื่อนให้ การเปลี่ยนแปลงของประเทศ
เป็นไปในรูปแบบที่สอดคล้องและเหมาะสมกับวิถีชีวิตของสังคมไทย

5
12. ผลกระทบจาก ข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน
12.1

การพัฒนาหลักสูตร

จากผลกระทบจากสถานการณ์ภายนอกในการพัฒนาหลักสูตร จึงจาเป็นต้องพัฒนาหลักสูตรในเชิงรุก
ที่มีศักยภาพและสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามการเปลี่ ยนแปลงอย่างรวดเร็วของบริบทด้านต่างๆ และรองรับ
ความสามารถในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรม เพื่อผลิตบุคลากรทางด้านวิศวกรรมและการบริหารการ
ก่อสร้างที่มีศักยภาพสูงในการพัฒนาตนเองให้เข้ากับลักษณะงานทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพ มีความเข้าใจ
และสามารถตอบสนองต่ อ สถานการณ์ ห รื อ การพั ฒ นาเศรษฐกิ จ สั ง คม และวั ฒ นธรรม รวมถึ ง มี
ความสามารถในการชี้นาสังคมในประเด็นที่เหมาะสมได้
12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน
การผลิตบุคลากรเพื่อตอบสนองต่อผลกระทบจากสถานการณ์ภายนอกมีความสอดคล้องกับพันธกิจ
ของมหาวิทยาลัยที่มุ่งสู่ความเป็นเลิศในเทคโนโลยีและการวิจัย และมุ่งธารงปณิธานในการสร้างบัณฑิตที่ดี
และเก่ง การพัฒนาหลักสูตรจึงต้องเน้นและส่งเสริมการใช้ความรู้ทางวิศวกรรมและการบริหารการก่อสร้าง
ที่คานึงถึงคุณธรรมและจริยธรรมทางวิชาชีพ ใส่ใจในผลกระทบของงานทางวิศวกรรมและการบริหารการ
ก่อสร้างที่จะมีผลต่อบริบทต่างๆ และพัฒนาบุคลากรที่ดี เก่ง ใฝ่รู้ มีทักษะการวิจัยเพื่อใช้แก้ปัญหาใหม่ๆอัน
เกิดจากการเปลี่ยนแปลงต่างๆในอนาคต และมีศักยภาพในการสร้างคุณค่าและชี้นาภาคอุตสาหกรรมและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาประเทศ
13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน
13.1 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนีท้ ี่เปิดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่น
หมวดวิชาปรับพื้นภาษาอังกฤษ
13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้ภาควิชา/หลักสูตรอื่นต้องมาเรียน
ไม่มี
13.3 การบริหารจัดการ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องประสานงานกับอาจารย์ผู้แทนจากคณะอื่นที่เกี่ยวข้อง ด้านเนื้อหา
สาระ การจัดตารางเรียนและสอบ และความสอดคล้องกับกรอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิ
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หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสาคัญ วัตถุประสงค์ของหลักสูตร และผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร
1.1 ปรัชญาของหลักสูตร
หลั ก สู ต รนี้ ผ ลิ ต บั ณ ฑิ ต ผู้ มี ค วามรู้ ความเชี่ ย วชาญ ทางด้ านวิ ศ วกรรมและการบริ ห ารการก่ อ สร้ างที่
ตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงานในภาคอุตสาหกรรมก่อสร้าง
1.2 ความสาคัญของหลักสูตร
หลัก สูตรนี้เน้นการศึก ษาด้านวิศวกรรมและการบริหารการก่ อสร้าง ทั้งด้านเนื้ อหาทางวิชาการและวิธี
ปฏิบัติงานที่เกิดขึ้นในอุตสาหกรรม บัณฑิตนอกจากจะมีความรู้ทางวิชาการแล้วยังมีความสามารถในการ
วิเคราะห์ เพื่ อ เข้ าใจปั ญ หาที่ เกิ ด ขึ้ น ในอุ ต สาหกรรมและประยุ ก ต์ ค วามรู้เพื่ อ พั ฒ นาวิ ธี ป ฏิ บั ติ งานใน
ภาคอุตสาหกรรมให้มีความก้าวหน้ายิ่งขึ้น
1.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1. เพื่ อผลิตมหาบัณ ฑิ ตที่ มี ความรู้ทั้งในด้านระบบการบริหารจัดการงาน เพื่อให้ส อดคล้องกับความ
ต้องการของอุตสาหกรรมก่อสร้างของประเทศ
2. เพื่อฝึกฝนมหาบัณฑิตให้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถในเชิงวิจัย
3. เพื่อให้บริการทางวิชาการแก่ภาครัฐและเอกชน
1.4 ผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร (Program Learning Outcomes : PLO และ Sub PLO)
PLO1 : สามารถตรวจสอบและบอกความแตกต่างของระบบโครงสร้างและแนะนาสื่อสารให้เข้าใจถึงวิธีการ
ก่อสร้างที่เหมาะสมในด้านเวลา คุณภาพ และราคา
1A นักศึกษาสามารถวิเคราะห์เพื่อเปรียบเทียบวิธีการก่อสร้างในเชิงวิศวกรรมและเชิง
เศรษฐศาสตร์ในมิติของราคา เวลาและคุณภาพ
1B นักศึกษาเข้าใจและสามารถประยุกต์ใช้เครื่องมือในการวิเคราะห์ข้อมูลที่สาคัญของโครงการ
เพื่อประกอบการตัดสินใจภายใต้คุณภาพและราคาที่เหมาะสมตรงตามความต้องการของลูกค้า
PLO2 : สามารถวิเคราะห์กระแสเงิน สด งบกาไร ขาดทุนและความคุ้มค่าของโครงการ รวมถึงการแปลความ
งบดุล งบการเงินขององค์กร
PLO3 : สามารถเลื อ กใช้ รูป แบบสั ญ ญาก่ อ สร้ างให้ เหมาะสมกั บ ความต้ อ งการของเจ้ าของโครงการและ
สัญลักษณ์โครงการได้
PLO4: สามารถนาความรู้ที่เกี่ยวข้องไปประยุกต์ใช้ในการวางแผนโครงการก่อสร้างตามความต้องการของ
เจ้าของโครงการและกฎระเบียบภาครัฐที่เกี่ยวข้อง
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4A
4B

นักศึกษาเข้าใจและสามารถวิเคราะห์ข้อมูลที่สาคัญเพื่อการวางแผนโครงการก่อสร้างได้
นักศึกษาเข้าใจและสามารถประยุกต์ใช้เครื่องมือในการวิเคราะห์ข้อมูลที่สาคัญของโครงการ
เพื่อประกอบการตัดสินใจได้
4C นักศึกษาเข้าใจและสามารถประยุกต์ข้อมูลด้านเทคนิคเพื่อการวางแผนงานได้
4D นักศึกษาเข้าใจและสามารถนาความรู้และเครื่องมือด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
สารสนเทศมาประยุกต์ใช้ในการวางแผนงานก่อสร้างได้
4E
นักศึกษาเข้าใจความต้องการของเจ้าของโครงการกฎระเบียบภาครัฐที่เกี่ยวข้อง รวมถึงบริบท
ต่างๆในสังคมที่เกี่ยวข้องกับโครงการก่อสร้าง
PLO5: สามารถตรวจสอบและติดตาม เปรียบเทียบความก้าวหน้าของโครงการก่อสร้างรวมถึงการส่งมอบงาน
5A นักศึกษาเข้าใจวิธีการวัดปริมาณงานและความก้าวหน้าของโครงการก่อสร้าง
5B นักศึกษาเข้าใจ สามารถตรวจสอบ และพัฒนาระบบคุณภาพในโครงการก่อสร้างได้
5C นักศึกษาเข้าใจและประยุกต์ใช้วิธีการวัดและเปรียบเทียบผลผลิตในงานก่อสร้างได้ รวมถึงการ
วิเคราะห์เพื่อเพิ่มผลผลิตในงานก่อสร้าง
5D นักศึกษาเข้าใจและสามารถนาความรู้และเครื่องมือด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
สารสนเทศมาประยุกต์ใช้ในการติดตามความก้าวหน้าของงานก่อสร้างได้
PLO6: สามารถเข้ าใจข้ อกฎหมายที่ เกี่ ยวข้องและนาไปประยุ กต์ในการบริหารโครงการได้ รวมถึงการให้
คาปรึกษาโดยคานึงถึงหลักของคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ
PLO7: สามารถกาหนดโจทย์วิจัยที่เกี่ยวข้องกับการบริหารโครงการก่อสร้าง ออกแบบ การรวบรวมข้อมูลและ
วิ เคราะห์ ข้ อ มู ล และน าเสนอเพื่ อ ตอบโจทย์ วิ จั ย ให้ ส ามารถน าไปประยุ ก ต์ ใ ห้ เกิ ด การพั ฒ นาใน
อุตสาหกรรมก่อสร้าง

8
2. แผนพัฒนาปรับปรุง
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง
 ปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรม
ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมและการบริหารการ
ก่อสร้างให้มีมาตรฐาน
สอดคล้องตามที่ สกอ.กาหนด

กลยุทธ์
 พัฒนาหลักสูตรโดยมีพื้นฐาน
จากหลักสูตรในระดับสากล
 ติดตามประเมินหลักสูตรอย่าง
สม่าเสมอ

 ปรับปรุงหลักสูตรให้
สอดคล้องกับความต้องการ
ของภาคอุตสาหกรรม

 ติดตามการเปลี่ยนแปลงใน
ความต้องการของ
ภาคอุตสาหกรรมการก่อสร้าง
 สร้างความร่วมมือในด้านการ
เรียนการสอนและด้านการวิจัย
กับหน่วยงานอื่น

หลักฐาน/ตัวบ่งชี้
 เอกสารปรับปรุงหลักสูตร
 รายงานผลการดาเนินการของ
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมและและการบริหาร
การก่อสร้าง
 รายงานผลการประเมินความ
พึงพอใจในการใช้มหาบัณฑิต
ของภาคอุตสาหกรรมก่อสร้าง
 ความพึงพอใจในทักษะความรู้
ความสามารถในการทางาน
ของมหาบัณฑิต โดยเฉลี่ยใน
ระดับดี
 การแลกเปลี่ยนความรู้และ
ความคิดเห็นระหว่างอาจารย์/
นักศึกษากับหน่วยงานอื่น
 การมีส่วนร่วมในงานวิจัยกับ
หน่วยงานอื่น
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
ระบบการจัดการศึกษาที่ใช้ในการเรียนการสอนตามหลักสูตรเป็นระบบทวิภาค
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
ไม่มีการจัดการเรียนการสอนภาคฤดูร้อน ยกเว้นวิทยานิพนธ์ หรือโครงการศึกษาเฉพาะเรื่องที่นักศึกษา
ต้องการจบการศึกษา โดยผ่านความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา
1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค
ไม่มี
2. การดาเนินการหลักสูตร
2.1 วัน-เวลาในการดาเนินการเรียนการสอน
นอกวัน – เวลาราชการ วันจันทร์ ถึง ศุกร์ เวลา 18.00 – 21.00 น วันเสาร์ เวลา 9.00 – 16.00 น.
2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
1. ต้องเป็นผู้ได้รับปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต หรือเทียบเท่า และ/
หรือ
2. ควรมีประสบการณ์การทางานที่เกี่ยวข้องอย่างต่า 2 ปี และ/หรือ
3. คณะกรรมการสอบคัดเลือก ซึ่งเป็นคณาจารย์ประจาหลักสูตร พิจารณาแล้วสมควร รับเข้าได้
4. มีคุณสมบัติอื่นเป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ว่าด้วยการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา ข้อ 15 การรับเข้าศึกษา
15.1 มหาวิทยาลัยจะพิจารณาความเหมาะสมของผู้สมัครโดยการสอบข้อเขียนและ/หรือสอบ
สัมภาษณ์ หรือวิธีการอื่นใดที่ภาควิชาเห็นสมควรและคณะให้ความเห็นชอบ
15.2 ในกรณีที่ผู้สมัครกาลังรอผลการศึกษาระดับปริญญาโทหรือปริญญาตรี การรับเข้าศึกษาจะมี
ผลสมบูรณ์เมื่อผู้สมัครได้ส่งหลักฐานการสาเร็จการศึกษาตามที่ระบุไว้ในคุณสมบัติของผู้สมัคร
ให้แก่มหาวิทยาลัยภายในระยะเวลาที่กาหนด
15.3 สาหรับหลักสูตรเต็มเวลา ในกรณีที่ผู้สมัครเป็นข้าราชการ หรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ การ
รับเข้าศึกษาจะมีผลสมบูรณ์เมื่อผู้สมัครได้รับอนุมัติให้ลาศึกษาจากต้นสังกัด
15.4 ผู้เข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาจะเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเกินหนึ่งสาขาวิชาใน
เวลาเดียวกันไม่ได้
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2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า
นักศึกษาที่สมัครเข้าเรียนในหลักสูตรจะต้องทาการทดสอบภาษาอังกฤษตามที่มหาวิทยาลัยได้กาหนด
ไว้ เนื่องจากตารา เอกสารประกอบการเรียน และเอกสารค้นคว้าเพิ่มเติมโดยส่วนมากเป็นภาษาอังกฤษ
2.4 กลยุทธ์ในการดาเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา / ข้อจากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3
นักศึกษาที่จะเข้ารับการศึกษาควรมีผลทดสอบภาษาอังกฤษไม่ต่ากว่าเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกาหนดหรือ
นักศึกษาจะต้องมีการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษเพิ่มเติมในกรณีที่ไม่ถึงเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกาหนด
2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้สาเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี
จานวนนักศึกษา
จานวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา
รวม
2559-2563
2559
2560
2561
2562
2563
ชั้นปีที่ 1
40
40
40
40
40
200
ชั้นปีที่ 2
40
40
40
40
160
รวม
80
80
80
80
320
คาดว่าจะจบ
40
40
40
40
160
การศึกษา
2.6 งบประมาณตามแผน
2.6.1 อัตราค่าเล่าเรียน (หน่วย :บาท/คน)
อัตราค่าเล่าเรียน
ปีการศึกษาที่ 1
ปีการศึกษาที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
1. ค่าบารุงการศึกษา
15,000
15,000
15,000
15,000
2. ค่าลงทะเบียน
36,000
27,000
33,000
24,000
(3,000 บาท/หน่วยกิต)
รวมค่าเล่าเรียน
51,000
42,000
48,000
39,000
ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร
180,000/คน
2.6.2 งบประมาณรายรับ (หน่วย :บาท)

ค่าบารุงการศึกษา

2559
2,250,000

ปีงบประมาณ
2560
2561
2562
2,400,000 2,400,000 2,400,000

2563
2,400,000

ค่าลงทะเบียน

4,500,000

4,800,000

4,800,000

4,800,000

4,800,000

รวมรายรับ

6,750,000

7,200,000

7,200,000

7,200,000

7,200,000

หมวดเงิน
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2.6.3 งบประมาณรายจ่าย (หน่วย :บาท)
2559

2560

ปีงบประมาณ
2561

1. ค่าใช้จ่ายบุคลากร

2,291,520

2,406,096

2,526,401

2,652,721

2,785,357

2. ค่าใช้จ่ายในการ

1,735,500

1,808,000

1,808,000

1,808,000

1,808,000

3. ทุนการศึกษา

470,000

470,000

470,000

470,000

470,000

4. รายจ่ายระดับ

1,986,000

2,118,400

2,118,400

2,118,400

2,118,400

6,483,020
266,980
75
86,440

6,802,496
397,504
80
85,031

6,922,801
277,199
80
86,535

7,049,121
150,879
80
88,114

7,181,757
18,243
80
89,772

หมวดเงิน

2562

2563

ก. งบดาเนินการ

ดาเนินงาน

มหาวิทยาลัย
รวม (ก)
รายรับหักรายจ่าย
จานวนนักศึกษา*
ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษา

* หมายเหตุ ทั้งนี้ อัตราค่าเล่าเรียนให้ขึ้นอยู่กับประกาศของมหาวิทยาลัย ในแต่ละปีการศึกษา
2.7 ระบบการศึกษา
แบบชั้นเรียน
2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย
เป็ น ไปตามระเบี ย บมหาวิท ยาลัย เทคโนโลยี พ ระจอมเกล้าธนบุ รี ว่าด้วยการศึก ษาระดับ บั ณ ฑิ ตศึก ษา
พ.ศ. 2547 ข้อ 18.2 การลงทะเบียนข้ามสถาบั น และข้อ 28 การเทียบโอนรายวิชา ในระเบียบมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ 2)พ.ศ. 2553
ข้อ 18.2 การลงทะเบียนข้ามสถาบัน
18.2.1 นักศึกษาจะขอลงทะเบี ยนเรียน ณ สถาบันการศึกษาอื่นได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจาก
ภาควิชา และต้องได้รับอนุมัติจากคณะ โดยถือเกณฑ์การพิจารณาอนุมัติ ดังต่อไปนี้
(1) รายวิชาที่หลักสูตรกาหนดไม่ได้เปิดสอนในมหาวิทยาลัยในภาคการศึกษาและปี
การศึกษานั้นด้วยเหตุผลต่างๆ
(2) รายวิชาที่สถาบันอื่นเปิดสอน ต้องมีเนื้อหาที่เทียบเคียงกันได้กับรายวิชาในหลักสูตร
(3) รายวิชาที่เป็นประโยชน์ต่อการศึกษาหรือการทาวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาค้นคว้าอิสระ
ของนักศึกษา
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18.2.2 ให้นาหน่วยกิตและผลการศึกษาของรายวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบัน
ไปเป็นส่วนหนึ่งของการประมวลผลการศึกษาตามหลักสูตรที่นักศึกษาศึกษาอยู่
18.2.3 นักศึกษาต้องรับผิดชอบค่าลงทะเบียนตามอัตราที่สถาบันนั้นๆ กาหนด
และข้อ 28 การเทียบโอนรายวิชา
28.1 สาหรับนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาอื่น
28.1.1 เป็นรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาหรือเทียบเท่าที่สานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือหน่วยงานของรัฐที่มีอานาจตามกฎหมายรับรอง
28.1.2 เป็นรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่มีเนื้อหาสาระครอบคลุมไม่น้อยกว่าสามในสี่ของรายวิชา
หรือกลุ่มรายวิชาที่ขอเทียบโอน
28.1.3 เป็นรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่มีผลการศึกษาไม่ต่ากว่า B หรือแต้มระดับคะแนน 3.00
หรือเทียบเท่า หรือได้ระดับ S
28.1.4 นักศึกษาไม่สามารถเทียบโอนหน่วยกิตวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระได้ โดย
นักศึกษาต้องลงทะเบียนใหม่ตามหลักสูตรกาหนด
28.1.5 การเทียบโอนรายวิชาให้กระทาได้ไม่เกินหนึ่งในสามของจานวนหน่วยกิตรวมของ
หลักสูตรที่โอน
28.1.6 รายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่เทียบโอนจะไม่นาหน่วยกิตมาคานวณแต้มระดับคะแนนเฉลี่ย
แต่การนับหน่วยกิตเพื่อสาเร็จการศึกษาให้นับหน่วยกิตที่เทียบโอนมาด้วย
28.1.7 นักศึกษาต้องใช้เวลาศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยอย่างน้อยหนึง่ ปีการศึกษาและลงทะเบียนเรียน
รายวิชา หรือทาวิทยานิพนธ์ หรือการค้นคว้าอิสระตามหลักสูตรที่เข้าศึกษาไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
28.1.8 สาหรับหลักสูตรใหม่จะเทียบโอนนักศึกษาเข้าศึกษาได้ไม่เกินกว่าชั้นปีและภาคการศึกษาที่
ได้รับอนุญาตให้มีนักศึกษาเรียนอยู่ตามหลักสูตรที่ได้รับความเห็นชอบแล้ว
ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยอาจมีการเปลี่ยนแปลงระเบียบเพื่อให้ทันสมัยและเหมาะสม ซึ่งนักศึกษาต้อง
ปฏิบัติตามระเบียบที่มีการเปลี่ยนแปลง
3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จานวนหน่วยกิต

รวมตลอดหลักสูตร

40

หน่วยกิต
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3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร
แผนการศึกษา ก 2 (วิทยานิพนธ์)
ก. หมวดวิชาบังคับ
ข. หมวดวิชาแกน
ค. หมวดวิชาเลือก
ง. วิทยานิพนธ์
แผนการศึกษา ข (การค้นคว้าอิสระ)
ก. หมวดวิชาบังคับ
ข. หมวดวิชาแกน
ค. หมวดวิชาเลือก
ง. การค้นคว้าอิสระ

