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ภาคว�ชาว�ศวกรรมโยธา คณะว�ศวกรรมศาสตร� มจธ.
Civil Engineering Department, Faculty of Engineering, KMUTT

ประชุมเตร�ยมความพร�อม
รายว�ชา CVE 401 โครงร�างงานว�ศวกรรมโยธา

(Civil Engineering Capstone Project Proposal)

สําหรับนักศึกษาชั้นป�ท่ี 3-4 ภาคว�ชาว�ศวกรรมโยธา 
คณะว�ศวกรรมศาสตร� มจธ.

สํานักงานภาคว�ชาว�ศวกรรมโยธา ชั้น 4 อาคารว�ศววัฒนะ 4 ชั้น มหาว�ทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล�าธนบุร� โทรศัพท� 02-470-9135
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https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ymIi6TuiUcyD1JBLUizXn5bZF
mfGND9ueYu0WMPzS2w/edit#gid=376176527

โปรดตรวจสอบข�อมูลชื่อหัวข�อไทย/ อังกฤษ/ ประเภทโครงงานให�ถูกต�อง
ภายใน 4 ทุ�ม ของวันอาทิตย�ท่ี 28 พฤศจ�กายน 2564 

จําเป�นต�องส�งข�อมูลน้ีให�กรรมการจัดตารางสอบในวันถัดไป!
ขอความร�วมมือด�วยค�ะ ขอบคุณค�ะ

หากพ�นระยะเวลาที่กําหนดจะยึดชื่อนักศึกษาแจ�งล�าสุดนะคะ

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ymIi6TuiUcyD1JBLUizXn5bZFmfGND9ueYu0WMPzS2w/edit#gid=376176527
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มหาว�ทยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกล�าธนบรุ�

เลขที ่126 ถนนประชาอ�ทศิ แขวงบางมด เขตทุ�งครุ กรุงเทพมหานคร

เลขประจาํตัวผู�เสยีภาษอีากร: 0994000160097

*ออกในนามอ่ืนที่มิใช� มจธ. เช�น สด เง�นสด ลูกค�า << เบกิไม�ได�ค�ะ 

ที่สําคัญ คนอ�านต�องอ�านออก

6+1FlagshipsTrack2 การสร�างความเข�าใจเร�่องเบิกจ�าย

https://drive.google.com/file/d/1EOU5Kj8uJC8uAwxNNbIF2sKBe3dXgNZI/view?usp=sharing
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กรณีเป�นการจ�างเหมา
1. แนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของ

ผู�รับจ�างเหมา ลงนามสําเนาถูกต�อง 
“ใช�สําหรับรับเง�นจาก มจธ. เท�านั้น” 
ใช�เฉพาะยอดเง�นเกิน 5 พันบาท

2. หากยอดไม�ถึง ไม�ต�องแนบสําเนาบัตร
3. บุคคลที่จ�างต�องเป�นบุคคลภายนอก
4. หากจ�างเหมาบรรทุกของ ผู�ขับข�่ต�องมี

ใบขับข�่รถบรรทุก ประเภทเดียวกันกับที่
จ�างเท�านั้น 

ดาวน�โหลดเอกสาร

ใบที่ 1 ตัวอย�างใบสาํคญัรบัเง�น

Presenter
Presentation Notes
ตย. ค่าจ้างเหมารถบรรทุก...............ชื่อวัสดุ จำนวน...............จาก แหล่งที่รับของ แขวง เขต จังหวัด ถึง มจธ. 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1vGxs2OP_VIjkXxIpFObWD8CMSlTd3NYQ/edit?usp=sharing&ouid=114866951059847763668&rtpof=true&sd=true
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ให�ระบุชื่อตัวแทนกลุ�ม เบอร�โทรศัพท� เลขที่บัญชีไว�ด�านล�างหมายเหตุ

คําแนะนาํ
1. ลงวันที่ป�จจ�บันที่นําส�งเอกสาร
2. ชื่อผู�ขอยืมจะต�องเป�นชื่ออาจารย�ที่ปร�กษา

CVE 401-402 เท�านั้น
3. สามารถเสนออาจารย�ลงนาม

อิเล็กทรอนิกส� ได�
4. ให�นกัศึกษายืมเง�นภาคว�ชาฯ ทุกครั้ง และ

นําส�งเอกสารทันทีหลังจากที่ซ้ือพัสดุแล�ว

ดาวน�โหลดเอกสาร

https://drive.google.com/file/d/17qYmNrZDdePVkZsU-fCB1D_PfR3gK2xl/view?usp=sharing
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ให�ระบุเบอร�โทรศัพท� ไว�ด�วยด�านล�างชื่อ

คําแนะนาํ
1. หากเป�นนักศึกษาระดับปร�ญญาตร� ให�

เลือกคําว�า PROJECT/ แต�หากเป�นระดับ
บัณฑิตศึกษา ให�เลือกคําว�า THESIS

2. โปรดระบุชื่อโครงงานให�ถูกต�อง
3. สามารถเสนออาจารย�ลงนาม

อิเล็กทรอนิกส� ได�
4. ให�นกัศึกษายืมเง�นภาคว�ชาฯ ทุกครั้ง และ

นําส�งเอกสารทันทีหลังจากที่ซ้ือพัสดุแล�ว
5. หากมีเอกสารใบเสร็จหลายใบ ขอให�นศ.