10
15
3
12

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

10
15
9
6

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

3.1.3 รายวิชา
- ความหมายรหัสวิชา
รหัสวิชาประกอบด้วยตัวอักษร และเลขสามหลัก มีความหมายดังนี้
CVE หมายถึง กลุ่มวิชาภาควิชาวิศวกรรมโยธา
ตัวเลขมีความหมาย ดังนี้
เลขหลักร้อย
แสดงถึง
วิชาระดับบัณฑิตศึกษา
เลขหลักสิบและหลักหน่วย แสดงถึง
รหัสประจารายวิชา
- ความหมายของวิชาบังคับ และวิชาแกน
ผู้เรียนที่จบจากหลักสูตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมและการบริหารการก่อสร้าง จะประกอบอาชีพกับ
ผู้ว่าจ้างในภาคอุตสาหกรรมก่อสร้างอยู่ 2 แบบ คือ ด้านการบริหารการก่ อสร้าง และด้านวิศวกรรมการ
ก่อสร้าง หลักสูตรฯจึงแบ่ งรายวิช าแกนออกเป็น 2 กลุ่ม คือกลุ่มวิชาการบริหารการก่อสร้าง และ กลุ่ม
วิศวกรรมการก่อสร้าง เพื่อที่จะให้ผู้เรียนได้เลือกเรียนในด้านที่ตนเองจะไปประกอบอาชีพ
วิชาบังคับ หมายถึง วิชาที่จาเป็นต้องเรียนซึ่งเป็นความรู้พื้นฐานประกอบอาชีพทั้ง 2 ด้าน คือด้านการ
บริหารก่อสร้าง และด้านวิศวกรรมการก่อสร้าง
วิชาแกน หมายถึง วิชาที่ผู้เรียนเลือกเรียนกลุ่มวิชาหลัก คือ กลุ่มวิชาการบริหารการก่อสร้าง หรือ กลุ่ม
วิศวกรรมการก่อสร้าง เพื่อที่จะประกอบอาชีพในการทางานกับผู้ว่าจ้าง
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- รายวิชา
หมวดวิชาภาษาอังกฤษ
LNG 550 วิชาปรับพื้นภาษาอังกฤษสาหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 2 (1-2-6) (S/U)
Remedial English Course for Post Graduate Students
LNG 600 วิชาภาษาอังกฤษระหว่างการเรียนในหลักสูตรสาหรับนักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา
3 (2-2-9) (S/U)
In-sessional English Course for Post Graduate Students
หมายเหตุ นักศึกษาต้องเรียนวิชา LNG 550 และ/หรือ LNG 600 และ/หรือได้รับการยกเว้น ทั้งนี้
ขึ้นอยู่กับระดับคะแนนการทดสอบและเงื่อนไขตามที่คณะศิลปศาสตร์กาหนด
ก. หมวดวิชาบังคับ
CVE 503 การสัมมนา
Seminar
CVE 512 การบริหารโครงการทางวิศวกรรมโยธา
Project Management in Civil Engineering
CVE 611 การวางแผนและควบคุมการก่อสร้าง
Construction Planning and Control
CVE 613 การเพิ่มผลผลิตในงานด้านวิศวกรรมโยธา
Productivity Improvement in Civil Engineering
ข. หมวดวิชาแกน
แผน ก 2
แผน ข

10
หน่วยกิต
1 (0-2-3)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)

15
15

หน่วยกิต
หน่วยกิต

กลุ่มวิชาการบริหารการก่อสร้าง
CVE 516 การวิเคราะห์เพื่อการตัดสินใจในงานวิศวกรรมโยธา
Analysis for Decision-making in Civil Engineering
CVE 612 การบริหารคุณภาพงานก่อสร้าง
Construction Quality Management
CVE 617 การบริหารการเงินสาหรับโครงการก่อสร้าง
Financial Management in Construction Project

3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
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CVE 618 ปัจจัยด้านบุคลากรในการบริหารงานก่อสร้าง
Human Factors in Construction Management

3 (3-0-9)

กลุ่มวิชาวิศวกรรมการก่อสร้าง
CVE 514 ระบบโครงสร้างอาคาร
3 (3-0-9)
Building Structural Systems
CVE 610 งานวิศวกรรมโยธาสาหรับระบบโครงสร้างพื้นฐาน
3 (3-0-9)
Infrastructure Development in Civil Engineering
CVE 615 การใช้คอมพิวเตอร์ในงานก่อสร้าง
3 (3-0-9)
Uses of Computer in Construction
หมายเหตุ นักศึกษาสามารถเลือกเรียนวิชาในหมวดวิชาแกนข้ามกลุ่มได้ ทั้งนี้นักศึกษาควรจะเลือกลง
วิชาแกนในกลุ่มวิชาหลักให้ครบกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง
ค. หมวดวิชาเลือก
แผน ก 2
3
หน่วยกิต
แผน ข
9
หน่วยกิต
CVE 513 วิธีและเครื่องจักรที่ใช้ในงานวิศวกรรมโยธา
3 (3-0-9)
Methods and Equipment in Construction
CVE 515 ระบบวิศวกรรมในอาคาร
3 (3-0-9)
Engineering Systems in Building
CVE 614 กระบวนการยุติธรรมในงานก่อสร้าง
3 (3-0-9)
Legal and Judicial Process in Construction
CVE 616 ระบบสารสนเทศสาหรับโครงการก่อสร้าง
3 (3-0-9)
Information Technology System for Construction Project
CVE 619 การบริหารจัดการเพื่อความยั่งยืน
3 (3-0-9)
ในงานวิศวกรรมโยธา
Management for Sustainability in Civil Engineering
CVE 620 การประเมินสิ่งแวดล้อมในงานวิศวกรรมโยธา
3 (3-0-9)
Environmental Assessment in Civil Engineering
CVE 621 หัวข้อพิเศษ 1
3 (3-0-9)
Special Topic I
CVE 622 หัวข้อพิเศษ 2
3 (3-0-9)
Special Topic II
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CVE 641 คอนกรีตเทคโนโลยีขั้นสูง
Advanced Concrete Technology
CVE 668 วิศวกรรมฐานรากขัน้ สูง
Advanced Foundation Engineering
CVE 669 สัมมนาเกี่ยวกับกรณีศึกษาในงานก่อสร้าง
Seminar on Case Studies in Construction Work
หมายเหตุ : นักศึกษาสามารถเลือกวิชาแกนเป็นวิชาเลือกได้
ง. วิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ
แผน ข
CVE 601
การศึกษาโครงการศึกษาเฉพาะเรื่อง
Independent Study
แผน ก 2
CVE 602
วิทยานิพนธ์
Thesis

3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
1 (1-0-3)

6/12 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต

12 หน่วยกิต
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3.1.4 แผนการศึกษา
3.1.4.1 แผนการศึกษา ก 2 (วิทยานิพนธ์)
ปีการศึกษาที่ 1 /ภาคการศึกษาที่ 1
CVE 512 การบริหารโครงการทางวิศวกรรมโยธา
CVE 613 การเพิ่มผลผลิตในงานด้านวิศวกรรมโยธา
CVE XXX วิชาแกน 1
CVE XXX วิชาแกน 2
รวม
จานวนชั่วโมง / สัปดาห์
ปีการศึกษาที่ 1 /ภาคการศึกษาที่ 2
CVE 503 การสัมมนา
CVE 602 วิทยานิพนธ์
CVE XXX วิชาแกน 3
CVE XXX วิชาแกน 4
LNG 550 วิช าปรับ พื้ น ภาษาอัง กฤษส าหรับ นั ก ศึก ษาระดั บ
หรือ
บัณฑิตศึกษา
LNG 600 วิ ช าภาษาอั ง กฤษระหว่ า งการเรี ย นในหลั ก สู ต ร
สาหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
รวม
จานวนชั่วโมง/สัปดาห์
ปีการศึกษาที่ 2 /ภาคการศึกษาที่ 1
CVE 602 วิทยานิพนธ์
CVE 611 การวางแผนและควบคุมการก่อสร้าง
CVE XXX วิชาแกน 5
LNG 550 วิช าปรับ พื้ น ภาษาอัง กฤษส าหรับ นั ก ศึก ษาระดั บ
หรือ
บัณฑิตศึกษา
LNG 600 วิ ช าภาษาอั ง กฤษระหว่ า งการเรี ย นในหลั ก สู ต ร
สาหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
รวม
จานวนชั่วโมง/สัปดาห์
ปีการศึกษาที่ 2 /ภาคการศึกษาที่ 2

หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้วยตนเอง)

3
3
3
3
12
48

(3
(3
(3
(3
(12

0
0
0
0
0

9)
9)
9)
9)
36)

หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้วยตนเอง)

1
3
3
3
2

(0
(0
(3
(3
(1

2
6
0
0
2

3)
12)
9)
9)
6) (S/U)

3

(2

2

9) (S/U)

10
47

(6

8

33)

หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้วยตนเอง)

3
3
3
2

(0
(3
(3
(1

6
0
0
2

12)
9)
9)
6) (S/U)

3

(2

2

9) (S/U)

9
42

(6

6

30)

หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้วยตนเอง)
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CVE 602 วิทยานิพนธ์
6
(0
12 24)
CVE XXX วิชาเลือก 1
3
(3
0 9)
รวม
9
(3
12 33)
จานวนชั่วโมง/สัปดาห์
48
หมายเหตุ
แผนการเรียน ก 2 (วิทยานิพนธ์) เลือกเรียนวิชาแกนอย่างน้อย 15 หน่วยกิต และเลือกเรียนวิชาเลือก
อย่างน้อย 3 หน่วยกิต โดยนักศึกษาสามารถเลือกลงทะเบียนเรียนวิชาเลือกก่อนวิชาแกนได้ หรือ
นักศึกษาสามารถเลือกลงทะเบียนเรียนวิชาแกนแทนวิชาเลือกได้
3.1.4.2 แผนการศึกษา ข (การค้นคว้าอิสระ)
หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้วยตนเอง)
ปีการศึกษาที่ 1 /ภาคการศึกษาที่ 1
CVE 512 การบริหารโครงการทางวิศวกรรมโยธา
3
(3
0 9)
CVE 613 การเพิ่มผลผลิตในงานด้านวิศวกรรมโยธา
3
(3
0 9)
CVE XXX วิชาแกน 1
3
(3
0 9)
CVE XXX วิชาแกน 2
3
(3
0 9)
รวม
12
(12
0 36)
จานวนชั่วโมง/สัปดาห์
48
หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้วยตนเอง)
ปีการศึกษาที่ 2 /ภาคการศึกษาที่ 2
CVE 503 การสัมมนา
1
(0
2 3)
CVE 601 การศึกษาโครงการศึกษาเฉพาะเรื่อง
2
(0
4 8)
CVE XXX วิชาแกน 3
3
(3
0 9)
CVE XXX วิชาแกน 4
3
(3
0 9)
LNG 550 วิ ช าปรั บ พื้ น ภาษาอั ง กฤษส าหรั บ นั ก ศึ ก ษาระดั บ
2
(1
2 6) (S/U)
หรือ
บัณฑิตศึกษา
LNG 600 วิชาภาษาอังกฤษระหว่างการเรียนในหลักสูตรสาหรับ
3
(2
2 9) (S/U)
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
รวม
9
(6
6 29)
จานวนชั่วโมง/สัปดาห์
41
หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้วยตนเอง)
ปีการศึกษาที่ 2 /ภาคการศึกษาที่ 1
CVE 601 การศึกษาโครงการศึกษาเฉพาะเรื่อง
2
(0
4 8)
CVE 611 การวางแผนและควบคุมการก่อสร้าง
3
(3
0 9)
CVE XXX วิชาแกน 5
3
(3
0 9)
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หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้วยตนเอง)
ปีการศึกษาที่ 1 /ภาคการศึกษาที่ 1
CVE XXX วิชาแกน 6
3
(3
0 9)
LNG 550 วิ ช าปรั บ พื้ น ภาษาอั ง กฤษส าหรั บ นั ก ศึ ก ษาระดั บ
2
(1
2 6) (S/U)
หรือ
บัณฑิตศึกษา
LNG 600 วิชาภาษาอังกฤษระหว่างการเรียนในหลักสูตรสาหรับ
3
(2
2 9) (S/U)
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
รวม
11
(9
4 35)
จานวนชั่วโมง/สัปดาห์
48
หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้วยตนเอง)
ปีการศึกษาที่ 2 /ภาคการศึกษาที่ 2
CVE 601 การศึกษาโครงการศึกษาเฉพาะเรื่อง
2
(0
4 8)
CVE XXX วิชาแกน 1
3
(3
0 9)
CVE XXX วิชาแกน 2
3
(3
0 9)
รวม
8
(6
4 26)
จานวนชั่วโมง/สัปดาห์
36
หมายเหตุ
แผนการศึกษา ข (การค้นคว้าอิสระ 6 หน่วยกิต) เลือกเรียนวิชาแกนอย่างน้อย 15 หน่วยกิต และเลือก
เรียนวิชาเลือกอย่างน้อย 9 หน่วยกิต โดยนักศึกษาสามารถเลือกลงทะเบียนเรียนวิชาเลือกก่อนวิชาแกน
ได้ หรือ นักศึกษาสามารถเลือกลงทะเบียนเรียนวิชาแกนแทนวิชาเลือกได้

3.1.5 คาอธิบายรายวิชา
ภาคผนวก ก.
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3.2 ชื่อ สกุล เลขประจาตัวบัตรประชาชน ตาแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์
3.2.1 อาจารย์ประจาหลักสูตร
ที่
ชื่อ-สกุล
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
ภาระงานสอน (ชม./สัปดาห์)
(ระบุตาแหน่งทางวิชาการ) (เรียงลาดับจากคุณวุฒิสูงสุดถึง
(ปีการศึกษา)
ระดับปริญญาตรี),
2558 2559 2560 2561 2562
สถาบันที่สาเร็จการศึกษา,
ประเทศที่สาเร็จการศึกษา
(ปีที่สาเร็จการศึกษา)
1 ผศ.ดร.วุฒิพงศ์ เมืองน้อย
D.Eng. (Construction
12 12 12 12
12
Engineering & Management),
Asian Institute of Technology,
Thailand (2003)
M.Eng. (Structure Engineering),
Asian Institute of Technology,
Thailand (1994)
วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา),
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ธนบุรี, ประเทศไทย (2532)
2

ผศ.ดร.สันติ เจริญพร
พัฒนา

Ph.D. (Civil Engineering), The
University of Tokyo, Japan
(2004)
M.Eng. (Construction
Engineering & Management),
Asian Institute of Technology,
Thailand (1998)
วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา),
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ธนบุรี, ประเทศไทย (2538)

12

12

12

12

12
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ที่

3

4

5

ชื่อ-สกุล
(ระบุตาแหน่งทางวิชาการ)

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
ภาระงานสอน (ชม./สัปดาห์)
(เรียงลาดับจากคุณวุฒิสูงสุดถึง
(ปีการศึกษา)
ระดับปริญญาตรี),
2558 2559 2560 2561 2562
สถาบันที่สาเร็จการศึกษา,
ประเทศที่สาเร็จการศึกษา
(ปีที่สาเร็จการศึกษา)
รศ.เอนก ศิริพานิชกร
M.Eng. (Structural Engineering 12 12 12 12
12
& Construction), Asian Institute
of Technology, Thailand (1985)
วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา), สถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี,
ประเทศไทย (2524)
ผศ.ดร.พิชญ์ สุธีรวรรธนา Ph.D. (International Studies),
12 12 12 12
12
(ผศ.ทางด้านวิศวกรรมโยธา) The University of Tokyo, Japan
(2006) (Dissertation title is
Examining the Secondary
Effects of Technological Politics
in Infrastructure Development)
M.Eng. (Construction
Engineering & Management),
Asian Institute of Technology,
Thailand (1998)
วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา),
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,
ประเทศไทย (2539)
ดร.รักติพงษ์ สหมิตรมงคล Ph.D. (Civil Engineering), The
12 12 12 12
12
University of Tokyo, Japan
(2005)
M.Eng. (Civil Engineering),
The University of Tokyo, Japan
(2002)
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ที่

ชื่อ-สกุล
(ระบุตาแหน่งทางวิชาการ)

ที่

3.2.2 อาจารย์ประจา
ชื่อ-สกุล
(ระบุตาแหน่งทางวิชาการ)

1

ศ.ดร.สมชาย ชูชีพสกุล

2

ศ.ดร.ชัย จาตุรพิทักษ์กุล

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
(เรียงลาดับจากคุณวุฒิสูงสุดถึง
ระดับปริญญาตรี),
สถาบันที่สาเร็จการศึกษา,
ประเทศที่สาเร็จการศึกษา
(ปีที่สาเร็จการศึกษา)
วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา),
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,
ประเทศไทย (2543)

ภาระงานสอน (ชม./สัปดาห์)
(ปีการศึกษา)
2558 2559 2560 2561 2562

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
ภาระงานสอน (ชม./สัปดาห์)
(เรียงลาดับจากคุณวุฒิสูงสุดถึง
(ปีการศึกษา)
ระดับปริญญาตรี), สถาบันที่ 2558 2559 2560 2561 2562
สาเร็จการศึกษา, ประเทศที่สาเร็จ
การศึกษา (ปีที่สาเร็จการศึกษา)
Ph.D. (Civil Engineering),
12 12 12 12
12
University of Texas, U.S.A
(1983)
M.S.C.E. (Civil Engineering),
University of Texas, U.S.A
(1976)
วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา),
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,
ประเทศไทย (2517)
Ph.D. (Civil Engineering),
12 12 12 12
12
New Jersey Institute of
Technology, U.S.A. (1993)
วศ.ม. (โครงสร้างและการ
ก่อสร้าง),สถาบันเทคโนโลยีแห่ง
เอเชีย, ประเทศไทย (2530)
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ที่

3

4

5

ชื่อ-สกุล
(ระบุตาแหน่งทางวิชาการ)

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
ภาระงานสอน (ชม./สัปดาห์)
(เรียงลาดับจากคุณวุฒิสูงสุดถึง
(ปีการศึกษา)
ระดับปริญญาตรี), สถาบันที่ 2558 2559 2560 2561 2562
สาเร็จการศึกษา, ประเทศที่สาเร็จ
การศึกษา (ปีที่สาเร็จการศึกษา)
วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา),
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ธนบุรี, ประเทศไทย (2527)
ศ.ดร.ชัยยุทธ ชินณะราศี
D.Eng. (Integ. Water Res),
12 12 12 12
12
Asian Institute of Technology,
Thailand (2000)
M.Eng. (Hydraulic and Coastal
Engineering), Asian Institute of
Technology, Thailand (1990)
วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา),
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ธนบุรี, ประเทศไทย (2528)
รศ.ดร.วิโรจน์ ศรีสุรภานนท์ Ph.D. (Human-Social
12 12 12 12
12
Information Science),
Tohoku University, Japan
(1996)
M.Eng. (Transportation
Engineering), Asian Institute of
Technology, Thailand (1992)
วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา),
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ธนบุรี,ประเทศไทย (2532)
รศ.ดร.สมเกียรติ รุ่งทองใบ D.Eng. (Civil Engineering),
12 12 12 12
12
สุรีย์
Tohoku University, Japan
(1991)

24
ที่

ชื่อ-สกุล
(ระบุตาแหน่งทางวิชาการ)

6

รศ.ดร.ภาณุวัฒน์ สุริยฉัตร

7

รศ.ดร.สุทัศน์ ลีลาทวีวัฒน์

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
ภาระงานสอน (ชม./สัปดาห์)
(เรียงลาดับจากคุณวุฒิสูงสุดถึง
(ปีการศึกษา)
ระดับปริญญาตรี), สถาบันที่ 2558 2559 2560 2561 2562
สาเร็จการศึกษา, ประเทศที่สาเร็จ
การศึกษา (ปีที่สาเร็จการศึกษา)
M.Eng. (Civil Engineering),
Tohoku University, Japan
(1988)
วศ.บ (วิศวกรรมโยธา),
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,
ประเทศไทย (2528)
Ph.D. (Civil Engineering),
12 12 12 12
12
McGill University, Canada
(1992)
M.Eng. (Geotechnical
Engineering), Asian Institute of
Technology, Thailand (1985)
วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา),
มหาวิทยาลัยสงขลา,
ประเทศไทย (2524)
Ph.D. (Civil Engineering),
12 12 12 12
12
University of Michigan, U.S.A.
(1999)
M.S. (Structure Engineering),
University of Michigan, U.S.A.
(1995)
วศ.บ (วิศวกรรมโยธา),
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,
ประเทศไทย (2536)

25
ที่

ชื่อ-สกุล
(ระบุตาแหน่งทางวิชาการ)

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
ภาระงานสอน (ชม./สัปดาห์)
(เรียงลาดับจากคุณวุฒิสูงสุดถึง
(ปีการศึกษา)
ระดับปริญญาตรี), สถาบันที่ 2558 2559 2560 2561 2562
สาเร็จการศึกษา, ประเทศที่สาเร็จ
การศึกษา (ปีที่สาเร็จการศึกษา)
8 รศ.ดร.นิตยา หวังวงศ์
D.Eng. (Integ. Water Res),
14 14 14 14
14
วิโรจน์
Asian Institute of Technology,
Thailand (2002)
วศ.ม (วิศวกรรมแหล่งน้า),
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,
ประเทศไทย (2532)
วศ.ม. (วิศวกรรมชลประทาน),
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,
ประเทศไทย (2529)
9 รศ.ดร.พรเกษม จงประดิษฐ์ Ph.D. (Civil Engineering),
12 12 12 12
12
University of Tokyo, Japan,
(2004)
M.Eng. (Civil Engineering),
University of Tokyo, Japan,
(1998)
วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา),
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,
ประเทศไทย (2539)
10 ผศ.ดร.สมโพธิ อยู่ไว
D.Eng. (Civil Engineering),
12 12 12 12
12
Asian Institute of Technology,
Thailand (2003)
M.Eng. (Civil Engineering),
Asian Institute of Technology,
Thailand (1999)

26
ที่

ชื่อ-สกุล
(ระบุตาแหน่งทางวิชาการ)

11 ดร.จุลพจน์ จิรวัชรเดช

12 ดร.อภินัติ อัชกุล

13 รศ.ดร.วรัช ก้องกิจกุล

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
ภาระงานสอน (ชม./สัปดาห์)
(เรียงลาดับจากคุณวุฒิสูงสุดถึง
(ปีการศึกษา)
ระดับปริญญาตรี), สถาบันที่ 2558 2559 2560 2561 2562
สาเร็จการศึกษา, ประเทศที่สาเร็จ
การศึกษา (ปีที่สาเร็จการศึกษา)
วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา),
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,
ประเทศไทย (2539)
Ph.D. (Civil Engineering),
14 14 14 14
14
University of Wales, U.K.
(2001)
M.Sc. (Dist ) University of
Wale, U.K. (1997)
B.Eng. (Civil Engineering)
University of Wales, U.K.
(1995)
Ph.D. (Civil Engineering),
12 12 12 12
12
Vergini Tech. of Inst, U.S.A
(2004)
M.Eng. (Structure), Illinois
Institute of Technology, U.S.A
(1999)
วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา),
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,
ประเทศไทย (2537)
Ph.D. (Civil Engineering),
12 12 12 12
12
University of Tokyo, Japan
(2004)
M.Eng. (Civil Engineering),
Asian Institute of Technology,
Thailand (2001)

27
ที่

ชื่อ-สกุล
(ระบุตาแหน่งทางวิชาการ)

14 ดร.ชัยวัฒน์ เอกวัฒน์
พานิชย์

15 ผศ.ดร.ชัยณรงค์ อธิสกุล

16 ผศ.ดร.วีรชาติ ตั้งจิรภัทร

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
ภาระงานสอน (ชม./สัปดาห์)
(เรียงลาดับจากคุณวุฒิสูงสุดถึง
(ปีการศึกษา)
ระดับปริญญาตรี), สถาบันที่ 2558 2559 2560 2561 2562
สาเร็จการศึกษา, ประเทศที่สาเร็จ
การศึกษา (ปีที่สาเร็จการศึกษา)
วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา),
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,
ประเทศไทย (2542)
Ph.D. (Civil Engineering),
18 18 18 18
18
Tohoku University, Japan
(2007)
วศ.ม. (ทรัพยากรน้า),
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าธนบุรี, ประเทศไทย (2545)
วศ.บ. (ทรัพยากรน้า),
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,
ประเทศไทย (2540)
ปร.ด. (วิศวกรรมโยธา),
12 12 12 12
12
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าธนบุรี, ประเทศไทย (2551)
วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา),
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าธนบุรี, ประเทศไทย (2542)
ปร.ด. (วิศวกรรมโยธา),
12 12 12 12
12
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าธนบุรี, ประเทศไทย (2550)
วศ.ม. (วิศวกรรมโยธา),
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าธนบุรี, ประเทศไทย (2547)

28
ที่

ชื่อ-สกุล
(ระบุตาแหน่งทางวิชาการ)

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
ภาระงานสอน (ชม./สัปดาห์)
(เรียงลาดับจากคุณวุฒิสูงสุดถึง
(ปีการศึกษา)
ระดับปริญญาตรี), สถาบันที่ 2558 2559 2560 2561 2562
สาเร็จการศึกษา, ประเทศที่สาเร็จ
การศึกษา (ปีที่สาเร็จการศึกษา)
ค.อ.บ. (โยธา), มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี,
ประเทศไทย (2543)
17 รศ.ดร.อาพล การุณสุนทวงษ์ Ph.D. (Civil Engineering), The
12 12 12 12
12
University of Texas at Austin,
U.S.A (2006)
M.S. (Transportation
Engineering), The University of
Texas at Austin, U.S.A (2002)
วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา),
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,
ประเทศไทย (2540)
18 อ.เอกชัย ภัทรวงศ์ไพบูลย์
วศ.ม. (วิศวกรรมโยธา), สถาบัน 18 18 18 18
18
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี,
ประเทศไทย (2527)
วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา),
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์,
ประเทศไทย, (2524)
19 ผศ.ธีระ ลาภิศชยางกูล
วศ.ม. (วิศวกรรมสารวจ),
18 18 18 18
18
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,
ประเทศไทย (2545)
ค.อ.บ. (วิศวกรรมโยธา),
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าธนบุรี, ประเทศไทย (2527)

29
ที่

ชื่อ-สกุล
(ระบุตาแหน่งทางวิชาการ)

20 ดร.ดวงฤดี โฆษิตกิตติวงศ์

21 ดร.บุญมี ชินนาบุญ

ที่

3.2.3 อาจารย์พิเศษ
ชื่อ-สกุล

1

ดร.สุทธิ ภาษีผล

2

ผศ.ดร.รัฐวุฒิ รู้แทนคุณ

3

ดร.ธีระชัย พิพิธศุภผล

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
ภาระงานสอน (ชม./สัปดาห์)
(เรียงลาดับจากคุณวุฒิสูงสุดถึง
(ปีการศึกษา)
ระดับปริญญาตรี), สถาบันที่ 2558 2559 2560 2561 2562
สาเร็จการศึกษา, ประเทศที่สาเร็จ
การศึกษา (ปีที่สาเร็จการศึกษา)
ปร.ด. (วิศวกรรมโยธา),
18 18 18 18
18
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าธนบุรี, ประเทศไทย (2555)
วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา),
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าธนบุรี, ประเทศไทย (2548)
ปร.ด. (วิศวกรรมโยธา),
12 12 12 12
12
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าธนบุรี, ประเทศไทย (2551)
วศ.ม. (วิศวกรรมโยธา),
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าธนบุรี, ประเทศไทย (2544)
วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา),
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าธนบุรี, ประเทศไทย (2541)

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด, (สาขาวิชา),
สถาบันที่สาเร็จการศึกษา
Ph.D (Civil Engineering in Construction
Engineering & Project Management),
The University of Texas at Austin
D.Eng. (Construction Engineering and
Management), AIT
Ph.D.(Construction Management &Infrastructure
System), The University of Tokyo

สถานที่ปฏิบัติงาน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยสยาม
บริษัทพฤษา จากัด
(มหาชน)

30
ที่

ชื่อ-สกุล

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด, (สาขาวิชา),
สถาบันที่สาเร็จการศึกษา
D.Eng (Infrastructure Engineering), AIT
D.Eng (Transportation Engineering),AIT
Ph.D.(MOD), United States International
University
D.Eng (Agricultural and Environmental
Science), Waganingen Agricultural University
M.Arch (Building Technology), University of
Illinois

4
5
6

ผศ.ดร.ภูวดล ศิริรังสี
ดร.สืบพงศ์ ไพศาลวัฒนา
ดร.สมิง จึงวิวัฒน์อนันต์

7

ดร.โสภาชช์ พงษ์ขวัญ

8

อ. ยอดเยี่ยม เทพธรานนท์

9

อ. ภัทรวรรธน์ อาจองค์

น.ม. (กฎหมายมหาชน) มหาวิทยาลัยรามคาแหง

10 อ.ปรัชญา อยู่ประเสริฐ

LL.M. (Golden Gate University ), International
Legal Studies

สถานที่ปฏิบัติงาน
ธนาคารกรุงเทพ
กรมทางหลวง
Natural Soft (Thailand)
Co., Ltd
สถาบันเทคโนโลยีแห่ง
เอเซีย
บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล
โพรเจ็คแอดนิสเตชั่น
จากัด
สานักงานส่งเสริม
วิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม
สานักระงับข้อพิพาท
สานักงานศาลยุติธรรม

4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงานหรือสหกิจศึกษา) (ถ้ามี)
ไม่มี
5. ข้อกาหนดเกี่ยวกับการทาโครงงาน หรืองานวิจัย (ถ้ามี)
5.1 คาอธิบายโดยย่อ
เปิ ดโอกาสให้นัก ศึก ษาได้เสนอแนวคิดในการทาวิท ยานิ พ นธ์โดยกาหนดขอบเขตงานและวิธีวิจัย
เพื่อให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาทางด้านทฤษฎี หรือการประยุกต์ใช้ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับปัญหาทาง
วิศวกรรมและการบริหารการก่อสร้างภายใต้การแนะนาของอาจารย์ที่ปรึกษา
5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้
(1) ทักษะในการประยุกต์ใช้ทฤษฎีกับปัญหาที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมและการบริหารการก่อสร้าง
(2) สามารถบูรณาการความรู้ต่างๆเพื่อนาไปพัฒนาโครงการที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมและการ
บริหารการก่อสร้างให้มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล
5.3 ช่วงเวลา
ภาคการเรียนที่ 2 ของปีการศึกษาที่ 1 และภาคการเรียนที่ 1 และ 2 ของปีการศึกษาที่ 2
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5.4 จานวนหน่วยกิต
12 หน่วยกิต หรือ 6 หน่วยกิต
5.5 การเตรียมการ
รายงานความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์/โครงการเฉพาะเรื่องในแต่ละภาคการศึกษาต่ออาจารย์ที่ปรึกษา
5.6 กระบวนการประเมินผล
สอบวิทยานิพนธ์/โครงการเฉพาะเรื่องโดยต้องมีคณะกรรมการที่ไม่ใช่อาจารย์ที่ปรึกษาอย่างน้อย 2
ท่านและอาจารย์ที่ปรึกษาอีก 1 ท่าน รวมเป็นคณะกรรมการสอบไม่ต่ากว่า 3 ท่าน
หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
คุณลักษณะพิเศษ
กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา
ด้านความรู้ทางวิศวกรรม
 สอดแทรกเนื้อหาในบางรายวิชาที่เกี่ยวข้องโดยใช้กรณีศึกษาที่เป็น
ปั ญ หาจริ งในภาคอุ ต สาหกรรมมาให้ นั ก ศึ ก ษาฝึ ก วิ เคราะห์ และ
นาเสนอวิธีการแก้ไขปัญหาหรือพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงาน
ด้านภาวะผู้นา บุคลิกภาพ และความ
 ก าหนดให้ มี รายวิช าซึ่ งนั ก ศึ ก ษาต้อ งท างานเป็ น กลุ่ ม และมี ก าร
รับผิดชอบตลอดจนมีวินัยในตนเอง
กาหนดหัวหน้ากลุ่มในการทารายงาน ตลอดจนกาหนดให้ทุกคนมี
ส่ วนร่วมในการน าเสนอรายงาน เพื่ อเป็ น การฝึก ให้ นั ก ศึก ษาได้
สร้างภาวะผู้นาและการเป็นสมาชิกกลุ่มที่ดี
 สอดแทรกเรื่ อ ง การเข้ า สั ง คม เทคนิ ค การเจรจา สื่ อ สาร การมี
มนุษ ยสัมพั น ธ์ที่ ดี และการวางตัวในการท างานในบางรายวิชาที่
เกี่ยวข้อง
 กาหนดกติกาที่จะสร้างวินัยในตนเอง เช่น การเข้าเรียนตรงเวลา เข้า
เรียนอย่างสม่าเสมอ การมีส่วนร่วมในชั้นเรียน เสริมความกล้าใน
การแสดงความคิดเห็น
จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ
 การให้ความรู้ถึงผลกระทบต่อสังคม และข้อกฎหมายที่เกี่ ยวข้องกับ
การกระทาความผิดเกี่ยวกับงานก่อสร้าง
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2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน
2.1 คุณธรรม จริยธรรม
2.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
(1) สามารถจัดการปัญหาทางคุณธรรม จริยธรรมที่ซับซ้อนเชิงวิชาการหรือวิชาชีพ โดยคานึงถึง
ความรู้สึกของผู้อื่น
(2) สามารถวินิ จฉั ย ปั ญ หาทางคุณ ธรรม จริย ธรรม อย่างผู้รู้ด้วยความยุ ติธ รรมและชั ดเจนมี
หลักฐานและตอบสนองปัญหาเหล่านั้นตามหลักการ เหตุผล และค่านิยมอันดีงามในกรณีที่
ไม่มีข้อมูลทางจรรยาบรรณวิชาชีพหรือไม่มีระเบียบข้อบังคับเพียงพอที่จะจัดการกับปัญหา
ที่เกิดขึ้น
(3) ให้ข้อสรุปของปัญหาด้วยความไวต่อความรู้สึกของผู้ที่ได้รับผลกระทบ
(4) ริเริ่มในการยกปัญหาทางจรรยาบรรณที่มีอยู่ เพื่อการทบทวนและแก้ไข
(5) สนับสนุนอย่างจริงจังให้ผู้อื่นใช้การวินิจฉัยทางด้านคุณธรรม จริยธรรมในการจัดการกับข้อ
โต้แย้งและปัญหาที่มีผลกระทบต่อตนเองและผู้อื่น
(6) แสดงออกซึ่งภาวะผู้นาในการส่งเสริมให้มีการประพฤติปฏิบัติตามหลักคุณธรรม จริยธรรม
ในสภาพแวดล้อมของการทางานและในชุมชนที่กว้างขวางขึ้น
2.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
ปลูกฝังให้นักศึกษามีระเบียบวินัย เข้าเรียนตรงต่อเวลา มีสัมมาคารวะ มีความซื่อสัตย์ ไม่ทุจริต
ในการสอบ ไม่ลอกเลียนแบบหรือละเมิดสิทธิในข้อมูลหรืองานวิ จัยของผู้อื่น เคารพกฎเกณฑ์ต่างๆ
ของสังคม มี ค วามรับ ผิดชอบต่อหน้าที่และงานที่ได้รับมอบหมาย มีจิตส านึก และตระหนักในการ
ปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ โดยให้มีการสอดแทรกกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้องกับปัญหา
ที่มีความซับซ้อนทางด้านคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิ ชาชีพในการสอน และส่งเสริมให้มี
การทางานเป็นกลุ่มเพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้แสดงออกซึ่งภาวะความเป็นผู้นา รู้จักแสดงความ
คิดเห็น รับฟังความคิดเห็นและคานึงถึงความรู้สึกของผู้อื่น
2.1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม


ประเมินจากการมีวินัยของนักศึกษา การเข้าเรียนตรงต่อเวลา และการส่งงานตามเวลาที่
กาหนด



ประเมินจากความรับผิดชอบต่อหน้าทีแ่ ละงานที่ได้รับมอบหมาย



ประเมินจากพฤติกรรมในการสอบและการทาวิจัย



ประเมินจากการทางานร่วมกับผู้อื่น
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ประเมินจากการตอบปัญหาเกี่ยวกับจริยธรรมในชั้นเรียน

2.2 ความรู้
2.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้
(1) มีความรู้และความเข้าใจอย่างถ่องแท้ ในเนื้อหาสาระหลักของสาขาวิชา ตลอดจนหลักการ
และทฤษฎี ที่สาคัญและนามาประยุกต์ในการศึกษาค้นคว้าทางวิชาการหรือการปฏิบัติใน
วิชาชีพ
(2) มีความเข้าใจทฤษฎี การวิจัยและการปฏิบัติทางวิชาชีพนั้นอย่ างลึกซึ้งในวิชาหรือกลุ่มวิชา
เฉพาะในระดับแนวหน้า
(3) มี ค วามเข้ า ใจในวิ ธีก ารพั ฒ นาความรู้ใ หม่ ๆ และการประยุ ก ต์ ตลอดถึ งผลกระทบของ
ผลงานวิจัยในปัจจุบันที่มีต่อองค์ความรู้ในสาขาวิชาและต่อการปฏิบัติในวิชาชีพ
(4) ตระหนักในระเบียบข้อบังคับที่ใช้อยู่ในสภาพแวดล้อมของระดับชาติและนานาชาติที่อาจมี
ผลกระทบต่อสาขาวิชาชีพ รวมทั้งเหตุผลและการเปลี่ยนแปลงที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต
2.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้
ใช้การเรียนการสอนที่เน้นให้นักศึกษาเข้าใจถึง เนื้อหาสาระหลักของสาขาวิชา ทฤษฎีที่สาคัญ
วิธีการพัฒนาความรู้ใหม่ๆ รวมถึงการประยุกต์ใช้ในการศึกษาค้นคว้าทางวิชาการและการทาวิจัย เพื่อมี
ความรู้ และความเข้าใจอย่างถ่องแท้ ในองค์ความรู้ปัจจุบัน หรือสร้างองค์ความรู้ใหม่เกี่ยวกับ สาขา
วิชาชีพและสามารถนาความรู้ทไี่ ด้จากการวิจัยไปปฏิบัติในวิชาชีพ
2.2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้


ประเมินจากผลการสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน



ประเมินจากความก้าวหน้าของงานวิจัย



ประเมินจากการนาเสนอผลงานและการอภิปราย

2.3 ทักษะทางปัญญา
2.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
(1) สามารถใช้ความรู้ทางภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติในการจัดการบริ บทใหม่ที่ไม่คาดคิดทาง
วิช าการและวิช าชี พ และพั ฒ นาแนวคิดริเริ่มและสร้างสรรค์เพื่ อตอบสนองประเด็น หรือ
ปัญหา รวมทั้งสามารถใช้ดุลยพินิจในการตัดสินใจในสถานการณ์ที่มีข้อมูลไม่เพียงพอ
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(2) สามารถสังเคราะห์และใช้ผลงานวิจัย สิ่งตีพิมพ์ทางวิชาการ หรือรายงานทางวิชาชีพ และ
พัฒนาความคิดใหม่ๆ โดยการบูรณาการให้เข้ากับองค์ความรู้เดิมหรือเสนอเป็นความรู้ใหม่
ที่ท้าทาย
(3) สามารถใช้เทคนิคทั่วไปหรือเฉพาะทางในการวิเคราะห์ประเด็นหรือปัญหาที่ซับซ้อนได้
อย่างสร้างสรรค์ รวมถึงพั ฒนาข้อสรุปและข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้องในสาขาวิชาการหรือ
วิชาชีพ
(4) สามารถวางแผนและดาเนินการโครงการสาคัญหรือโครงการวิจัยค้นคว้าทางวิชาการได้ด้วย
ตนเอง โดยการใช้ความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ตลอดถึงการใช้เทคนิคการวิจัย
(5) ให้ข้อสรุปที่สมบูรณ์ซึ่งขยายองค์ความรู้หรือแนวทางการปฏิบัติในวิชาชีพที่มีอยู่เดิมได้อย่าง
มีนัยสาคัญ
2.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
จัดให้มี การสัม มนาและอภิป รายกลุ่ม เกี่ ยวกั บการดาเนิ น งานวิจัย เพื่ อให้นั ก ศึก ษาได้ อธิบ าย
แนวคิดในการเตรียมโครงร่างงานวิจัย การวางแผนดาเนินงานวิจัย การค้นคว้าผลงานวิจัยจากสิ่งตีพิมพ์
ทางวิชาการหรือรายงานทางวิชาชีพ รวมถึงการประยุกต์ความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติเพื่อพัฒนา
เป็นความรู้ใหม่ซึ่งสามารถขยายองค์ความรู้ หรือแนวทางการปฏิบัติไปสู่การปฏิบัติในสาขาวิชาการ
หรือวิชาชีพ
2.3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา


ประเมินจากการนาเสนอขั้นตอนการดาเนินงานวิจัยของนักศึกษา



ประเมินจากความก้าวหน้าของงานวิจัย

2.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
2.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลและความสามารถในการรับผิดชอบ
(1) สามารถแก้ไขปัญหาที่มีความซับซ้อน หรือความยุ่งยากระดับสูงทางวิชาชีพได้ด้วยตนเอง
(2) สามารถตั ด สิ น ใจในการด าเนิ น งานด้ ว ยตนเองและสามารถประเมิ น ตนเองได้ รวมทั้ ง
วางแผนในการปรับปรุงตนเองให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานระดับสูงได้
(3) มีความรับผิดชอบในการดาเนินงานของตนเอง และร่วมมือกับผู้อื่นอย่างเต็มที่ในการจัดการ
ข้อโต้แย้งและปัญหาต่างๆ
(4) แสดงออกทั กษะการเป็ น ผู้นาได้อย่ างเหมาะสมตามโอกาสและสถานการณ์ เพื่ อเพิ่ มพู น
ประสิทธิภาพในการทางานของกลุ่ม
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2.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒ นาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ
ใช้การเรียนการสอนที่ส่งเสริมให้ มีการทางานเป็นกลุ่ม หรือกาหนดกิจกรรมให้มีการทางานที่
ต้องประสานงานร่วมกับผู้อื่น เพื่อให้นักศึกษาได้แสดงออกซึ่งภาวะความเป็นผู้นา ฝึกฝนการทางาน
และการแก้ไขปัญหาร่วมกับผู้อื่น และพัฒนาความสามารถในการปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์และ
วัฒ นธรรมขององค์ก รอื่น รวมถึง สามารถวางแผนในการปรับปรุงตนเองให้มีประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานในระดับสูงได้
2.4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ


ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาในการทางานร่วมกับผู้อื่น



ประเมินจากผลการดาเนินงานและแนวทางในการแก้ไขปัญหาในการทางานเป็นกลุ่มและ
การทาวิจัย