ระบุชื่อทุกรายการ และรวมยอด vat ไว�
ด�านล�างค�ะ

ดาวน�โหลดเอกสาร

https://drive.google.com/file/d/17qYmNrZDdePVkZsU-fCB1D_PfR3gK2xl/view?usp=sharing
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1. วัสดุที่ใช�ประกอบการทําโปรเจคตามความจําเป�น 

 เช�น ถุงมือผ�า ใบเล่ือย ปูน ไม� ตลับเมตร เหล็กเส�น เป�นต�น

 นักศึกษาต�องตรวจสอบวัสดุคงเหลือกับนายช�างเทคนิคห�องปฏิบัติการในแต�ละสาขาว�ชาก�อน

 หากมีวัสดุท่ีต�องการในห�องปฏิบัติการ ให�ทําเร�่องเบิกวัสดุจากห�องปฏิบัติการในสาขาน้ัน ๆ แทนการจัดซ้ือ

2. การจ�างเหมาบุคคลภายนอกตามความจําเป�น

 ให�ระบุรายละเอียดเบ้ืองต�นของการจ�าง เช�น วัตถุประสงค�การจ�าง ช�วงเวลา วันท่ีจะจ�าง

 นํารายละเอียดการจ�างมาปร�กษากับอาจารย�ท่ีปร�กษาปร�ญญานิพนธ� และธุรการก�อนดําเนินการจ�างเหมา

 หากนายช�างเทคนิคประจําห�องปฏิบัติการสามารถดําเนินการแทนได� ให�ดําเนินการแทนการจ�างเหมา
บุคคลภายนอก
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1. นักศึกษาไม�สามารถจัดซ้ือรายการครภุัณฑ� ได� 

 หากนักศึกษาไม�ม่ันใจว�ารายการวัสดุของตน ถือเป�นรายการครุภัณฑ�หร�อไม� 
โปรดตรวจสอบรายการท่ีจัดซ้ือกับจนท. ภาคว�ชาฯ ก�อนการจัดซ้ือ 
และหากรายการท่ีซ้ือถือเป�นครุภัณฑ� ภาคว�ชาฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม�เบิกค�าใช�จ�ายน้ัน ๆ ให�

 ให�สังเกตจากยอดเง�น หากสืบราคาจากท�องตลาดแล�วมีมูลค�าสูงกว�า 5,000 บาท ควรสอบถามจนท. ก�อน

2. ไม�สามารถเบิกค�ายานพาหนะส�วนตัวของนักศึกษาในระหว�างการทําโครงงานได� 
หากมีความจําเป�นต�องออกนอกสถานท่ี ให�แจ�งธุรการภาคว�ชาฯ เพ�่อจองรถคณะ หร�อ มจธ. ล�วงหน�า 
อย�างน�อย 2-3 สัปดาห� ในสถานการณ�ปกติ

3. หากบร�ษัท/ ร�านค�าคิดค�าขนส�งของวัสดุ ต�องแจ�งให�ผู�ขายรวมค�าขนส�งและค�าวัสดุไว�ในใบเสร็จรับเง�นเดียวกัน 
หากแยกใบเสร็จรับเง�น จะไม�สามารถเบิกจ�ายได�

4. หากนักศึกษาต�องการให�หน�วยงานภายใน มจธ. ทดสอบวัสดุ โปรดติดต�อ จนท. ภาคว�ชาก�อนดําเนินการ
และไม�ต�องชําระเง�น!! ภาคว�ชาฯ จะทําเร�่องโอนจ�ายภายใน มจธ. เอง
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กฎกระทรวงกําหนดพัสดแุละว�ธีการจัดซ้ือจัดจ�างพัสดุที่
รัฐต�องการส�งเสร�มหร�อสนับสนุน (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2563
ให�บนัทึกหลักฐานการสืบค�นสินค�าจากเว็บไซต�เป�นไฟล� 
PDF เก็บไว�และนําส�งพร�อมกันกับเอกสารหลักฐานการ
เบิกจ�าย

URLค�นหา: https://thaismegp.com/product

https://thaismegp.com/product
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กฎกระทรวงกําหนดพัสดแุละว�ธีการจัดซ้ือจัดจ�างพัสดุที่รัฐต�องการส�งเสร�มหร�อสนับสนุน (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2563
ให�บนัทึกหลักฐานการสืบค�นสินค�าจากเว็บไซต�เป�นไฟล� PDF เก็บไว�และนําส�งพร�อมกันกับเอกสารหลักฐานการเบิกจ�าย