2.5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
2.5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) สามารถคัดกรองข้อมู ลทางคณิตศาสตร์และสถิติเพื่ อนามาใช้ในการศึกษาค้นคว้าปัญหา
สรุปปัญหาและเสนอแนะแก้ไขปัญหาในด้านต่างๆ
(2) สามารถสื่อสารอย่างมี ประสิทธิภาพได้อย่างเหมาะสมกับ กลุ่มบุ คคลต่างๆ ทั้งในวงการ
วิช าการและวิ ช าชี พ รวมถึ งชุ ม ชนทั่ วไป โดยการน าเสนอรายงานทั้ งในรู ป แบบที่ เป็ น
ทางการและไม่เป็นทางการผ่านสิ่ งตีพิมพ์ทางวิชาการและวิชาชีพ รวมทั้งวิทยานิพนธ์หรือ
โครงการค้นคว้าที่สาคัญ
2.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
จัดให้มีการสัมมนาเพื่อให้นักศึกษาคัดกรองข้อมูลทางคณิตศาสตร์และสถิติเพื่อการศึกษาค้นคว้า
หรือการวิจัย รวมทั้งนาเสนอผลการดาเนินงานวิจัยโดยการรายงานแบบวาจา เพื่อฝึกฝนความสามารถ
ในการสื่อสาร การใช้ภาษาที่ถูกต้อง และเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้น เก็บรวบรวม
ข้อมูลได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
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2.5.3 กลยุทธ์ ก ารประเมิ น ผลการเรียนรู้ด้ านทั กษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ


ประเมินจากเทคนิคการคัดกรองข้อมูลทางคณิตศาสตร์และสถิติ รวมทั้ง การนาเสนอและ
การเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ



ประเมินจากความสามารถในการสื่อสาร

2.6 ทักษะการเรียนรู้
2.6.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการเรียนรู้
(1) การเรียนรู้ด้วยตัวเอง
2.6.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการเรียนรู้
จัด การเรีย นการสอนโดยเน้ น เนื้ อ หาในวิช าที่ เรีย นเป็ น เรื่อ งใหม่ ทั น สมั ย นั ก ศึ ก ษาจึงต้ อ งมี
การศึกษาค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมด้วยตนเอง
2.6.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการเรียนรู้
 การมอบหมายให้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
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3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
3.1 แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบผลการเรียนรู้สู่รายวิชา (Curriculum Mapping) วิชาภาษาอังกฤษ
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง
รายวิชา

1. คุณธรรม
จริยธรรม

1

2

LNG 550 : Remedial English Course for Post
Graduate Students
2 (1-2-6)
 
วิชาปรับพื้นภาษาอังกฤษสาหรับนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา
LNG 600 : In-sessional English Course for
Post Graduate Students 3 (2-2-9)
 
วิชาภาษาอังกฤษระหว่างการเรียนในหลักสูตร
สาหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

หมายเหตุ

3

2. ความรู้

4

1



2

3

4

3. ทักษะทางปัญญา

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ

1

1

2

3

4

2

3

4

5

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสาร และ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1

2

3

 



 







    



 







ตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา กาหนดให้นักศึกษาต้องเรียนวิชาภาษาอังกฤษ ซึ่งเป็นวิชา
บังคับพื้นฐาน จึงทาให้ผลการเรียนรู้ของรายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน จะต้องได้ผลลัพธ์การเรียนรู้เหมือนกันทุกหลักสูตร
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ผลการเรียนรู้ในตารางมีความหมาย ดังนี้
1. คุณธรรม จริยธรรม
2. ความรู้
3. ทักษะทางปัญญา
(1) มีคุณธรรมจริยธรรม ซื่อสัตย์สุจริต มีจิต
(1) มีความรู้และความเข้าใจด้านหลักการใช้
(1) มีความคิดอย่างมีวิจารณญาณที่ดี สามารถ
อาสา ไม่ละเลยต่อปัญหาขององค์กรหรือ
ภาษาและการสื่อสาร
วิเคราะห์ อภิปรายและประยุกต์ใช้ความรู้ด้าน
สังคม
(2) สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาที่ศึกษา
ภาษา และการสื่อสาร ในการเรียนรู้และการ
(2) มีวินัย ตรงต่อเวลา เคารพกฎระเบียบ
กับความรู้ในศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ทางานอย่างเหมาะสม
มารยาท และข้อบังคับขององค์กรและสังคม
(3) สามารถใช้ความรูแ้ ละทักษะในด้าน
(2) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุป
(3) ตระหนักในคุณค่าของระบบคุณธรรม
ภาษาอังกฤษมาประยุกต์ใช้ในการแก้ไข
ประเด็นปัญหาได้
จริยธรรม เข้าใจและซาบซึ้งในวัฒนธรรม
ปัญหาในการเรียนและการทางานจริงได้
(3) สามารถคิด วิเคราะห์ ใช้ตรรกะในการ
ไทยและวัฒนธรรมสากล
(4) สามารถนาความรู้ด้านภาษามาใช้ในการ
สื่อสารและนาเสนอข้อมูลอย่างมีลาดับ
(4) มีจรรยาบรรณทางวิชาชีพ ตระหนักถึงหน้าที่
พัฒนาและต่อยอดการเรียนรู้ของตนเองอย่าง
ขั้นตอน และสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างมี
ความรับผิดชอบที่มีต่อตนเองและสังคม
ต่อเนื่อง สามารถสืบค้นข้อมูลและแสวงหา
ระบบ สามารถใช้ข้อมูลประกอบการ
ความรู้เพิ่มเติมได้ด้วยตนเองเพื่อการเรียนรู้
ตัดสินใจในการทางานได้อย่างมี
ตลอดชีวิต
ประสิทธิภาพ
(4) มีจินตนาการและความยืดหยุ่นในการปรับใช้
องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสม รู้เท่า
ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางองค์ความรู้และ
เทคโนโลยีใหม่
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4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) สามารถสื่อสารกับกลุ่มคนที่หลากหลาย และ ทางานร่วมกันได้
(1) มีทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศทางคณิตศาสตร์ หรือการแสดง
อย่างมีประสิทธิภาพ
สถิติประยุกต์ต่อการแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องได้อย่างสร้างสรรค์
(2) รู้จักบทบาท หน้าที่ และมีความรับผิดชอบในการทางานตามที่
(2) มีทกั ษะในการสื่อสารข้อมูลทั้งทางการพูด การเขียน และการสื่อ
มอบหมายทั้งงานบุคคลและงานกลุ่ม
ความหมายได้อย่างดี ตรงประเด็น และเหมาะสมกับบริบท
(3) สามารถปรับตัวและทางานร่วมกับผู้อื่นทั้งในฐานะผู้นาและผู้ตาม
(3) สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัยได้
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถวางตัวได้อย่างเหมาะสมกับความ
อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
รับผิดชอบ
(4) สามารถวางแผนและรับผิดชอบในการพัฒนาการเรียนรู้ของตนเอง
(5) มีจิตสานึกความรับผิดชอบด้านวิชาชีพของตนเอง
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3.2 แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
 ความรับผิดชอบหลัก

รายวิชา

1.คุณธรรมจริยธรรม

1
หมวดวิชาบังคับ
CVE 503 การสัมมนา
CVE 512 การบริหารโครงการทาง
วิศวกรรมโยธา
CVE 611 การวางแผนและควบคุมการ
ก่อสร้าง
CVE 613 การเพิ่มผลผลิตในงานด้าน
วิศวกรรมโยธา
หมวดวิชาแกน
CVE 514 ระบบโครงสร้างอาคาร
CVE 516 การวิเคราะห์เพื่อการตัดสินใจ
ในงานวิศวกรรมโยธา
CVE 610 งานวิศวกรรมโยธาสาหรับ
ระบบโครงสร้างพื้นฐาน

2

3

4

5

2.ความรู้

6





 
 
 



2

3

4

1

2

3 4

4.ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
1

2

   
   
        










         



          



1

3.ทักษะทางปัญญา

5





 ความรับผิดชอบรอง

3

4

5.ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1
2

6. ด้านการ
เรียนรู้

1




































    
  




















    

  













41
รายวิชา

1.คุณธรรมจริยธรรม

1
CVE 612 การบริหารคุณภาพงาน
ก่อสร้าง
CVE 615 การใช้คอมพิวเตอร์ในงาน
ก่อสร้าง
CVE 617 การบริหารการเงินสาหรับ
โครงการก่อสร้าง
CVE 618 ปัจจัยด้านบุคลากรในการ
บริหารงานก่อสร้าง
หมวดวิชาเลือก
CVE 513 วิธีและเครื่องจักรทีใ่ ช้ในงาน
วิศวกรรมโยธา
CVE 515 ระบบวิศวกรรมในอาคาร
CVE 614 กระบวนการยุติธรรมในงาน
ก่อสร้าง
CVE 616 ระบบสารสนเทศสาหรับ
โครงการก่อสร้าง
CVE 619 การบริหารจัดการเพื่อความ
ยั่งยืนในงานวิศวกรรมโยธา

3

5

6

2

 

  





 

  

6. ด้านการ
เรียนรู้



4














  









  



















  

  





    





 
  

  

    

















  

    



    





 

  

  







1

5.ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1
2

3




1

4.ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
2


 

4

3.ทักษะทางปัญญา

3 4 1 2 3 4 5


    



2


2.ความรู้


















1
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รายวิชา

1.คุณธรรมจริยธรรม

1
CVE 620 การประเมินสิ่งแวดล้อมใน
งานวิศวกรรมโยธา
CVE 621 หัวข้อพิเศษ 1
CVE 622 หัวข้อพิเศษ 2
CVE 641 คอนกรีตเทคโนโลยีขนั้ สูง
CVE 668 วิศวกรรมฐานรากขั้นสูง
CVE 669 สัมมนาเกี่ยวกับกรณีศึกษาใน
งานก่อสร้าง



2


3

4

5


2.ความรู้

6


1

2

3
  

4

1

2

4.ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ



3 4 5 1
   
 

2


3


4














5.ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1
2

6. ด้านการ
เรียนรู้

1



























































 

        















 

        



























3.ทักษะทางปัญญา

วิทยานิพนธ์/ค้นคว้าอิสระ
CVE 601 การศึกษาโครงการศึกษา
เฉพาะเรื่อง
CVE 602 วิทยานิพนธ์
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ผลการเรียนรู้ในตารางมีความหมาย ดังนี้
1. คุณธรรม จริยธรรม
(1) สามารถจัดการปัญหาทางคุณธรรม จริยธรรมที่ซับซ้อนเชิงวิชาการ
หรือวิชาชีพ โดยคานึงถึงความรู้สึกของผู้อื่น
(2) สามารถวินิจฉัยปัญหาทางคุณธรรม จริยธรรม อย่างผู้รู้ด้วยความ
ยุติธรรมและชัดเจนมีหลักฐานและตอบสนองปัญหาเหล่านั้นตาม
หลักการ เหตุผล และค่านิยมอันดีงามในกรณีที่ไม่มีข้อมูลทาง
จรรยาบรรณวิชาชีพหรือไม่มีระเบียบข้อบังคับเพียงพอที่จะจัดการกับ
ปัญหาที่เกิดขึ้น
(3) ให้ข้อสรุปของปัญหาด้วยความไวต่อความรู้สึกของผู้ที่ได้รับ
ผลกระทบ
(4) ริเริ่มในการยกปัญหาทางจรรยาบรรณที่มีอยู่ เพื่อการทบทวนและ
แก้ไข
(5) สนับสนุน ส่งเสริม อย่างจริงจังให้ผู้อื่นใช้การวินิจฉัยทางด้าน
คุณธรรม จริยธรรมในการจัดการกับข้อโต้แย้งและปัญหาที่มีผลกระทบ
ต่อตนเองและผู้อื่น
(6) แสดงออกซึ่งภาวะผู้นาในการส่งเสริมให้มีการประพฤติปฏิบัติตาม
หลักคุณธรรม จริยธรรม ในสภาพแวดล้อมของการทางานและใน
ชุมชนที่กว้างขวางขึ้นความรู้

2. ความรู้
(1) มีความรู้และความเข้าใจอย่างถ่องแท้ ในเนื้อหาสาระหลักของ
สาขาวิชา ตลอดจนหลักการและทฤษฎีที่สาคัญและนามาประยุกต์ใน
การศึกษาค้นคว้าทางวิชาการหรือการปฏิบัติในวิชาชีพ
(2) มีความเข้าใจทฤษฎี การวิจัยและการปฏิบัติทางวิชาชีพนั้นอย่างลึกซึ้ง
ในวิชาหรือกลุ่มวิชาเฉพาะในระดับแนวหน้า
(3) มีความเข้าใจในวิธีการพัฒนาความรู้ใหม่ๆ และการประยุกต์ ตลอดถึง
ผลกระทบของผลงานวิจัยในปัจจุบันทีม่ ีต่อองค์ความรู้ในสาขาวิชาและ
ต่อการปฏิบัติในวิชาชีพ
(4) ตระหนักในระเบียบข้อบังคับที่ใช้อยู่ในสภาพแวดล้อมของระดับชาติ
และนานาชาติที่อาจมีผลกระทบต่อสาขาวิชาชีพรวมทั้งเหตุผลและการ
เปลี่ยนแปลงที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต

3. ทักษะทางปัญญา
(1) สามารถใช้ความรู้ทางภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติในการจัดการบริบท
ใหม่ที่ไม่คาดคิดทางวิชาการและวิชาชีพและพัฒนาแนวคิดริเริ่มและ
สร้างสรรค์เพื่อตอบสนองประเด็นหรือปัญหา รวมทั้งสามารถใช้ดุลยพินิจ
ในการตัดสินใจในสถานการณ์ที่มีข้อมูลไม่เพียงพอ
(2) สามารถสังเคราะห์และใช้ผลงานวิจัย สิ่งตีพิมพ์ทางวิชาการ หรือ
รายงานทางวิชาชีพ และพัฒนาความคิดใหม่ๆ โดยการบูรณาการให้เข้ากับ
องค์ความรู้เดิมหรือเสนอเป็นความรู้ใหม่ที่ท้าทาย
(3) สามารถใช้เทคนิคทั่วไปหรือเฉพาะทางในการวิเคราะห์ประเด็นหรือ
ปัญหาที่ซับซ้อนได้อย่างสร้างสรรค์ รวมถึงพัฒนาข้อสรุปและข้อเสนอแนะ
ที่เกี่ยวข้องในสาขาวิชาการหรือวิชาชีพ
(4) สามารถวางแผนและดาเนินการโครงการสาคัญหรือโครงการ
วิจัยค้นคว้าทางวิชาการได้ด้วยตนเอง โดยการใช้ความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบัติ ตลอดถึงการใช้เทคนิคการวิจัย
(5) ให้ข้อสรุปที่สมบูรณ์ซึ่งขยายองค์ความรู้หรือแนวทางการปฏิบัติใน
วิชาชีพที่มีอยู่เดิมได้อย่างมีนัยสาคัญ
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4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
(1) สามารถแก้ไขปัญหาที่มีความซับซ้อน หรือความยุ่งยากระดับสูง
ทางวิชาชีพได้ด้วยตนเอง
(2) สามารถตัดสินใจในการดาเนินงานด้วยตนเองและสามารถประเมิน
ตนเองได้ รวมทั้งวางแผนในการปรับปรุงตนเองให้มีประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงานระดับสูงได้
(3) มีความรับผิดชอบในการดาเนินงานของตนเอง และร่วมมือกับผู้อื่น
อย่างเต็มที่ในการจัดการข้อโต้แย้งและปัญหาต่างๆ
(4) แสดงออกทักษะการเป็นผู้นาได้อย่างเหมาะสมตามโอกาสและ
สถานการณ์เพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการทางานของกลุ่ม

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
(1) สามารถคัดกรองข้อมูลทางคณิตศาสตร์และสถิติเพื่อนามาใช้ใน
การศึกษาค้นคว้าปัญหา สรุปปัญหาและเสนอแนะแก้ไขปัญหาในด้าน
ต่างๆ
(2) สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพได้อย่างเหมาะสมกับกลุ่มบุคคล
ต่างๆ ทั้งในวงการวิชาการและวิชาชีพ รวมถึงชุมชนทั่วไป โดยการ
นาเสนอรายงานทั้งในรูปแบบที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการผ่านสิ่ง
ตีพิมพ์ทางวิชาการและวิชาชีพ รวมทั้งวิทยานิพนธ์หรือโครงการค้นคว้าที่
สาคัญ

6. การเรียนรู้
(1) การเรียนรู้ด้วยตนเอง
หมายเหตุ: ผลการเรียนรู้ด้านที่ 6 นี้
เป็นด้านที่หลักสูตรเห็นสมควรให้มี
เพื่อต้องการพัฒนาบัณฑิตที่สามารถ
หาความรู้และเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ ในการให้ระดับคะแนน (เกรด)
เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
พ.ศ. 2547 ข้อ 23.1 ให้กาหนดผลการศึกษาเป็นตัวอักษรสาหรับแต่ละรายวิชา ในการคานวณแต้เฉลี่ให้
เทียบค่าตัวอักษรเป็นแต้ม ทั้งนี้ผลการศึกษา แต้ม และความหมายมีดังต่อไปนี้
ผลการศึกษา แต้ม ความหมาย
A
4.00 ดีเยี่ยม (Excellent)
B+ 3.50 ดีมาก (Very Good)
B
3.00 ดี (Good)
C+ 2.50 ค่อนข้างดี (Fairly Good)
C
2.00 พอใช้ (Fair)
D+ 1.50 ค่อนข้างอ่อน (Fairly Poor)
D
1.00 อ่อน (Poor)
F
0
ตก (Failure)
Fe
0
ตกเนื่องจากขาดสอบ (Failure : absent from examination)
Fa
0
ตกเนื่องจากเวลาเรียนไม่พอ ไม่มีสิทธิ์สอบ
(Failure : insufficient attendance)
W
ขอถอนรายวิชาเรียน (Withdrawal)
S
พอใจ (Satisfactory)
I
ไม่สมบูรณ์ (Incomplete)
U
ไม่พอใจ (Unsatisfactory)
Aud. การเรียนแบบไม่คิดเกรด (Audit
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่สาเร็จการศึกษา
1) มีการแต่งตั้งคณะกรรมการประจาหลักสูตรเพื่อทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
2) มีการทวนสอบมาตรฐานข้อสอบและการวัดผลการสอบ
3) มีการให้นักศึกษาประเมินการเรียนการสอนในระดับรายวิชา
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2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาสาเร็จการศึกษา
1) ภาวการณ์ได้งานทา และ/หรือ ความก้าวหน้าในสายงานของผู้สาเร็จการศึกษา
2) การสัมภาษณ์ผู้ประกอบการ เพื่อประเมินความพึงพอใจในผู้สาเร็จการศึกษาและเข้าทางานในสถาน
ประกอบการนั้นๆ
3) การประเมินจากผู้สาเร็จการศึกษาที่ไปประกอบอาชีพ ในแง่ของความพร้อมและความรู้จากสาขาวิชาที่
เรียน รวมทั้งเปิดโอกาสให้เสนอข้อคิดเห็นในการปรับปรุงหลักสูตร
3. เกณฑ์การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา และตาม
ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2547
ข้อ 32 นักศึกษาจะได้รับประกาศนียบัตรบัณฑิต หรือปริญญาจากมหาวิทยาลัยเมื่อมีคุณสมบัติ ครบถ้วน
ดังนี้
32.2นักศึกษาระดับปริญญาโท
32.2.1 นักศึกษาแผน ก แบบ ก (1) ต้องเสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย และ
มีบทความวิจัยเต็มรูปแบบ (Full Paper) ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ไม่
น้อยกว่า 1 ชิ้น
32.2.2 นักศึกษาแผน ก แบบ ก (2) ต้องศึกษาได้ครบหน่วยกิตและรายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร และมี
แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า 3.00 พร้อมทั้งเสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบ
ปากเปล่ า ขั้ น สุ ด ท้ า ย และมี ผ ลงานเผยแพร่ ใ นรู ป แบบใดรู ป แบบหนึ่ ง ซึ่ งไม่ ใ ช่ รู ป เล่ ม ที่ เป็ น
วิทยานิพนธ์
32.2.3 นัก ศึก ษาแผน ข ต้องศึกษาได้ครบหน่วยกิตและรายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร มีแต้มระดับ
คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า 3.00 พร้อมทั้ง
(ก) เสนอการศึกษาค้นคว้าอิสระและสอบผ่านการสอบประมวลความรู้ (Comprehensive
Exammination) หรือ
(ข) เสนอการศึกษาค้นคว้าอิสระและสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย
32.2.4 ต้องสอบผ่านวิชาภาษาอังกฤษซึ่งเป็นวิชาบังคับพื้นฐาน ทั้งนี้ภาควิชาอาจกาหนดการสาเร็จ
หลักสูตรภาษาต่างประเทศที่จัดสอบโดยสถาบันอื่นเป็นการสอบผ่านภาษาต่างประเทศก็ได้
สาหรับนักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์ ภาควิชา/คณะจะเป็นผู้กาหนด
เงื่อนไขเกี่ยวกับการสอบผ่านภาษาต่างประเทศนี้
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หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์
1. การเตรียมการสาหรับอาจารย์ใหม่
(1) มีการปฐมนิเทศแนะแนวการเป็นครูแก่อาจารย์ใหม่ ให้มีความรู้และเข้าใจนโยบายของมหาวิทยาลัย/
สถาบัน คณะ ตลอดจนในหลักสูตรที่สอน
(2) ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพื่อส่งเสริมการสอนและการวิจัยอย่าง
ต่อเนื่อง การสนับสนุนด้านการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองค์กรต่าง ๆ การ
ประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ หรือการลาเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
(1) ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพื่อส่งเสริมการสอนและการวิจัย
อย่างต่อเนื่อง การสนับ สนุนด้านการศึก ษาต่อ ฝึก อบรม ดูงานทางวิชาการและวิ ชาชีพ ในองค์ก ร
ต่ า ง ๆ การประชุ ม ทางวิ ช าการทั้ ง ในประเทศและ/หรื อ ต่ า งประเทศ หรื อ การลาเพื่ อ เพิ่ ม พู น
ประสบการณ์
(2) การเพิ่มพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลให้ทันสมัย
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่น ๆ
(1) การมีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาความรู้และคุณธรรม
(2) มีการกระตุ้นอาจารย์ทาผลงานทางวิชาการสายตรงในด้านวิศวกรรมและการบริหารการก่อสร้าง
(3) ส่ง เสริม การท าวิจัยสร้างองค์ ค วามรู้ใ หม่เป็ น หลั ก และเพื่ อพั ฒ นาการเรีย นการสอนและมี ค วาม
เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพ เป็นรอง
(4) จัดสรรงบประมาณสาหรับการทาวิจัย
(5) จัดให้อาจารย์ทุกคนเข้าร่วมกลุ่มวิจัยต่าง ๆ ของคณะ
(6) จัดให้อาจารย์เข้าร่วมกิจกรรมบริการวิชาการต่าง ๆ ของคณะ
(7) สนับสนุนงานวิจัย

48
หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
1. การกากับมาตรฐาน
หลักสูตรได้ดาเนินการประกันคุณภาพตามที่สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ าธนบุรี ในการ
ประชุ ม ครั้ ง ที่ 187 เมื่ อ วัน ที่ 4 กุ ม ภาพั น ธ์ 2558 ได้ มี ม ติ ใ ห้ ค วามเห็ น ชอบหลั ก การระบบประกั น คุ ณ ภาพ
การศึก ษาของ มจธ. ที่ ใช้ระบบประกั นคุ ณภาพ CUPT QA (Council of the University Presidents of Thailand
Quality Assurance) โดยในระดับหลักสูตรให้ ใช้เกณฑ์ข อง ASEAN University Network - Quality Assurance
(AUN-QA) ภาคประเทศไทย หรือหากหลักสูตร ใดประสงค์จะให้มีการประกันคุณภาพตามแนวทางอื่นๆ ที่เป็น
ที่ยอมรับในระดับสากล เช่น Association to Advance Collegiate Schools of Business (AACSB), Accreditation
Board for Engineering and Technology (ABET) ฯลฯ ก็ได้เช่นกัน
การประเมินระดับหลักสูตรจะแบ่งได้เป็น 2 องค์ประกอบ ได้แก่
 องค์ประกอบที่ 1 การกากับมาตรฐาน – เพื่อเป็นการคุ้มครองผู้บริโภค ทุกหลักสูตรต้องถูกกากับ
ดู แ ลให้ มี ก ารด าเนิ น การตามองค์ ป ระกอบที่ 1 (เกณฑ์ ม าตรฐานหลั ก สู ต ร) ของส านั ก งาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
 องค์ ป ระกอบที่ 2 เกณฑ์ ก ารพั ฒ นา – ใช้ แ นวทางของ ASEAN University Network Quality
Assurance (AUN-QA) หรือแนวทางอื่นที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากลตามความเหมาะสม เช่น
AACSB, ABET เป็นต้น
ซึ่งเกณฑ์ดังกล่าวจะครอบคลุมประเด็นตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
โดยระบบ CUPT QA ได้กาหนดรอบการประเมินหลักสูตรทั้ง 2 ส่วน ดังนี้
 ทุกหลักสูตรดาเนินการประเมินองค์ประกอบที่ 1 การกากับมาตรฐาน เป็นประจาทุกปี
 ทุ ก หลั ก สู ต รด าเนิ น การตรวจประเมิ น เพื่ อ การพั ฒ นาตามเกณ ฑ์ AUN-QA หรื อ เกณ ฑ์
มาตรฐานสากลอื่น ๆ โดยรอบการประเมินอย่างน้อย 1 ครั้งในรอบ 5 ปี
2. บัณฑิต
จากทิศทางการเปลี่ยนแปลงในการพัฒนาการด้านการศึกษาเพื่อเข้าสู่ศตวรรษที่ 21 มจธ. ได้สร้างรูปแบบใน
การจัดการศึกษาแบบใหม่ (KMUTT 3.0) ขึ้น เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงกระบวนการในการจัดการศึกษา
และเพื่อให้นักศึกษามีสมรรถนะ (Competence) เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน (Employability) ซึ่งสมรรถนะ
ที่บัณฑิตของ มจธ. จะต้องมีเมื่อสาเร็จการศึกษาคือ ความรู้ (Knowledge) ทักษะ (Skills) และทัศนคติ (Attitude)
ทั้งนี้เป้าหมายหลักของ KMUTT 3.0 คือ การมุ่งเน้นให้บัณฑิตของ มจธ. เป็นผู้นาการเปลี่ยนแปลงสังคม (Social
Change Agent) แต่ยังคงรักษาคุณลักษณะเดิมของบัณฑิต มจธ. อยู่ คือ ความเป็น Engineer และ Hand on และ
จะเพิ่มเติมสมรรถนะเชิงกว้าง (Well-Rounded) ให้บัณฑิตมากขึ้น เพื่อให้บัณฑิตมี Multiple Intelligence ดังนั้น
จึงกล่าวได้ว่า บัณฑิตของ มจธ. จะเป็นบัณฑิตที่มีความรู้ครบทั้ง 4 H “Head Hand Heart และ Human”
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กลไกการพัฒนาการศึกษาที่จะช่วยให้บัณฑิตของ มจธ. มีสมรรถนะที่สามารถนาไปปรับใช้ในชีวิตหลังจาก
สาเร็จการศึกษา มีการเรียนรู้และมีความพร้อมในการปรับตัวสาหรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคตอยู่เสมอนั้น จะ
เริ่มจากหลักสูตรซึ่งรวมทั้งการสร้างหลักสูตรใหม่และการปรับปรุงหลักสูตร การปรับปรุงวิธีการจัดการเรียน
การสอน การปรับปรุง และออกกฎระเบียบใหม่ที่เอื้อให้การจัดการเรียนการสอนแบบใหม่สัมฤทธิผล การวัด
และประเมินหลักสูตร เพื่อนาผลที่ได้กลับไปปรับใช้ในการปรับปรุงหลักสูตรใหม่ในรอบต่อไป กลไกการ
พัฒนาการศึกษานี้จะช่วยพัฒนาบัณฑิตของ มจธ. ให้มีสมรรถนะและคุณลักษณะตามเป้าหมายของ KMUTT
3.0 และมีค วามพร้อมที่ จะเป็นบุ คลากรที่มีคุณภาพในศตวรรษที่ 21 จะให้ความสาคัญกับการสร้างและการ
ปรับปรุงหลักสูตรเป็นหลัก และจะต้องเป็นหลักสูต รที่เป็นไปตามความต้องการของนักศึกษา และตามความ
ต้อ งการของตลาดแรงงาน ดั งนั้ น กระบวนการพั ฒ นาคุณ ภาพการศึก ษาตาม KMUTT 3.0 จะต้อ งท าอย่ าง
ต่อเนื่องตั้งแต่ระดับ โมดูล หลักสูตร ศาสตร์ก ารสอน (Pedagogy) สมรรถนะอาจารย์ผู้ส อน สภาพแวดล้อม
กระบวนการจัดการเรียนการสอน และนโยบาย
สภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 10/2558 (12 ตุลาคม 2558) ได้พิจารณาและมีมติอนุมัติในหลักการให้ทุก
หลักสูตรของ มจธ. ต้องมี ผลลัพ ธ์ก ารเรียนรู้ (Learning Outcomes) ทั้งในระดับหลัก สูตรและระดับรายวิชา
รวมทั้ง Curriculum Mapping ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการออกแบบหลักสูตรที่เน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน
และสอดคล้องกับระบบประกันคุณภาพการศึกษาของ มจธ. ในระดับหลักสูตรที่สภามหาวิทยาลัยได้เห็นชอบ
ให้ ใ ช้ เกณฑ์ ข อง ASEAN University Network - Quality Assurance (AUN-QA) ภาคประเทศไทย หรื อ หาก
หลั ก สู ต รใดประสงค์ จ ะให้ มี ก ารประกั น คุ ณ ภาพตามแนวทางอื่ น ๆ ที่ เป็ น ที่ ย อมรั บ ในระดั บ สากล เช่ น
Association to Advance Collegiate Schools of Business (AACSB), Accreditation Board for Engineering and
Technology (ABET) ก็ได้เช่นกัน ซึ่งเกณฑ์การประกันคุณภาพดังกล่าวทั้งหมดจะเป็นแนวทางเดียวกันกับการ
ออกแบบหลักสูตรที่เน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน
ภายหลั งจากที่ ส ภาวิช าการได้มี ม ติ อนุมั ติในหลัก การดั งกล่าวแล้ว หลัก สู ตรจึงได้ด าเนิ น ตามแนวทางการ
ออกแบบหลักสูตรและปรับปรุงหลักสูตรที่เน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน และกาหนดวิธีการเรียนการสอน
รวมทั้งการวัดผลให้ผู้เรียนมีผลลัพธ์การเรียนรู้ตามที่กาหนด
3. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน
ในการบริหารหลักสูตร จะมีคณะกรรมการประจาหลักสูตร อันประกอบด้วยรองคณบดีฝ่ายวิชาการ
ประธานหลักสูตร หรือหัวหน้าภาค และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรรับผิดชอบ โดยมีคณบดีเป็นผู้กากับดูแล
และคอยให้คาแนะนา ตลอดจนกาหนดนโยบายปฏิบัติให้แก่ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จะวางแผนการจัดการเรียนการสอนร่วมกับผู้บริหารของคณะและอาจารย์
ผู้สอน ติดตามและรวบรวมข้อมูล สาหรับใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรโดยกระทาทุกปีอย่างต่อเนื่อง
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การดาเนินการ
 พัฒนาหลักหลักสูตรให้
 จัดให้หลักสูตรสอดคล้องกับมาตรฐาน
ทันสมัยโดยอาจารย์และ
วิชาชีพด้านวิศวกรรมและการบริหาร
นักศึกษาสามารถก้าวทัน
การก่อสร้างในระดับสากลหรือ
หรือเป็นผู้นาในการสร้าง
ระดับชาติ
องค์ความรู้ใหม่ๆทางด้าน
วิศวกรรมและการบริหาร
การก่อสร้าง
 ตรวจสอบความเหมาะสม  ทาการเก็บข้อมูลจากนักศึกษาและ
ของหลักสูตรและปรับปรุง
อาจารย์ประจาหลักสูตร เกี่ยวกับวิชาที่
หลักสูตรให้ทันสมัยและมี
เปิดสอนไปแล้ว ทัง้ วิชาบังคับและวิชา
คุณภาพมาตรฐาน
เลือก เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลไว้ใช้
สาหรับการพิจารณาปรับปรุงทุก 5 ปี
 ประเมินมาตรฐานของ
 มีการประเมินหลักสูตรโดย
หลักสูตรอย่างสม่าเสมอ
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายในอย่าง
น้อยทุก 2 ปีและภายนอกอย่างน้อยทุก
4 ปี
 จัดทาฐานข้อมูลทางด้านนักศึกษา
อาจารย์ อุปกรณ์ เครื่องมือวิจัย
งบประมาณ ความร่วมมือกับ
ต่างประเทศ ผลงานทางวิชาการทุกภาค
การศึกษาเพื่อเป็นข้อมูลในการประเมิน
ของคณะกรรมการ
 ประเมินความพึงพอใจของหลักสูตรและ
การเรียนการสอน โดยบัณฑิตที่สาเร็จ
การศึกษา
 พัฒนาให้นักศึกษามีความรู้  จัดหาแหล่งข้อมูลอุปกรณ์การเรียนที่
ที่จาเป็นในการทางานด้าน
ทันสมัยเพื่อให้นักศึกษาได้ค้นคว้า
การบริหารการก่อสร้าง
ประกอบการศึกษาและการทา
และมีพื้นฐานในการวิจัย
วิทยานิพนธ์ /โครงการเฉพาะเรื่อง
และสามารถประยุกต์ใช้

การประเมินผล
 หลักสูตรที่สามารถอ้างอิงกับ
มาตรฐานที่กาหนดโดย
หน่วยงานวิชาชีพด้านวิศวกรรม
ที่มีความทันสมัยและมีการ
ปรับปรุงสม่าเสมอ

 ผลการประเมินการเรียนการ
สอนของอาจารย์ผู้สอนโดย
นักศึกษา

 ประเมินผลโดยคณะกรรมการที่
ประกอบด้วยอาจารย์ภายในคณะ
ทุก 2 ปี
 ประเมินผลโดยคณะกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกทุกๆ 4 ปี

 จัดทาข้อมูลผลการเรียนการสอน
จานวนนักศึกษาที่จบตาม
หลักสูตร จานวนผลงานวิจัย
ผลงานทางวิชาการที่เผยแพร่
ความร่วมมือกับหน่วยงานอื่น
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อย่างเหมาะสม และ
สามารถวิเคราะห์ปัญหา
และวางแผนในการ
แก้ปัญหาต่างๆอย่างเป็น
ระบบ

การดาเนินการ
การประเมินผล
ในการทางานวิจัย
 สร้างความร่วมมือในด้านการเรียนการ
สอนและด้านการวิจัย กับหน่วยงานอื่น  จานวนและรายชื่อคณาจารย์
ประจา ประวัติอาจารย์ด้าน
 ส่งเสริมให้นักศึกษามีผลงานวิจัย
คุณวุฒิ ประสบการณ์
เผยแพร่ในรูปแบบอื่น ๆ ซึ่งไม่ใช่
วิทยานิพนธ์/โครงการเฉพาะเรื่อง เช่น
การประชุมวิชาการในประเทศ การ
ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หรือใน
วารสารระดับนานาชาติ
 กาหนดให้อาจารย์ผู้สอนมีคุณวุฒิไม่ต่า
กว่าปริญญาโทหรือเป็นผู้มีประสบการณ์
หลายปีและมีจานวนคณาจารย์ประจาไม่
น้อยกว่าเกณฑ์มาตรฐาน

4. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
4.1 การบริหารงบประมาณ
คณะจัดสรรงบประมาณประจาปี ทั้งงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้เพื่อจัดซื้อตารา สื่อการเรียนการ
สอน โสตทัศนูปกรณ์ และ วัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์อย่างเพียงพอเพื่อสนับสนุ นการเรียนการสอนในชั้นเรียน
และสร้างสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับการเรียนรู้ด้วยตนเองของนักศึกษา
4.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม
ลาดับ
ชื่ออุปกรณ์
บริหารจัดการงาน
บริหารจัดการด้านการ
สานักงาน
เรียนการสอน
1 เครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล
5
- เครื่อง
2 เครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์
2
2 เครื่อง
3 เครื่องสแกนเนอร์
1 เครื่อง
4 เครื่องโทรศัพท์
1
- เครื่อง
5 เครื่อง LCD
2 เครื่อง
6 จอ Monitor
1
- เครื่อง
7 เก้าอี้
22 ตัว
8 โต๊ะประชุม
4 ตัว
9 โต๊ะทางานพร้อมเก้าอี้
3
- ชุด
10 โต๊ะพับเอนกประสงค์-โต๊ะ Uniform
4 ตัว
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ลาดับ