URLค�นหา: https://mit.fti.or.th/Product/Search

https://mit.fti.or.th/Product/Search
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1. ศึกษาคู�มือ Senior Project Manual + รูปแบบการเข�ยนรูปเล�มปร�ญญานิพนธ�

2. ว�ชา CVE401 – CVE 402 ฝ�กให�นักศึกษามีทักษะกระบวนการคิด รู�จักการวางแผนก�อนลงมือปฏิบัติ

3. รวบรวมใบเสร็จรับเง�น / บิลเง�นสด/ ใบแจ�งหน้ี และนําส�งภาคว�ชาฯ โดยเร็วท่ีสุดไม�เกิน 3 วันทําการ
นับจากวันท่ีซ้ือวันแรก  *แนะนําให�วางแผนซ้ือวัสดุภายในวันเดียวกัน* กรณีออกเป�นชุดให�ส�งทุกแผ�น

4. หากส�งใบเสร็จรับเง�นล�าช�าเกิน 3 วันทําการ ภาคว�ชาฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม�ทําเร�่องเบิก 
นักศึกษาต�องรับผิดชอบค�าวัสดุ/ จ�างเหมาเอง

5. หากค�าใช�จ�ายสูงกว�าท่ีกําหนดข�้นอยู�กับดุลยพ�นิจของอาจารย�ท่ีปร�กษาปร�ญญานิพนธ� 
และหัวหน�าภาคว�ชาว�ศวกรรมโยธา

6. หากนักศึกษาต�องการให�ภาคว�ชาฯ จัดทําหนังสือขอความอนุเคราะห�วัสดุ/ข�อมูลจากหน�วยงานอื่น 
ให�เตร�ยมข�อมูลดังน้ี และนําส�งท่ีภาคว�ชา

 ทําหนังสือเร�ยนถึงใคร ชื่อ-นามสกุล และตําแหน�ง ชื่อหน�วยงาน

 วัตถุประสงค� ชื่อหัวข�อโปรเจค ชื่อ-เบอร�โทรศัพท� อีเมล ของนักศึกษาประสานงาน

งบประมาณที่ภาคว�ชาสนับสนุนตลอดหลักสูตร

 ปร�ญญาตร� 1 กลุ�ม ไม�เกิน 4,500.- บาท

 ปร�ญญาโท 1 คน ไม�เกิน 12,000.- บาท

 ปร�ญญาเอก 1 คน ไม�เกิน 36,000.- บาท

http://www.ce.kmutt.ac.th/home/sites/default/files/3.%20Senior%20Project%20Manual.pdf
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ลิงก�ส�งไฟล�เอกสาร https://forms.gle/Z4s3ihCKphRvqaxT8

https://forms.gle/Z4s3ihCKphRvqaxT8
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ตารางกิจกรรม CVE 401 ภาคการศกึษา 1/2564 (ในช�วงสถานการณ�การแพร�ระบาดของโคว�ด)
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นักศึกษานําส�งเอกสาร เลือกหัวข�อ ส�งใบเสร็จรับเง�น (เบิกเง�นในงบประมาณปร�ญญานิพนธ� / ว�ทยานิพนธ�)

นักศึกษาจะต�องร�บนําส�งต�นฉบับเอกสารทั้งหมดให�ภาคว�ชาฯ นัดรับเอกสาร 
หลักสูตรปกติ 024709134- 5
หลักสูตรนานาชาติ     024709307

ตัวอย�างเช�น วันที่ในใบเสร็จเป�นของเดือน ม.ค. จะต�องนําส�งในเดือน ม.ค. เท�านั้น
แต�หากลงวันที ่30-31 อนุญาตให�นําส�งต�นเดอืนก.พ. ทันที เนื่องจากภาคว�ชาฯ
ต�องรายงานรายการจัดซ้ือจัดจ�าง (ซ้ือวัสดุ ครุภัณฑ� จ�างเหมา ) ทุกรายการ 
เป�นรายไตรมาสต�อกรมบัญชีกลาง
หากส�งล�าช�า ภาคว�ชาฯ ขอสงวนสิทธิ์ ไม�เบิกจ�ายให�

https://forms.gle/kASQJPyVwvmHw5Yt5
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หลักสูตรปกติ
• นางสาวฐิตพิร  มะรังสี
• โทร. 02-470-9135, 087-518-6368
• อีเมล thitiporn.mar@mail.kmutt.ac.th

หลักสูตรนานาชาติ
• นางสาวบุญนุช ศรีวรวรรณ  
• โทร. 02-470-9307 
• อีเมล boonyanuch.sri@mail.kmutt.ac.th

• LINE Official Account: @CEKMUTT เริ่มวันที่ 1/12/64
• (Temp: @035gonuy) เพ่ิมเพ่ือน

mailto:thitiporn.mar@mail.kmutt.ac.th
mailto:boonyanuch.sri@mail.kmutt.ac.th
https://lin.ee/30ukjJ3
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