ชื่ออุปกรณ์

บริหารจัดการงาน
สานักงาน
10
-

บริหารจัดการด้านการ
เรียนการสอน
- ตู้
4 ตู้

11 ตู้ใส่เอกสาร
12 ตู้ใส่หนังสือ
4.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม
ประสานงานกับสานักหอสมุดกลางของมหาวิทยาลัย ในการจัดซื้อหนังสือ และตาราที่เกี่ยวข้อง เพื่อ
บริการให้อาจารย์และนักศึกษาได้ค้นคว้า และใช้ประกอบการเรียนการสอน ในการประสานการจัดซื้อหนังสือ
นั้น อาจารย์ผู้ส อนแต่ละรายวิช าจะมี ส่วนร่วมในการเสนอแนะรายชื่อหนังสือ ตลอดจนสื่ออื่น ๆ ที่จาเป็น
นอกจากนี้อาจารย์พิ เศษที่ เชิ ญ มาสอนบางรายวิชาและบางหัวข้อ ก็ มีส่วนในการเสนอแนะรายชื่อหนังสือ
สาหรับให้หอสมุดกลางจัดซื้อหนังสือด้วย
ในส่วนของโครงการวิศวกรรมและการบริหารการก่อสร้างได้มีบริการหนังสือ ตารา หรือวารสารเฉพาะ
ทาง รวมถึงวิทยานิพนธ์ที่เกี่ยวข้องกับ ด้านวิศวกรรมและการบริหารการก่อสร้างเพื่อใช้ในการประกอบการ
เรียนการสอน การศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมอีกด้วย
4.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร
การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร โครงการวิศวกรรมและการบริหารการก่อสร้าง มีเจ้าหน้าที่ประจา
โครงการ ซึ่งจะประสานงานการจัดซื้อจัดหาหนังสือเพื่อเข้าโครงการวิศวกรรมและการบริหารการก่อสร้าง
เอกสารประกอบการเรียนการสอน และทาหน้าที่ประเมินความพอเพียงของหนังสือ ตารา เอกสารประกอบการ
เรียนการสอน รวมทั้งโสตทัศนอุปกรณ์ ซึ่งจะอานวยความสะดวกในการใช้สื่อของอาจารย์แล้วยังต้องประเมิน
ความพอเพียงและความต้องการใช้สื่อของอาจารย์ด้วย โดยมีรายละเอียดดังตารางต่อไปนี้
เป้าหมาย
การดาเนินการ
การประเมินผล
จั ด ให้ มี ห้ อ งเรี ย น ทรั พ ยากร  จัดให้มีห้องเรียนที่มีความพร้อม  สถิติของจานวนหนังสือตารา วารสาร
สื่ อ และช่ อ งทางการเรีย นรู้ ที่
ใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพทั้งใน วิทยานิพนธ์ ที่มีให้บริการ และสถิติการ
เพียบพร้อม เพื่ อสนับสนุนทั้ ง
การสอนและการค้นคว้าหาข้อมูล ใช้งานหนังสือตารา วารสารและ
การศึ ก ษาในห้ อ งเรี ย น นอก
วิทยานิพนธ์
เพิ่มเติม
ห้ อ งเรีย น และเพื่ อการเรีย นรู้  จั ด ให้ มี บ ริ ก ารห นั งสื อ ต ารา  จานวนนักศึกษาลงเรียนในวิชาเรียน
ได้ด้วยตนเอง อย่างเพียงพอ มี
วารส าร แ ล ะ วิ ท ย านิ พ น ธ์ ที่ เพื่อจัดเตรียมเอกสารประกอบการเรียน
ประสิทธิภาพ
การสอน
เกี่ยวข้องต่างๆ
 จั ด เตรี ย มเอกสารประกอบการ  ผลสารวจความพึงพอใจของนักศึกษาต่อ
การให้บริการทรัพยากรเพื่อการเรียนรู้
เรียนการสอนของแต่ละรายวิชา
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5. อาจารย์
5.1 การรับอาจารย์ใหม่
มีการคัดเลือกอาจารย์ใหม่ตามระเบียบและหลักเกณฑ์ ของมหาวิทยาลัยโดยอาจารย์ใหม่จะต้องมีวุฒิ
การศึกษาระดับ ปริญญาโทขึ้นไปในสาขาวิชาวิศวกรรมและการบริหารการก่อสร้างหรือสาขาวิชาที่
เกี่ยวข้อง
5.2 การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร
คณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และผู้สอน จะต้องประชุมร่วมกันในการวางแผนจัดการเรียนการสอน
ประเมินผลและให้ความเห็นชอบการประเมินผลทุกรายวิชา เก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อเตรียมไว้สาหรับการ
ปรับปรุงหลักสูตร ตลอดจนปรึกษาหารือแนวทางที่จะทาให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร และได้บัณฑิต
เป็นไปตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
5.3 การแต่งตั้งคณาจารย์พิเศษ
สาหรับอาจารย์พิเศษถือว่ามีความสาคัญมาก เพราะจะเป็นผู้ถ่ายทอดประสบการณ์ตรงจากการปฏิบัติมา
ให้กับนักศึกษา ดังนั้นรายวิชาของหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมและการ
บริหารการก่อสร้างส่วนมากจึงเป็นอาจารย์พิ เศษผู้ทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณ์ ความรู้ความชานาญ
เฉพาะทางในรายวิชานั้นๆมาเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ให้กับนักศึกษา
6. การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน
6.1 การกาหนดคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
บุคลากรสายสนับสนุนควรมีวุฒิปริญญาตรีที่เกี่ยวข้องกับภาระงานที่รับผิดชอบ
6.2 การเพิ่มทักษะความรู้เพื่อการปฏิบัติงาน
บุคลากรต้องเข้าใจโครงสร้างและธรรมชาติ ของหลักสูตร และจะต้องสามารถบริการให้อาจารย์สามารถ
ใช้สื่อการสอนได้อย่างสะดวก ซึ่งจาเป็นต้องให้มีการฝึกอบรมเฉพาะทาง เช่น การเตรียมห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ในวิชาที่มีการฝึกปฏิบัติ
7. นักศึกษา
7.1 การให้คาปรึกษาด้านวิชาการและอื่น ๆ แก่นักศึกษา
โครงการวิศวกรรมและการบริหารการก่อสร้าง มีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการให้แก่นักศึกษา
ทุกคน โดยนักศึกษาที่มีปัญหาในการเรียนสามารถปรึกษากับอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการได้
7.2 การอุทธรณ์ของนักศึกษา
เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ว่าด้วยวินัยนักศึกษา
พ.ศ. 2546 หมวด 4 การอุทธรณ์
ข้อ 36 นัก ศึ ก ษาผู้ใดถูก สั่งลงโทษตามข้อบังคับ นี้ ผู้นั้น มีสิท ธิอุทธรณ์ ไ ด้เฉพาะโทษผิดวินัย อย่ าง
ร้ายแรงตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนดไว้ในข้อบังคับนี้
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ข้อ 37 การอุทธรณ์ ให้อุทธรณ์ภายใน 30 วัน นับแต่วันทราบคาสั่งลงโทษ
ข้อ 38 การอุทธรณ์ ให้ทาเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้อุทธรณ์ และให้อุทธรณ์ได้สาหรับตนเองเท่านั้น
จะอุทธรณ์แทนคนอื่นหรือมอบหมายให้คนอื่นอุทธรณ์แทนไม่ได้
ข้อ 39 ให้ยื่นหนังสืออุทธรณ์ผ่านอาจารย์ที่ปรึกษาชั้นปี หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย และให้ส่งหนังสือ
อุทธรณ์ต่อไปยังคณะกรรมการวินัยนักศึกษาภายใน 3 วันทาการนับจากวันได้รับหนังสืออุทธรณ์
ข้อ 40 ให้คณะกรรมการวินัยนักศึกษาเสนอให้อธิการบดีแต่งตั้งคณะกรรมการอุทธรณ์วินัยนักศึกษา
จานวน 5 คน ประกอบด้วย รองอธิการบดี 1 คนเป็นประธาน คณบดี 1 คน และหัวหน้าภาควิชา 3 คน
เป็นกรรมการ
ข้อ 41 ให้คณะกรรมการอุทธรณ์วินัยนักศึกษา พิจารณาอุทธรณ์ให้แล้วเสร็จภายใน 15 วัน นับแต่วัน
ได้รับหนังสืออุทธรณ์ และเสนอความเห็นต่ออธิการบดี ให้อธิการบดีสั่งการภายใน 15 วัน นับแต่วันที่
ได้รับรายงานจากคณะกรรมการอุทธรณ์วินัยนักศึกษา
ข้อ 42 เมื่ออธิการบดีพิจารณาแล้ ว เห็นว่าการสั่งการลงโทษสมควรแก่ความผิดแล้ว ให้สั่งยกอุทธรณ์
หรือถ้าเห็นว่าการสั่งลงโทษนั้นไม่ถูกต้อง หรือไม่เหมาะสม ให้สั่งเพิ่มโทษ ลดโทษ หรือยกโทษตาม
ควรแก่กรณี การตัดสินของอธิการบดีถือว่าสิ้นสุด
ข้อ 43 เมื่ออธิการบดีพิจารณาสั่งการตามข้อ 41 แล้ว ให้แจ้งให้ผู้อุทธรณ์ทราบเป็นลายลักษณ์อักษรโดยเร็ว
8. ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต
เนื่องจากหลักสูต รวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิ ต สาขาวิชาวิศวกรรมและการบริหารการก่อสร้าง
เป็นหลักสูตรเชิงรุกที่มีศักยภาพและสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามการเปลี่ ยนแปลงอย่างรวดเร็วของบริบทด้าน
ต่างๆ และรองรับความสามารถในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรมทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อผลิต
บุคลากรทางด้านวิศวกรรมและการบริหารการก่อสร้างที่มีศักยภาพสูงในการพัฒนาตนเองให้เข้ากับลักษณะ
งานทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพ มีความเข้าใจและสามารถตอบสนองต่อสถานการณ์หรือการพัฒนาเศรษฐกิจ
สังคม และวัฒนธรรม รวมถึงมีความสามารถในการชี้นาสังคมในประเด็นที่เหมาะสมได้ ทาให้บุคลากรใน
สาขาวิศวกรรมและบริหารการก่อสร้างเป็นที่ต้องการของภาคอุ ตสาหกรรม ทั้งนี้โครงการฯจะทาการสารวจ
ความต้องการแรงงานและความพึงพอใจของผู้ใช้มหาบัณฑิตเพื่อนาข้อมูลมาใช้ในการประกอบการปรับปรุง
หลักสูตร รวมถึงการศึกษาข้อมู ลวิจัยอันเกี่ยวเนื่องกับการประมาณความต้องการของตลาดแรงงาน เพื่ อ
นามาใช้ในการวางแผนการรับนักศึกษา
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9. ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน (Key Performance Indicators)
ดัชนีบ่งชี้ผลการดาเนินงาน
2559
(1) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการ
ประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการดาเนินงานหลักสูตร
(2) มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติหรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา
(3) มีรายละเอียดของรายวิชา และประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) อย่างน้อย
ก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา
(4) จัดทารายงานผลการดาเนินการของรายวิชา และรายงานผลการดาเนินการ
ของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาค
การศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา
(5) จัดทารายงานผลการดาเนินการของหลักสูตร ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปี
การศึกษา
(6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ที่
กาหนดในรายละเอียดของรายวิชา และประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี)
อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา
(7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือ การ
ประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการดาเนินงานที่รายงานใน
รายงานผลการดาเนินการของหลักสูตร ปีที่แล้ว
(8) อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รบั การปฐมนิเทศหรือคาแนะนาด้านการ
จัดการเรียนการสอน
(9) อาจารย์ประจาหลักสูตรทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือ
วิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึง่ ครัง้
(10) จานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการพัฒนา
วิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี
(11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพ
หลักสูตร เฉลี่ยมากกว่า 3.5 จากคะแนน 5.0
(12) ระดับความพึงพอใจของผูใ้ ช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยมากกว่า 3.5
จากคะแนนเต็ม 5.0
(13) นักศึกษามีงานทาภายใน 1 ปี หลังจากสาเร็จการศึกษา ไม่ต่ากว่า
ร้อยละ 80
(14) บัณฑิตที่ได้งานทาได้รับเงินเดือนเริ่มต้นไม่ต่ากว่าเกณฑ์ ก.พ. กาหนด
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หมวดที่ 8 การประเมิน และปรับปรุงการดาเนินการของหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน
ช่วงก่อนการสอนควรมีการประเมินกลยุทธ์การสอนโดยทีมผู้สอนหรือระดับภาควิชา และ/หรือ การ
ปรึกษาหารือกับผู้เชี่ยวชาญด้านหลักสูตรหรือวิธีการสอน ส่วนช่วงหลังการสอนควรมีการวิเคราะห์ผลการ
ประเมินการสอนโดยนักศึกษา และการวิเคราะห์ผลการเรียนของนักศึกษา
ด้านกระบวนการนาผลการประเมินไปปรับปรุง สามารถทาโดยรวบรวมปัญหา/ข้อเสนอแนะเพื่อ
ปรับปรุง และกาหนดประธานหลักสูตรและทีมผู้สอนนาไปปรับปรุงและรายงานผลต่อไป
1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน
การประเมินทักษะดังกล่าวสามารถทาโดย
– การประเมินโดยนักศึกษาในแต่ละวิชา
– การสังเกตการณ์ของผู้รับผิดชอบหลักสูตร/ประธานหลักสูตร และ/หรือทีมผู้สอน
– ภาพรวมของหลักสูตรประเมินโดยบัณฑิตใหม่
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
การประเมินหลักสูตรในภาพรวม โดยสารวจข้อมูลจาก
– นักศึกษาปีสุดท้าย/ มหาบัณฑิตใหม่
– ผู้ว่าจ้าง
– ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
รวมทั้งสารวจสัมฤทธิผลของมหาบัณฑิต
3. การประเมินผลการดาเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
ต้องผ่านการประกันคุณภาพหลักสูตรและจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานคุณวุฒิ และตัวบ่งชี้เพิ่มเติม
ข้างต้น รวมทั้งการผ่านการประเมินการประกันคุณภาพภายใน (IQA)
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง
• รวบรวมข้อเสนอแนะ/ข้อมูล จากการประเมินจากนักศึกษา ผู้ใช้มหาบัณฑิต ผู้ทรงคุณวุฒิ
• วิเคราะห์ทบทวนข้อมูลข้างต้น โดยผู้รับผิดชอบหลักสูตร / ประธานหลักสูตร
• เสนอการปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธ์ (ถ้ามี)
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เอกสารแนบ
ภาคผนวก ก. คาอธิบายรายวิชา
ภาคผนวก ข. ตารางเปรียบเทียบรายวิชาที่เปลี่ยนแปลงไประหว่างหลักสูตรเดิมและหลักสูตรปรับปรุง
ภาคผนวก ค. ประวัติอาจารย์ประจาหลักสูตร
ภาคผนวก ง. คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร
ภาคผนวก จ. ความร่วมมือกับสถาบันอื่น
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ภาคผนวก
ก. คาอธิบายรายวิชา
LNG 550 วิชาปรับพื้นภาษาอังกฤษสาหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
2 (1-2-6) (S/U)
Remedial English Course for Post Graduate Students
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
รายวิชานี้มุ่งเน้นปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษและทักษะที่ จาเป็นของนักศึกษาเพื่อให้อยู่ในระดับที่สามารถ
เข้าเรียน วิชา LNG 600 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนส่งเสริมให้นักศึกษาเกิดความมั่นใจในการใช้
ภาษาอังกฤษ ในด้านเนื้อหาวิช า ไม่ได้กาหนดเนื้อหาที่แน่นอน แต่มุ่งเน้นการแก้ ไขปัญหาการเรียน
ภาษาอังกฤษของนักศึกษา โดยเฉพาะประเด็นที่นักศึกษามีปัญหามากที่สุด นอกจากนี้ยังส่งเสริมให้
นักศึกษาเรียนรู้การจัดการการเรียนด้วยตนเอง อันเป็นการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ โดยไม่
ต้องพึ่งครูผู้สอน
This course aims to instill the background language and skills necessary for undertaking LNG 600 and
to raise the students’ confidence in using English. There will be no predetermined focus of the course,
but instead it will concentrate on those areas where the students are weakest and need most
improvement. The classroom teaching and learning will be supported by self-directed learning to allow
the students to improve their language and skills autonomously.
LNG 600 วิชาภาษาอังกฤษระหว่างการเรียนในหลักสูตร
3 (2-2-9) (S/U)
สาหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
In-sessional English Course for Post Graduate Students
วิชาบังคับก่อน : Pass at LNG 550 Remedial English Course for Post Graduate Students
or Pass grade from placement procedure
รายวิชานี้จัดสอนเพื่อพัฒนาให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการเรียนในระดับ
ของตนได้อย่างเหมาะสม โดยเน้นทักษะการฝึกปฏิบัติ แม้ไม่เน้นหนักที่เนื้อหาไวยากรณ์โดยตรง แต่
วิชานี้มุ่งเน้นการใช้ภาษาอังกฤษที่ตรงกับความต้องการ โดยเฉพาะด้านการอ่านและการเขียนซึ่งนักศึกษา
ต้องใช้ในการท าโครงงาน ในรายวิชานัก ศึกษาจะได้ฝึกปฏิบัติขั้ นตอนการทาโครงงานตั้งแต่ก ารหา
ข้อมูลอ้างอิง จนถึงการเขียนรอบสุดท้าย นอกจากนี้ นักศึกษาจะได้เรียนรู้กลยุทธ์การเรียนเพื่อฝึกทักษะ
การเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเอง เพื่อนาไปใช้ในการสื่อสารที่แท้จริงนอกห้องเรียนต่อไป
This course aims to develop English language skills relevant to mature students in Graduate Degree
Programmes in Engineering, Science and Technology. It will be based on practical skills, but will not
be yet another grammar course. Rather its focus will be on the real language demands, particularly in
reading and writing, faced by students in the course of their studies. It is project-focussed and
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simulates the stages in preparing and presenting research, from finding references to writing a final
draft. The course will equip students with language learning strategies to facilitate ongoing
autonomous learning and will emphasise language use not usage, real communication not classroom
practice.
CVE 503 การสัมมนา
1 (0-2-3)
Seminar
วิชาบังคับก่อน : ผ่านการเรียนวิชาในหลักสูตรมาแล้วไม่ต่ากว่า 18 หน่วยกิต หรือได้รับความ
เห็นชอบจากอาจารย์ผู้สอน
เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ฝึกการนาเสนอผลงานทางวิชาการ รวมทั้งการเข้าฟังคาบรรยายจาก
วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิและประสบการณ์เกี่ยวกับงานทางวิศวกรรมโครงสร้างและการบริหารโครงการ
Pre-requisite: Accumulated credit must not less than 18 credits, or getting consent of the instructor.
Presentation and discussion on research topic and research related to thesis or independent study.
Special lectures by guest speakers specialized in structural engineering and project management.
ผลลัพธ์การเรียนรู้
นักศึกษาสามารถกาหนดโจทย์วิจัยที่เกี่ยวข้องกับการบริหารโครงการก่อสร้าง และเข้าใจวิธีการวิเคราะห์
ข้อมูลในการวิจัยได้ อย่างถูกหลักวิชาการ
CVE 512 การบริหารโครงการทางวิศวกรรมโยธา
3 (3-0-9)
Project Management in Civil Engineering
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี
เทคนิคการบริหารโครงการตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุดวงจรชีวิต การบริหารจัดองค์กรในหน่วยงานก่อสร้าง
และหน้ า ที่ ค วามรับ ผิ ด ชอบของบุ ค คลต่ างๆ ที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ งานก่ อ สร้าง อาทิ เช่ น เจ้ าของโครงการ
ผู้ออกแบบ ผู้ รับ เหมาก่ อ สร้า ง และผู้จัด การงานก่ อสร้าง รูป แบบต่าง ๆ ของสั ญ ญาก่ อ สร้าง การวัด
ประสิทธิภาพการทางาน เทคนิคเพื่อช่วยตัดสินใจในการประเมินทางเลือกต่างๆ และจริยธรรม คุณธรรม
และจรรยาบรรณในวิชาชีพ
Project management techniques in all stages of project life cycle. Organization management in
construction project or company and responsibility of project personnel such as project owner,
designer, contractor, and project manager. Types of construction contracts. Performance measurement
in construction work. Techniques in decision-making for evaluating alternatives. Morality, virtue and
ethics in engineering and management profession.
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ผลลัพธ์การเรียนรู้
นักศึกษามีความรู้และความเข้าใจในหลักการของการบริหารโครงการก่อสร้าง รวมถึงสามารถนาไป
ประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์แวดล้อม
CVE 513 วิธีและเครื่องจักรที่ใช้ในงานวิศวกรรมโยธา
3 (3-0-9)
Methods and Equipment in Civil Engineering
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
การกาหนดแผนผังบริเวณที่ก่อสร้าง เทคโนโลยีต่างๆ ที่ใช้ในงานก่อสร้างรวมถึงเทคนิคการก่อสร้าง
ต่างๆ ระยะเวลาที่ใช้ในแต่ละเทคนิค เช่น การก่อสร้างงานใต้ดิน การขุดเจาะอุโมงค์ เครื่องมือสาหรับการ
ท างานในน้ า การเลื อ กใช้ ข นาดและชนิ ด ของปั้ น จั่ น เทคนิ ค การก่ อ สร้ างโครงสร้ างคอนกรี ต และ
โครงสร้างเหล็ก การเลือกใช้เครื่องมือเครื่องจักรให้เหมาะสมกับงาน ความปลอดภัยในงานก่อสร้าง
Site layout arrangement. Various technologies and techniques used in construction: underground
construction, tunneling, equipment for underwater construction, method for choosing size and type of
crane, Techniques for concrete and steel structure, method for choosing the appropriate tools and
equipment, safety in construction.
ผลลัพธ์การเรียนรู้
นักศึกษามีความรู้และความเข้าใจในวิธีการก่อสร้างและเครื่องจักรก่อสร้าง รวมถึงสามารถนาความรู้ไป
ประยุกต์ใช้ได้อย่างถูกหลักวิชาการ
CVE 514 ระบบโครงสร้างอาคาร
3 (3-0-9)
Building Structural Systems
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี
ระบบและส่ วนประกอบโครงสร้า งของอาคาร ประสิ ท ธิ ภ าพของระบบโครงสร้างแต่ ล ะระบบ ข้ อ
ได้เปรียบและเสียเปรียบเชิงวิศวกรรมและเชิงเศรษฐศาสตร์ของระบบโครงสร้างแต่ละชนิด เช่น ระบบ
โครงข้อแข็ง ระบบกาแพงรับแรงเฉือน ระบบเฟรมทิ้ว ระบบโครงสร้างแบบแลคติก ระบบโครงสร้าง
แบบเชลล์และเคเบิล เป็นต้น
System and structural components of buildings. Performance of each structural system. Advantages and
disadvantages in viewpoint of engineering and economic aspect of each structural system: rigid frames
system, shear walls system, frame tube system, lattice structures, shells and cables structural system.
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ผลลัพธ์การเรียนรู้
นักศึกษามีความรู้และความเข้าใจในระบบโครงสร้างอาคาร รวมถึงสามารถนาความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้
อย่างถูกหลักวิชาการ
CVE 515 ระบบวิศวกรรมในอาคาร
3 (3-0-9)
Engineering Systems in Building
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี
งานระบบสุขาภิบาลและการบาบัดของเสีย งานระบบเครื่องกล เช่น งานระบบปรับอากาศและระบาย
อากาศ เป็นต้น งานระบบไฟฟ้า ระบบสื่อสารและโทรคมนาคมสาหรับอาคารสมัยใหม่ ระบบป้องกัน
อัคคีภัย การประสานงานวิศวกรรมสถาปัตยกรรม
Sanitation and waste treatment systems. Mechanical systems such as air conditioning and ventilation
systems. Electricity systems. Communication systems for intelligent building. Fire protection systems.
Architectural engineering coordination.
ผลลัพธ์การเรียนรู้
นักศึกษามีความรู้และความเข้าใจในระบบวิศวกรรมอาคาร รวมถึงสามารถนาความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้
อย่างถูกหลักวิชาการ
CVE 516 การวิเคราะห์เพื่อการตัดสินใจในงานวิศวกรรมโยธา
3 (3-0-9)
Analysis for Decision-making in Civil Engineering
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี
การวิเคราะห์และการตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพโดยการใช้ข้อมูลและวิธีการอย่างเหมาะสม ทักษะใน
การจัดลาดับความคิดอย่างเป็นระบบเพื่อความสาเร็จในการแก้ปัญหาและตัดสินใจ แนวคิดการตัดสินใจ
ภายใต้สถานการณ์ที่มีเงื่อนไขซับซ้อน การประเมินความเสี่ยงและผลตอบแทนเพื่อเปรียบเทียบแนวทาง
ที่เหมาะสมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
Appropriate utilization of information and methods in analyzing and making a decision. Skill in
systematic thinking for successful problem-solving and decision-making. Concept of decision-making
in complex situation. Risk and return assessment for effective comparison of appropriate alternatives.
ผลลัพธ์การเรียนรู้
นักศึกษามีความรู้และความเข้าใจในหลักการและเครื่องมือเพื่อการตัดสินใจในการก่อสร้าง รวมถึง
สามารถนาไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์
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CVE 601 การศึกษาโครงการศึกษาเฉพาะเรื่อง
6 หน่วยกิต
Independent Study
วิชาบังคับก่อน : ผ่านการเรียนวิชาหลักสูตรมาแล้วไม่ต่ากว่า 18 หน่วยกิต หรือได้รับความ
เห็นชอบจากอาจารย์ผู้สอน
การค้นคว้าวิจัยและพัฒนาโครงการที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมโครงสร้างหรือการบริหารการก่อสร้างที่มีอยู่
แล้ ว ให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ แล ะประสิ ท ธิ ผ ลมากขึ้ น ภายใต้ ก ารแน ะน าของอาจารย์ ที่ ป รึ ก ษ า
Research and improve existing projects relating to structural engineering or construction management
for better efficiency and effectiveness under supervision of advisor.
ผลลัพธ์การเรียนรู้
นัก ศึ ก ษาสามารถก าหนดโจทย์ วิจัย และพั ฒ นาโครงการที่ เกี่ ยวข้องกั บการบริห ารโครงการก่ อสร้าง
ออกแบบ การรวบรวมข้ อ มู ล และวิ เคราะห์ ข้ อมู ล และน าเสนอเพื่ อ ตอบโจทย์ วิ จัย ให้ ส ามารถน าไป
ประยุกต์ให้เกิดการพัฒนาในอุตสาหกรรมก่อสร้าง
CVE 602 วิทยานิพนธ์
12 หน่วยกิต
Thesis
วิชาบังคับก่อน : ผ่านการเรียนวิชาหลักสูตรมาแล้วไม่ต่ากว่า 18 หน่วยกิต หรือได้รับความ
เห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา
งานวิจัยโดยกาหนดขอบเขตงานและวิธีวิจัยเพื่อให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาทางด้านทฤษฎี หรือการ
ประยุกต์ใช้ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับปัญหาทางวิศวกรรมโครงสร้างหรือการบริหารการก่อสร้างภายใต้การ
แนะนาของอาจารย์ที่ปรึกษา
Research, with defined scope and methodology, for developing a theory or an application of theory in
structural engineering and construction management under supervision of advisor.
ผลลัพธ์การเรียนรู้
นักศึกษาสามารถกาหนดโจทย์วิจัยที่เกี่ยวข้องกับการบริหารโครงการก่อสร้าง ออกแบบ การรวบรวม
ข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลและนาเสนอเพื่อตอบโจทย์วิจัยให้สามารถนาไปประยุกต์ให้เกิดการพัฒนาใน
อุตสาหกรรมก่อสร้าง
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CVE 610 งานวิศวกรรมโยธาสาหรับระบบโครงสร้างพื้นฐาน
3 (3-0-9)
Infrastructure Development in Civil Engineering
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี
บทบาทของภาครัฐในการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน วิธีวิเคราะห์การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค
รูปแบบของโครงการต่างๆ เช่น แบบเทิร์นคีย์ แบบสัมปทาน ความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน
ในการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค การจัดเตรียมงบประมาณ และการหาแหล่งเงินทุน
Roles of government sector in developing infrastructure. Analytical methods in infrastructure
development. Types of project: Turn-Key, Concession contractual project
ผลลัพธ์การเรียนรู้
นักศึกษามีความรู้และความเข้าใจในการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน รวมถึงสามารถวิเคราะห์การ
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานได้อย่างเป็นระบบ
CVE 611 การวางแผนและควบคุมการก่อสร้าง
3 (3-0-9)
Construction Planning and Control
วิชาบังคับก่อน : CVE 512 หรือได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ผู้สอน
ขั้ น ตอนการวางแผนงานก่ อสร้าง การจัด โครงสร้างการแบ่ งแยกงาน เทคนิค ในการวางแผนและจัด
โปรแกรมการท างาน เช่ น วิธี ส ายงานวิก ฤติ วิธีเพิ ร์ซ และวิธีไ ลน์ ออฟบาลานซ์ การวางแผนการใช้
ทรัพ ยากร เทคนิคในการวัดปริม าณงานที่ทาได้ การประเมินความก้าวหน้าของงานโดยวิธีเอิร์นแวลู
ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งเวลากั บ ราคาของโครงการ การวิ เคราะห์ ค วามไม่ แ น่ น อนของโครงการ
Construction planning process. Work Breakdown Structure. Techniques in work planning and
programming, such as Critical Path Method (CPM), Program Evaluation and Review Technique
(PERT), and Line of Balance (LOB). Planning of resources usage. Techniques in measuring actual
work. Evaluating the progress of work by Earned Value concept. Relationship between time and price
of the project. Analysis of project uncertainty.
ผลลัพธ์การเรียนรู้
นักศึกษามีความรู้และความเข้าใจในหลักการของการวางแผนการก่อสร้าง รวมถึงสามารถนาไป
ประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์แวดล้อม
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CVE 612 การบริหารคุณภาพงานก่อสร้าง
3 (3-0-9)
Construction Quality Management
วิชาบังคับก่อน : CVE 512 หรือได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ผู้สอน
การวิเคราะห์ปัจจัยและกระบวนการทางานที่มีผลต่อคุณภาพงานก่อสร้าง การจัดระบบประกันคุณภาพ
การประยุกต์ใช้วิชาสถิติเพื่อประเมินและปรับปรุงคุณภาพงาน และมาตรฐานสากล เช่น ไอเอสโอ 9000
Analysis of factors or process affecting quality of construction work. Management of quality control
systems. Applications of statistics in evaluating and improving work quality and international standards
such as ISO 9000.
ผลลัพธ์การเรียนรู้
นักศึกษามีความรู้และความเข้าใจในหลักการและเครื่องมือในการบริหารคุณภาพงานก่อสร้าง รวมถึง
สามารถนาไปประยุกต์ใช้ได้เพื่อเพิ่มผลผลิตในงานก่อสร้าง
CVE 613 การเพิ่มผลผลิตในงานด้านวิศวกรรมโยธา
3 (3-0-9)
Productivity Improvement in Civil Engineering
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี
เทคนิคการวัดผลผลิตและการเพิ่มผลผลิตในงานก่อสร้าง ปัจจัยที่กระทบต่อผลผลิต การระบุข้อจากัดที่มี
ต่อผลผลิต การเตรียมการเพื่อการวางแผน การประเมินความเหมาะสมของเทคนิคที่ใช้ในการวัดผลผลิต
โปรแกรมการเพิ่มผลผลิตงานก่อสร้าง การเก็บข้อมูลจากหน่วยงานจริงและกรณีศึกษาหลักการแบบลีน
Techniques in measuring and increasing productivity in construction work. Factors affecting
productivity. Identify constraints on productivity. Planning preparation. Evaluate the suitability of
techniques used for productivity measurement. Programme in productivity improvement. Data
collection in organizations and case studies and Lean concept. Cooperation between government and
private sectors in infrastructure development. Budget preparation and project financing.
ผลลัพธ์การเรียนรู้
นั ก ศึ ก ษามี ค วามรู้แ ละความเข้ าใจในหลั ก การของการเพิ่ ม ผลผลิ ต ในการก่ อสร้าง รวมถึ งวิ เคราะห์
เปรียบเทียบ และสามารถนาไป
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CVE 614 กระบวนการยุติธรรมในงานก่อสร้าง
3 (3-0-9)
Legal and Judicial Process in Construction
วิชาบังคับก่อน : CVE 611 หรือได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ผู้สอน
กระบวนการยุติธรรมของประเทศไทย กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับงานก่อสร้าง รูปแบบต่างๆ ของสัญญาฟิดิก
บทบาทและความรั บ ผิ ด ชอบของบุ ค ลากรต่ า งๆที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ การแก้ ปั ญ หาข้ อ โต้ แ ย้ ง โดยวิ ธี
อนุญาโตตุลาการ การประกันภัย การประเมินความเสียหายของโครงการในกรณีที่เกิดความล่าช้า
Thai legal and judicial process. Laws related to construction. Various forms of FIDIC contract. Roles and
responsibilities of participants involving in arbitration and other dispute resolution methods. Insurance
and evaluation of damage arising from project delays (claim analysis).
ผลลัพธ์การเรียนรู้
นักศึกษามีความรู้และความเข้าใจในกระบวนการยุติธรรม รวมถึงสามารถนาความรู้ไปวิเคราะห์
สถานการณ์ในงานก่อสร้างได้อย่างเป็นระบบ
CVE 615 การใช้คอมพิวเตอร์ในงานก่อสร้าง
3 (3-0-9)
Uses of Computer in Construction
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี
เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ด้านซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ ระบบฐานข้อมูล แผ่นตารางทาการ
การใช้คอมพิวเตอร์ในการบริหารการก่อสร้าง เช่น การออกแบบ ประมาณราคาก่อสร้าง การบริหารวัสดุ
เครื่องมือและบุคลากรที่ใช้ในงานก่อสร้าง การใช้อินเทอร์เน็ต ในงานก่อสร้าง การประสานงานทางเว็บ
การจาลอง การหาค่าที่เหมาะสมที่สุด และการจาลองสารสนเทศอาคาร
Software and hardware in computer technology. Database. Spreadsheets. Computer using in
construction management such as design, estimation of construction cost, materials management and
equipment and personnel utilized in the construction work. Internet using in construction work. Webbased collaboration. Simulation and optimization. Building Information Modeling
ผลลัพธ์การเรียนรู้
นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถประยุกต์ใช้เครื่องมือทางด้านคอมพิวเตอร์กับงานก่อสร้างได้
อย่างเหมาะสม
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CVE 616 ระบบสารสนเทศสาหรับโครงการก่อสร้าง
3 (3-0-9)
Information Technology System for Construction Project
วิชาบังคับก่อน : CVE 615 หรือได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ผู้สอน
ระบบเอกสารและการใช้ข้อมูลร่วมกันของโครงการ ระบบสื่อสารระหว่างหน่วยงานโดยใช้คอมพิวเตอร์
การออกแบบระบบสารสนเทศสาหรับโครงการ การใช้อินเทอร์เน็ตในการบริหารโครงการ หลักการใน
การบริหารจัดการการไหลของงานและข้อมูล
Documentation system and information sharing between projects. Computer-based communication
system or electronic data interchange between organizations. Design of Information technology system.
Internet usage for project management. Workflow management.
ผลลัพธ์การเรียนรู้
นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศกับโครงการก่อสร้างได้อย่าง
เหมาะสม
CVE 617 การบริหารการเงินสาหรับโครงการก่อสร้าง
3(3-0-9)
Financial Management in Construction Project
วิชาบังคับก่อน : CVE 512 หรือได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ผู้สอน
การวิเคราะห์ฐานะด้านการเงินของโครงการและองค์กร
การวิเคราะห์ภายใต้ความเสี่ยงและความไม่
แน่นอน การศึกษาโครงสร้างทางการเงินของบริษัท การจัดงบประมาณ บัญชีต้นทุน การคิดภาษี การ
วิเคราะห์กระแสเงินสดของโครงการ การควบคุมการเงินหรืองบประมาณระหว่างการก่อสร้าง การหา
แหล่งเงินทุนทั้งในและต่างประเทศ การให้เอกชนร่วมลงทุน การวิเคราะห์และบริหารความเสี่ยงที่เกิด
จากอัตราและเปลี่ยนเงินตรา
Financial analysis of projects and organizations. Analysis under risk and uncertainty. Study of financial
structure of company. Budgeting. Cost accounting. Tax calculation. Analysis of project cash flow.
Financial or budgetary control during construction. Financing from domestic and foreign sources.
Private finance initiative. Risk analysis and management for monetary exchange rate.
ผลลัพธ์การเรียนรู้
นักศึกษามีความรู้และความเข้าใจในหลักการของการบริการการเงิน สามารถวิเคราะห์ตัวชี้วัดทางการเงิน
ทีเกี่ยวข้องและแปลความได้อย่างถูกหลักวิชาการ

67
CVE 618 ปัจจัยด้านบุคลากรในการบริหารงานก่อสร้าง
3 (3-0-9)
Human Factors in Construction Management
วิชาบังคับก่อน : CVE 512 และ CVE 613 หรือได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ผู้สอน
การประยุ ก ต์ ท ฤษฎี เกี่ ย วกั บ พฤติ ก รรมมนุ ษ ย์ เพื่ อ การใช้ ท รั พ ยากรบุ ค คลอย่ างมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพใน
องค์ ก รการก่ อสร้าง ความเข้ าใจในพฤติ ก รรมบุ คคล กลุ่มและองค์ก ร การเสริมทั ก ษะความสามารถ
ด้ า นการสื่ อ สารและการสร้ า งมนุ ษ ย์ สั ม พั น ธ์ ที่ ดี ร ะหว่ า งบุ ค ลากรในด้ า นงานก่ อ สร้ า ง หลั ก การ
เบื้ อ งต้ น ของการบริ ห ารทรั พ ยากรบุ ค คลจากบทความต่ า งๆ และกรณี ศึ ก ษาจากงานก่ อ สร้ า ง
Applications of theories in human behaviors for efficient human resource utilization in construction
organization. Understanding in personal behaviors, groups and organizations. Enhancement of
communication skills and relationship-creation abilities between personnel in construction. Basic
principles of human resource management from various articles and case studies.
ผลลัพธ์การเรียนรู้
นักศึกษามีความรู้และความเข้าใจในหลักการของการปัจจัยต่างๆ ที่มีผลต่อบุคลากรในการบริหารงาน
ก่อสร้าง และสามารถวิเคราะห์สถานการณ์ที่เกี่ยวข้องได้อย่างเป็นระบบ
CVE 619 การบริหารจัดการเพื่อความยั่งยืนในงานวิศวกรรมโยธา
3 (3-0-9)
Management for Sustainability in Civil Engineering
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี
สาธารณูปโภคพื้นฐานกับสังคม หลักการของความยั่งยืน การบริหารเพื่อการเปลี่ยนผ่านและการวิเคราะห์
รูปแบบในอนาคต สาธารณูปโภคพื้นฐานสีเขียว ความรับผิดชอบของธุรกิจต่อสังคม ผู้ประกอบการเพื่อ
สังคม ระบบประเมินผลแบบสมดุลและตัวชี้วัดประเมินผลที่สาคัญ การบ่งชี้ผู้มีส่วนได้เสีย การมีส่วน
ร่วมของสาธารณชน และการประเมินผลกระทบ
Infrastructure and society. Concept of sustainability. Transition management and scenario analysis.
Green infrastructure. Corporate social responsibility. Social entrepreneurship. Balance scorecard and
key performance indicators. Stakeholder identification. Public participation and impact assessment.
ผลลัพธ์การเรียนรู้
นักศึกษามีความรู้และความเข้าใจในหลักการบริหารจัดการเพื่อความยั่งยืน รวมถึงสามารถวิเคราะห์
สถานการณ์ที่เกี่ยวข้องได้อย่างเป็นระบบ

68
CVE 620 การประเมินสิ่งแวดล้อมในงานวิศวกรรมโยธา
3 (3-0-9)
Environmental Assessment in Civil Engineering
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี
สิ่งแวดล้อมและภาวะปัญหาโลกร้อน การประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมของโครงการสาธารณูปโภค
พื้นฐาน เช่น เสียง มลพิษ การปนเปื้อนของน้า กระบวนการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม การวิเคราะห์
วงจรชีวิต วิธีการวิเคราะห์ความเสี่ยง การลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม
The environment and global problems. Global warming. Assessment of environmental impacts of
infrastructure projects: noise, pollutant emission, ground water contamination. Environmental Impact
Assessment (EIA). Life Cycle Analysis (LCA). Risk analysis methodologies. Measures to mitigate
environmental impacts.
ผลลัพธ์การเรียนรู้
นักศึกษามีความรู้และความเข้าใจในหลักการของการประเมินสิ่งแวดล้อมในโครงการสาธารณูปโภค
พื้นฐาน รวมถึงสามารถวิเคราะห์สถานการณ์ที่เกี่ยวข้องได้อย่างเป็นระบบ
CVE 621 หัวข้อพิเศษ 1
3 (3-0-9)
Special Topic I
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี
การนาเสนอหัวข้อพิเศษที่อยู่ในความสนใจปัจจุบัน รวมถึงการพัฒนาการใหม่ๆ ทางด้านวิศวกรรม
โครงสร้างและการบริหารการก่อสร้างโดยวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านนั้นๆ
Presentation of a special topic of current interest in Structural Engineering and Construction
Management by guest speakers with recognized expertise in the topic.
ผลลัพธ์การเรียนรู้
นักศึกษามีความรู้และความเข้าใจในหลักการบริหารความเสี่ยง เทคนิคและวิธีการในการบริหารความ
เสี่ยง การประยุกต์ใช้การบริหาร
CVE 622 หัวข้อพิเศษ 2
3 (3-0-9)
Special Topic II
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี
การนาเสนอหัวข้อพิเศษที่อยู่ในความสนใจปัจจุบัน รวมถึงการพัฒนาการใหม่ๆ ทางด้านวิศวกรรม
โครงสร้างและการบริหารการก่อสร้างโดยวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านนั้นๆ
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Presentation of a special topic of current interest in Structural Engineering and Construction
Management by guest speakers with recognized expertise in the topic.
ผลลัพธ์การเรียนรู้
สี่ยงในงานก่อสร้าง และวิศวกรรมคุณค่า ได้อย่างถูกหลักวิชาการ
CVE 641 คอนกรีตเทคโนโลยีขั้นสูง
3 (3-0-9)
Advanced Concrete Technology
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี
หลักการพลังงานในการวิเคราะห์โครงสร้าง ทฤษฎีเกี่ยวกับการโก่งตัว การบิดของหน้าตัดคานรูปต่างๆ
การดัดแบบไม่สมมาตรของคานตรง ศูนย์กลางของแรงเฉือนของหน้าตัดที่มีผนังบาง คานโค้ง คานโค้ง
คานที่ว่างอยู่บนฐานรากที่ยืดหยุ่นได้
Energy principles in structural analysis, theorems on deflections, Torsion of cross section of various
shapes, nonsymmetrical bending of straight beams, shear center for thin-wall beam cross section,
curved beams, beams on elastic foundation.
CVE 668 วิศวกรรมฐานรากขั้นสูง
3 (3-0-9)
Advanced Foundation Engineering
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี
การสารวจใต้ผิวดิน การประเมินค่าพารามิเตอร์ของดิน รายงานเกี่ยวกับวิศวกรรมฐานรากการวิเคราะห์
แบบขีดจากัด ทฤษฎีขีดจากัดบนและขีดจากัดล่าง ฐานรากชนิดต่างๆ การรับน้าหนักแบกทานของดิน
การทรุดตัว ฐานรากแบบเสาเข็ม ปัญหาเกี่ยวกับแรงดันปฐพี กรณีศึกษาในอดีต
Site investigation; evalution of geotechnical parameters and foundation reports; limit analysis; upper
bound and lower bound theory; type of foundation; bearing capacity of soil; settlement; pile
foundation; earth pressure problems; case histories.
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CVE 669 สัมมนาเกี่ยวกับกรณีศึกษาในงานก่อสร้าง
1 (1-0-3)
Seminar on Case Studies in Construction Work
วิชาบังคับก่อน :ไม่มี
การน าเสนอของอาจารย์ ผู้ ส อนโดยการน าตั ว อย่ างกรณี ศึ ก ษาและ/หรื อ แนวทางปฏิ บั ติ ที่ ดี ใ นงาน
วิศวกรรมก่อสร้างและการบริหารงานก่อสร้าง; การระดมสมองและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็น
ความรู้ด้านต่างๆที่เกี่ยวข้องกับกรณีศึกษา; การนาเสนอของนักศึกษาโดยนาเสนอผลการวิเคราะห์ ผลการ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และข้อเสนอแนะทางด้านวิศวกรรมและด้านการบริหารงาน
Lecturers’ presentation of interesting case studies and/or good practice in construction engineering and
construction management; Brain-storming and discussion on relating knowledge that involve in the
case studies; Students’ presentation of analysis, discussion result and engineering and management
proposal.
ผลลัพธ์การเรียนรู้
นักศึกษามีความรู้และความเข้าใจในตัวอย่างกรณีศึกษาและ/หรือแนวทางปฏิบัติที่ดีในงานวิศวกรรม
ก่อสร้างและการบริหารงานก่อสร้าง สามารถระดมสมองและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นความรู้
ด้านต่างๆที่เกี่ยวข้องกับกรณีศึกษา สามารถนาเสนอผลการวิเคราะห์ ผลการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และ
ข้อเสนอแนะทางด้านวิศวกรรมและด้านการบริหารงาน
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ภาคผนวก ข. ตารางเปรียบเทียบรายวิชาที่เปลี่ยนแปลงไประหว่างหลักสูตรเดิมและหลักสูตรปรับปรุง
หลักสูตรเดิม พ.ศ.2553
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559
ก. หมวดวิชาบังคับ
10 หน่วยกิต ก. หมวดวิชาบังคับ
CVE 503 การสัมมนา
1 (0-2-3) CVE 503 การสัมมนา
Seminar
Seminar
CVE 512 การบริหารโครงการ
3 (3-0-9) CVE 512 การบริหารโครงการทางวิศวกรรมโยธา
Project Management
Project Management in Civil Engineering
CVE 611 การวางแผนและควบคุมการก่อสร้าง
3 (3-0-9) CVE 611 การวางแผนและควบคุมการก่อสร้าง
Construction Planning and Control
Construction Planning and Control
CVE 613 การเพิ่มผลผลิตในงานก่อสร้าง
3 (3-0-9) CVE 613 การเพิ่มผลผลิตในงานด้านวิศวกรรมโยธา
Productivity Improvement in Construction
Productivity Improvement in Civil Engineering
ข. หมวดวิชาแกน
สาหรับแผน ก 2
สาหรับแผน ข
กลุ่มที่ 1 การบริหารการก่อสร้าง
CVE 516 การวิเคราะห์เพื่อการตัดสินใจ
Analysis for Decision-making
CVE 612 การบริหารคุณภาพงานก่อสร้าง
Construction Quality Management

ข. หมวดวิชาแกน
15 หน่วยกิต สาหรับแผน ก 2
18 หน่วยกิต สาหรับแผน ข
กลุ่มวิชาการบริหารการก่อสร้าง
3 (3-0-9)
CVE 516 การวิเคราะห์เพื่อการตัดสินใจในงาน
วิศวกรรมโยธา
Analysis for Decision-making in Civil Engineering
3 (3-0-9)
CVE 612 การบริหารคุณภาพงานก่อสร้าง
Construction Quality Management

หมายเหตุ
10 หน่วยกิต
1 (0-2-3)
3 (3-0-9)

- ปรับชื่อรายวิชา

3 (3-0-9)
3 (3-0-9)

- ปรับชื่อรายวิชา

15 หน่วยกิต
18 หน่วยกิต
3 (3-0-9)

3 (3-0-9)

- ปรับชื่อกลุ่มวิชา
- ปรับชื่อรายวิชา
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หลักสูตรเดิม พ.ศ.2553
CVE 617 การบริหารการเงินสาหรับโครงการก่อสร้าง
Financial Management in Construction Project
CVE 618 ปัจจัยด้านบุคลากรในการบริหารงานก่อสร้าง
Human Factors in Construction Management
กลุ่มที่ 2 วิศวกรรมการก่อสร้าง
CVE 513 วิธีและเครื่องจักรที่ใช้ในงานก่อสร้าง
Methods and Equipment in Construction
CVE 514 ระบบโครงสร้างอาคาร
Building Structural Systems
CVE 610 การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน
Infrastructure Development
CVE 615 การใช้คอมพิวเตอร์ในงานก่อสร้าง
Uses of Computer in Construction
CVE 616 ระบบสารสนเทศสาหรับโครงการก่อสร้าง
Information Technology System for Construction Project
ค. หมวดวิชาเลือก
สาหรับแผน ก 2
สาหรับแผน ข

3 (3-0-9)
3 (3-0-9)

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559
CVE 617 การบริหารการเงินสาหรับโครงการก่อสร้าง 3 (3-0-9)
Financial Management in Construction Project
CVE 618 ปัจจัยด้านบุคลากรในการบริหารงานก่อสร้าง 3 (3-0-9)
Human Factors in Construction Management
กลุ่มวิชาวิศวกรรมการก่อสร้าง

หมายเหตุ

- ปรับชื่อกลุ่มวิชา

3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)

3 (3-0-9)

CVE 514 ระบบโครงสร้างอาคาร
Building Structural Systems
CVE 610 งานวิศวกรรมโยธาสาหรับระบบโครงสร้าง
พื้นฐาน
Infrastructure Development in Civil Engineering
CVE 615 การใช้คอมพิวเตอร์ในงานก่อสร้าง
Uses of Computer in Construction

3 (3-0-9)
3 (3-0-9)

3 (3-0-9)

3 (3-0-9)
ค. หมวดวิชาเลือก
3 หน่วยกิต สาหรับแผน ก 2
6 หน่วยกิต สาหรับแผน ข

3 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต

- ปรับชื่อรายวิชา
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หลักสูตรเดิม พ.ศ.2553

CVE 515 ระบบวิศวกรรมในอาคาร
Engineering Systems in Building
CVE 614 กระบวนการยุติธรรมในงานก่อสร้าง
Legal and Judicial Process in Construction

CVE 619 การบริหารจัดการเพื่อความยั่งยืนใน
ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน
Management for Sustainability in Infrastructure System
CVE 620 การประเมินด้านสิ่งแวดล้อมใน
โครงการสาธารณูปโภคพื้นฐาน
Environmental Assessment in Infrastructure Projects
CVE 621 หัวข้อพิเศษ 1
Special Topic I
CVE 622 หัวข้อพิเศษ 2
Special Topic II

3 (3-0-9)
3 (3-0-9)

3 (3-0-9)

3 (3-0-9)

3 (3-0-9)
3 (3-0-9)

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559
CVE 513 วิธีและเครื่องจักรที่ใช้ในงานวิศวกรรมโยธา
Methods and Equipment in Civil Engineering
CVE 515 ระบบวิศวกรรมในอาคาร
Engineering Systems in Building
CVE 614 กระบวนการยุติธรรมในงานก่อสร้าง
Legal and Judicial Process in Construction
CVE 616 ระบบสารสนเทศสาหรับโครงการก่อสร้าง
Information Technology System for Construction
Project
CVE 619 การบริหารจัดการเพื่อความยั่งยืนใน
งานวิศวกรรมโยธา
Management for Sustainability in Civil Engineering
CVE 620 การประเมินสิ่งแวดล้อมใน
งานวิศวกรรมโยธา
Environmental Assessment in Civil Engineering
CVE 621 หัวข้อพิเศษ 1
Special Topic I
CVE 622 หัวข้อพิเศษ 2
Special Topic II

3 (3-0-9)

หมายเหตุ
- ปรับชื่อรายวิชา ย้าย
มาจากหมวดวิชาแกน

3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)

- ย้ายมาจากหมวดวิชา
แกน

3 (3-0-9)

- ปรับชื่อรายวิชา

3 (3-0-9)

- ปรับชื่อรายวิชา

3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
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หลักสูตรเดิม พ.ศ.2553
CVE 641 คอนกรีตเทคโนโลยีชั้นสูง
Advanced Concrete Technology
CVE 668 วิศวกรรมฐานรากชั้นสูง
Advanced Foundation Engineering

ง. วิทยานิพนธ์ / การค้นคว้าอิสระ
CVE 601 การศึกษาโครงการเฉพาะเรื่อง
Independent Study
CVE 602 วิทยานิพนธ์
Thesis

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559
3 (3-0-9) CVE 641 คอนกรีตเทคโนโลยีขัน้ สูง
Advanced Concrete Technology
3 (3-0-9) CVE 668 วิศวกรรมฐานรากขัน้ สูง
Advanced Foundation Engineering
CVE 669 สัมมนาเกี่ยวกับกรณีศึกษาในงานก่อสร้าง
Seminar on Case Studies in Construction Work
จ. วิทยานิพนธ์ / การค้นคว้าอิสระ
6 หน่วยกิต CVE 601 การศึกษาโครงการเฉพาะเรื่อง
Independent Study
12 หน่วยกิต CVE 602 วิทยานิพนธ์
Thesis

หมายเหตุ
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
1 (1-0-9)

6 หน่วยกิต
12 หน่วยกิต

- เปิดรายวิชาใหม่
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ภาคผนวก ค. ประวัติอาจารย์ประจาหลักสูตร
ผศ. ดร.วุฒิพงศ์ เมืองน้อย
Asst. Prof Dr. Wutthipong Moungnoi
1. ประวัติการศึกษา
ปี ค.ศ. 2003
ปี ค.ศ. 1994
ปี พ.ศ. 2532

D.Eng. (Construction Engineering & Management), Asian Institute of Technology,
Thailand
M.Eng. (Structure Engineering), Asian Institute of Technology, Thailand
วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา), สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, ประเทศไทย

2. ภาระงานสอน
2.1ภาระงานสอนในปัจจุบัน
ระดับบัณฑิตศึกษา
รายวิชา
CVE 512 Project Management in Civil Engineering
CVE 617 Financial Management in Construction Project
ระดับปริญญาตรี
รายวิชา
CVE 414 Construction Estimating and Specification
CVE 415 Construction Management
2.2ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้
รายวิชา
CVE 512 Project Management in Civil Engineering
CVE 617 Financial Management in Construction Project

3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต

3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต

3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
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3. ผลงานวิชาการย้อนหลัง
1. วิบูลย์ สุรสาคร วุฒิพงศ์ เมืองน้อย และ สันติ เจริญพรพัฒนา, 2554, “การประเมิน ความเสี่ยงโครงการ
รถไฟฟ้าขนส่งมวลชนในประเทศไทย รูปแบบการร่วมทุน ภาครัฐและเอกชนแบบ BOT”, การประชุม
วิช าการวิ ศวกรรมโยธาแห่งชาติ ค รั้งที่ 16, 18 – 20 พฤษภาคม 255 4 ณ โรงแรมเดอะซายน์ พั ทยา
จังหวัดชลบุรี
2. วิบูลย์ สุดสาคร วุฒิพงศ์ เมืองน้อย และ สันติ เจริญพรพัฒนา,2554, “การจัดสรรความเสี่ยงโครงการ
รถไฟฟ้าขนส่งมวลชนในประเทศไทย รูปแบบการร่วมทุนภาครัฐและเอกชนแบบBOT”, การประชุม
วิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติครั้งที่ 16 , 18 – 20 พฤษภาคม 255 4 ณ โรงแรมเดอะซายน์ พัทยา
จังหวัดชลบุรี
3. สาโรจน์ นาเมื อ งจั น ทร์ วุ ฒิ พ งศ์ เมื อ งน้ อ ย และสั น ติ เจริ ญ พรพั ฒ นา, 2556, “ปั จจั ย วิก ฤติ ใ นการ
บริ ห ารงานควบคุ ม โครงการก่ อ สร้ าง และบู รณะทางของกรมทางหลวง และความพึ งพอใจของ
ประชาชนผู้อาศัยในชุมชนที่ติดเขตก่อสร้าง กรณีศึกษาโครงการก่อสร้างทางหลวง สายยโสธร-เขื่องใน
ตอน 1”, การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธา แห่งชาติ ครั้งที่ 18, วันที่ 8-10 พฤษภาคม 2556, ณ โรง
แรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่, CEM 38-43.
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ผศ. ดร.สันติ เจริญพรพัฒนา
Asst. Prof Dr. Santi Charoenpornpattana
1. ประวัติการศึกษา
ปี ค.ศ. 2004
ปี ค.ศ. 1998
ปี พ.ศ. 2538

Ph.D. (Civil Engineering), The University of Tokyo, Japan
M.Eng. (Construction Engineering & Management), Asian Institute of Technology,
Thailand
วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา), สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, ประเทศไทย

2. ภาระงานสอน
2.1ภาระงานสอนในปัจจุบัน
ระดับบัณฑิตศึกษา
รายวิชา
CVE 610 Infrastructure Development in Civil Engineering
ระดับปริญญาตรี
รายวิชา
CVE 414 Construction Estimating and Specification
CVE 415 Construction Management
2.2ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้
รายวิชา
CVE 610 Infrastructure Development in Civil Engineering

3 หน่วยกิต

3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต

3 หน่วยกิต
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3. ผลงานวิชาการย้อนหลัง
1. วรรธนะ ประภาภรณ์ สันติ เจริ ญพรพั ฒนา และพงษ์ ศักดิ์ มณี นิล, 2556, “การประเมินผลโครงการ
ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานการคมนาคมขนส่งทางถนนโดยใช้กระบวนการวิเคราะห์เชิ งลาดับชั้น
(Analytical Hierarchy Process)”, การประชุมวิช าการวิศวกรรมโยธา แห่งชาติ ครั้งที่ 18, วันที่ 8-10
พฤษภาคม 2556, ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่, CEM 45-48.
2. ภัทรพร พรเทพเกษมสันต์ สันติ เจริ ญพรพัฒนา และรัฐวุฒิ รู้แทนคุณ, 2556, “การปรับปรุงผลิตภาพ
แรงงานของคนงานฉาบปูน โดยวิธีการสร้างแรงจูงใจ”, การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธา ครั้งที่ 18,
วันที่ 8-10 พฤษภาคม 2556, ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่, CME 59-61.
3. Patraporn Porntepkasemsant and Santi Charoenpornpattana, 2014, “Factors that Affect Labor
Productivity in Construction Project”. Sustainable Solution in Structural Engineering and
Construction, Nov 2014, pp 104-109.
4. พรพนัต ชื่นชอบ สันติ เจริญพรพัฒนา และรัฐวุฒิ รู้แทนคุณ, 2558, “เทคนิคจัดลาดับงานทับซ้อนใน
ก าหนดการโครงการด้วยการใช้ โปรแกรมวางแผนงาน”, การประชุ ม วิช าการด้ านการพั ฒ นาการ
ดาเนินงานทางอุตสาหกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 6, 12 พฤษภาคม 2558, รามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ
5. สุวิมล ภาณุวัฒน์ยิ่งยงค์ สันติ เจริญพรพั ฒนา และรัฐวุฒิ รู้แทนคุณ, 2558, “กลยุทธ์การจัดการความ
เสี่ยงชองบริษัทมหาชนกลุ่มพัฒนาอสังหาริมทรัพย์”, การประชุมวิชาการด้านการพัฒนาการดาเนินงาน
ทางอุตสาหกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 6, 12 พฤษภาคม 2558, รามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ
6. ศุภรักษ์ แข็งเหมือนเหล็ก และสันติ เจริญพรพัฒนา, 2558, “ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการใช้ประโยชน์
ของพื้นที่เพื่อการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์รอบสถานีรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนของการรถไฟฟ้าขนส่ง
มวลชนแห่งประเทศไทย”, การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 20, วันที่ 8-10 กรกฎาคม
2558, ณ โรงแรมเดอะชายน์ ชลบุรี, CEM 1-10.

79
รศ.เอนก ศิริพานิชกร
Assoc. Prof. Anek Siripanichgorn
1. ประวัติการศึกษา
ปี ค.ศ. 1985
ปี พ.ศ. 2524

M.Eng. (Structural Engineering & Construction), Asian Institute of Technology,
Thailand
วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา), สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, ประเทศไทย

2. ภาระงานสอน
2.1ภาระงานสอนในปัจจุบัน
ระดับบัณฑิตศึกษา
รายวิชา
CTE 623 Building Structural Systems
CVE 514 Structural System for Buildings
CET 629 Building Protection, Repair and Maintenance
ระดับปริญญาตรี
รายวิชา
CVE 335 Cement and Concrete Materials
CVE 236 Civil Engineering Materials
CVE 237 Structural Analysis I
2.2ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้
รายวิชา
CVE 514 Structural System for Buildings

3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต

2 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต

3 หน่วยกิต
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3. ผลงานวิชาการย้อนหลัง
1. เปรมมินทร์ บุญทวี และเอนก ศิริพานิชกร, 2555, “การประมาณปริมาณในโครงการบ้านพักอาศัยขนาด
เล็กและขนาดกลางโดยใช้เทคนิคการถดถอยหลายตัวแปร”, การประชุมประจาปีระดับชาติครั้งที่ 5,
กรกฎาคม, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
2. เอนก ศิ ริพ านิ ช กร, 2557, “สถานการณ์ กฎหมาย พฤติก รรมและแนวทางการออกแบบอาคารต้ าน
แรงสั่ นสะเทื อ นจากแผ่น ดินไหวที่จังหวัดเชียงราย”, ประชุมวิช าการคอนกรีต ประจ าปี ค รั้งที่ 10 ,
สมาคมคอนกรีตไทย, ตุลาคม 2557, หน้า 1-10.
3. เอนก ศิริพานิชกร, 2558, "การออกแบบตามสมรรถนะสาหรับอาคารต้านทานแรงสั่นสะเทือนจาก
แผ่นดินไหว", สารสภาวิศวกร, ฉบับที่ 2, เมษายน-พฤษภาคม 2558, หน้า 7-11.
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ผศ. ดร.พิชญ์ สุธีรวรรธนา
Asst. Prof Dr. Pitch Sutheerawatthana
1. ประวัติการศึกษา
ปี ค.ศ. 2006

ปี ค.ศ. 1998
ปี พ.ศ. 2539

Ph.D. (International Studies), The University of Tokyo, Japan
(Dissertation title is Examining the Secondary Effects of Technological Politics in
Infrastructure Development)
M.Eng. (Construction Engineering & Management), Asian Institute of
Technology, Thailand
วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ประเทศไทย

2. ภาระงานสอน
2.1ภาระงานสอนในปัจจุบัน
ระดับบัณฑิตศึกษา
รายวิชา
CVE 621 Special Topic I
ระดับปริญญาตรี
รายวิชา
CVE 414 Construction Estimating and Specification
CVE 415 Construction Management
2.2ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้
รายวิชา
CVE 621 Special Topic I

3 หน่วยกิต

3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต

3 หน่วยกิต
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3. ผลงานวิชาการย้อนหลัง
1. เบญจมาศ แก่นทอง และพิชญ์ สุธีรวรรธนา, 2556, “การวิเคราะห์ต้นทุนค่าแรงและผลิตภาพแรงงานใน
งานก่อสร้างอาคารสูง”, การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธา ครั้งที่ 18, วันที่ 8-10 พฤษภาคม 2556, ณ
โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่, CEM 60-67.
2. รุจิโรจน์ จริยะปัญญา และพิชญ์ สุธีรวรรธนา, 2556, “ความพึงพอใจของแรงงานก่อสร้างไทยที่มีต่อ
การทางานและความต้องการด้านสวัสดิการของแรงงานในพื้นที่ตาบลพันท้ายนรสิงห์ในจังหวัด
สมุทรสาคร”, การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธา ครั้งที่ 18, วันที่ 8-10 พฤษภาคม 2556, ณ โรงแรม
ดิเอ็มเพรส เชียงใหม่, CEM 52-59.
3. อัญชลิกา เซ่งขุนทอง และพิชญ์ สุธีรวรรธนา, 2558, “การวิเคราะห์สาเหตุ วิธีแก้ไข และแนวทาง
ป้องกันข้อบกพร่องของงาน กรณีศึกษาโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่-บางซื่อ”, การ
ประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 20, วันที่ 8-10 กรกฎาคม 2558, ณ โรงแรมเดอะชายน์
ชลบุร,ี CEM 50-58.
4. อนุชา บุญเกิด และพิชญ์ สุธีรวรรธนา, 2558, “การศึกษาสมรรถนะของวิศวกรโยธาจบใหม่ที่
ภาคอุตสาหกรรมต้องการ”, การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธา ครั้งที่ 20, วันที่ 8-10 กรกฎาคม 2558,
ณ โรงแรมเดอะชายน์ ชลบุรี, CEM 59-65.
5. จีรณะพงศ์ บุญสินธุ์ธร และพิชญ์ สุธีรวรรธนา, 2558, “การวิเคราะห์ระดับความพอใจต่อสภาพการ
ดาเนินชีวิตของแรงงานก่อสร้างชาวพม่า”, การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธา ครั้งที่ 20, วันที่ 8-10
กรกฎาคม 2558, ณ โรงแรมเดอะชายน์ ชลบุรี, CEM 65-73.
หมายเหตุ : ผศ. ดร.พิ ช ญ์ สุ ธี รวรรธนา จบการศึก ษาในระดับ ปริญ ญาเอก จากมหาวิท ยาลั ย โตเกี ย ว คณะ
Graduate School of Frontier Sciences ภาควิชา International Studies ซึ่งจัดการเรียนการสอนและการวิจัย
แบบสหวิทยาการ (Multi-disciplinary) ที่เกี่ยวข้องกั บความรู้ในสาขาวิศวกรรมโยธา สาขาเศรษฐศาสตร์
สาขาสิ่งแวดล้อม และสาขาสังคมศาสตร์ หัวข้องานวิจัยระดับปริญญาเอกชื่อ Examining the Secondary
Effects of Technological Politics in Infrastructure Development เป็ น งานวิ จั ย ที่ ต้ อ งใช้ ค วามรู้ ใ นสาขา
วิศวกรรมโยธาและสาขาอื่ นๆที่เกี่ยวข้องกับโจทย์วิจัยในการพัฒนาผลงานวิจัยที่เป็นองค์ความรู้ใหม่ทาง
วิ ช าการ ดั ง นั้ น คุ ณ วุ ฒิ ข อง ผศ. ดร.พิ ช ญ์ สุ ธี ร วรรธนา จึ ง มี คุ ณ สมบั ติ เ หมาะสมในการเป็ น อาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
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ดร.รักติพงษ์ สหมิตรมงคล
Dr. Raktipong Sahamitmongkol
1. ประวัติการศึกษา
ปี ค.ศ. 2005
ปี ค.ศ. 2002
ปี พ.ศ. 2543

Ph.D. (Civil Engineering), The University of Tokyo, Japan
M.Eng. (Civil Engineering), The University of Tokyo, Japan
วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา), มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ประเทศไทย

2. ภาระงานสอน
2.1ภาระงานสอนในปัจจุบัน
ระดับบัณฑิตศึกษา
รายวิชา
CTE 629 Building Protection, Repair and Maintenance
CVE 641 Advanced Concrete Technology
ระดับปริญญาตรี
รายวิชา
CVE 232 Engineering Mechanic II
CVE 236 Civil Engineering Materials
CVE 335 Cement and Concrete Materials
CVE 444 Prestressed Concrete Design
2.2ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้
รายวิชา
CVE 641 Advanced Concrete Technology

3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต

3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต

3 หน่วยกิต
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3. ผลงานวิชาการย้อนหลัง
1. Duong, B.V., Sahamitmongkol, R., and Tangtermsirikul, S., 2011, Effect of Paint on Drying of
Cement Paste, Thammasat International Journal of Science and Technology, Vol. 16, No.3,
pp.46-58.
2. Jaroenratanapirom, D., and Sahamitmongkol, R., 2011, Self-Crack Closing Ability of Mortar with
Different Additives, Journal of Metals, Materials, and Minerals, Vol. 21, No. 1, pp. 9-17.
3. Wiwatrojanagul, P., Israngkura Na Ayuddhya, B., and Sahamitmongkol, R., 2012, FRP Shear
Strengthening of RC Beams with Internal Stirrups, submitted to Thammasat International Journal
of Science and Technology (TIJST), Vol.17, No.1, pp. 16 – 30.
4. Saranrom, P., Sahamitmongkol, R., Kongprawechnon, W., and Tangtermsirikul, 2012, Crack Depth
Classification by Ultrasonic Measurement System with Artificial Neural Network (ANN), Research
and Development Journal of the Engineering Institute of Thailand, Vol.23, No.1, pp. 9-16.

ภาคผนวก ง. คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร
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ภาคผนวก จ. ความร่วมมือกับสถาบันอื่น
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