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ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมและการบริหารการก่อสร้าง
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
คณะวิศวกรรมศาสตร์/ภาควิชาวิศวกรรมโยธา
หมวดที่ 1. ข้อมูลทั่วไป

1. รหัสและชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย
: หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมและการบริหารการก่อสร้าง
ภาษาอังกฤษ
: Master of Engineering Program in Construction Engineering and Management
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ไทย) : วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมและการบริหารการก่อสร้าง)
ชื่อย่อ (ไทย)
: วศ.ม. (วิศวกรรมและการบริหารการก่อสร้าง)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Master of Engineering (Construction Engineering and Management)
ชื่อย่อ (อังกฤษ) : M.Eng. (Construction Engineering and Management)
3. วิชาเอก (ถ้ามี)
ไม่มี
4. จานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
40 หน่วยกิต
5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
หลักสูตรระดับปริญญาโท หลักสูตร 2 ปี
5.2 ภาษาที่ใช้
หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาไทย โดยใช้เอกสารและตาราเรียนเป็นภาษาอังกฤษ
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. 2553 กาหนดเปิดสอนเดือน มิถุนายน ปีการศึกษา 2554
ได้พิจารณากลั่นกรองโดยสภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 12/2553
เมื่อวันที่ 22 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2553
ได้รับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัยฯในการประชุม ครั้งที่ 141
เมื่อวันที่ 17 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2553
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรคุณภาพและมาตรฐาน
หลักสูตรมีความพร้อมเผยแพร่คณ
ุ ภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ในปีการศึกษา 2555
8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสาเร็จการศึกษา
มหาบัณฑิตที่จบการศึกษาจากหลักสูตรสามารถประกอบอาชีพได้ทั้งหน่วยงานภาครัฐ เอกชน รัฐวิสาหกิจตั้งแต่ระดับวิศวกร วิศวกรอาวุโส
วิศวกรผู้จัดการ ตลอดจนผู้บริหารกิจการขนาดใหญ่และเจ้าของกิจการ
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9. ชื่อ สกุล เลขประจาตัวบัตรประชาชน ตาแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ชื่อ-สกุล
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด (สาขาวิชา)
สถาบันที่สาเร็จการศึกษา
(ปีทีสาเร็จการศึกษา)
1. ผศ.ดร.วุฒิพงศ์ เมืองน้อย
D.Eng. (Construction Engineering & Management)
Asian Institute of Technology (2546)
2. ผศ.ดร.สันติ เจริญพรพัฒนา
Ph.D. (Civil Engineering)
The University of Tokyo (2547)
3. รศ.เอนก ศิริพานิชกร
M.Eng.( Structural Engineering & Construction)
Asian Institute of Technology (2528)
4. ดร.ทวิช พูลเงิน
ปร.ด. (วิศวกรรมโยธา)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (2548)
5. ดร.พิชญ์ สุธีรวรรธนา
Ph.D. (International Studies)
The University of Tokyo (2549)
10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จาเป็นต้องนามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
การพัฒนาหลักสูตรจะคานึงถึงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550–2554) ซึ่งต้องการสร้างความสมดุลระหว่าง
3 ทุน อันได้แก่ ทุนเศรษฐกิจ ทุนสังคม และทุนทรัพยากรธรรมชาติเพื่อสร้างความคุ้มกันให้กับการพัฒนาประเทศ คานึงถึงกรอบแนวคิดที่ใ ช้
ในการพัฒนาแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) ซึ่งคานึงถึงความเชื่อมโยงระหว่างทุนทั้ง 6 ทุน อันได้แก่
ทุนธรรมชาติ ทุนกายภาพ ทุนสังคม ทุนมนุษย์ ทุนการเงิน และทุนวัฒนธรรมเพื่อสร้างการพัฒนาอย่างยั่งยืนของประเทศ และคานึงถึง
แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของประเทศและของโลกในอนาคตอันใกล้ อาทิเช่น การรวมตัวกันทางเศรษฐกิจในภูมิภาค เศรษฐกิจโลกจะเปลี่ยน
ศูนย์กลางอานาจมาอยู่ที่ประเทศแถบเอเชียมากขึ้น การเปลี่ยนแปลงด้านการเงินโลก ความต้องการและปัญหาด้านพลังงาน แนวโน้มการปรับ
โครงสร้างเศรษฐกิจสู่เศรษฐกิจสีเขียวมากขึ้น แผนการพัฒนาโครงการสาธารณูปโภคพื้นฐานของประเทศ เป็นต้น การที่จะบรรลุเป้าหมายของ
การพัฒนาประเทศและคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน ประเทศไทยจาเป็นต้องพัฒนาระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานเพิ่มขึ้นอีกมาก จึงจาเป็นต้อง
มีบุคลากรทางด้านวิศวกรรมและการบริหารการก่อสร้างที่มีคุณภาพจานวนมาก การพัฒนาหลักสูตรจึงให้มีความยืดหยุ่นในการผลิตบุคลากร
ให้สอดคล้องและตรงกับความต้องการของการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ รวมถึงปลูกฝังให้บุคลากรเป็นผู้ใฝ่รู้เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง
ในอนาคต
11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
การพัฒนาหลักสูตรจะคานึงถึงการเปลี่ยนแปลงของบริบทด้านสังคม เช่น โครงสร้างประชากรที่แนวโน้มจะมีจานวนผู้สูงอายุเพิ่มมากขึ้น
การต่อต้านของชุมชนท้องถิ่นต่อโครงการพัฒนาหรือโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ กระแสการสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมสร้างสรรค์ทาง
สังคมที่มีมากขึ้น ปัญหาภัยคุกคามจากภาวะโลกร้อน เป็นต้น การเปลี่ยนแปลงของบริบทด้านกฎหมายทีใ่ ห้สิทธิแก่ประชาชนในการมีส่วนร่วม
และตรวจสอบการดาเนินงานของภาครัฐตามที่กาหนดในกฎหมายต่างๆ เช่น รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550 ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมเรื่องกาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ ระเบีย บปฏิบัติและแนวทางในการจัดทารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมสาหรับ
โครงการหรือกิจการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพ พ.ศ.
2552 เป็นต้น การเปลี่ยนแปลงของบริบทด้านวัฒนธรรม เช่น ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีกับการดารงชีวิตของมนุษย์ ความต้องการให้
ภาครัฐมีธรรมาภิบาลที่ดีขึ้น ความต้องการให้ภาคเอกชนมีความรับผิดชอบต่อสังคม เป็นต้น การพัฒนาหลักสูตรจึงเน้นความสาคัญในการผลิต
บุคลากรทางด้านวิศวกรรม
และการบริหารการก่อสร้างที่เข้าใจในผลกระทบของงานด้านวิศวกรรมและการบริหารการก่อสร้างที่มีต่อสังคมและวัฒนธรรม มีคุณธรรมและ
จริยธรรมที่จะช่วยชี้นาและขับเคลื่อนให้การเปลี่ยนแปลงของประเทศเป็นไปในรูปแบบที่สอดคล้องและเหมาะสมกับวิถีชีวิตของสังคมไทย
12. ผลกระทบจาก ข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
จากผลกระทบจากสถานการณ์ ภายนอกในการพั ฒ นาหลั กสู ต ร จึ ง จ าเป็ น ต้ อ งพั ฒ นาหลั กสู ต รในเชิ ง รุ กที่ มี ศั กยภาพและสามารถ
ปรับเปลี่ยนได้ตามการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของบริบทด้านต่างๆ และรองรับความสามารถในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรม เพื่อผลิต
บุคลากรทางด้านวิศวกรรมและการบริหารการก่อสร้างที่มีศักยภาพสูงในการพัฒนาตนเองให้เข้ากับลักษณะงานทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพ มี
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ความเข้าใจและสามารถตอบสนองต่อสถานการณ์หรือการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม รวมถึงมีความสามารถในการชี้นาสังคมใน
ประเด็นที่เหมาะสมได้
12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน
การผลิตบุคลากรเพื่อตอบสนองต่อผลกระทบจากสถานการณ์ภายนอกมีความสอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยที่มุ่งสู่ความเป็นเลิศ
ในเทคโนโลยีและการวิจัย และมุ่งธารงปณิธานในการสร้างบัณฑิตที่ดีและเก่ง การพัฒนาหลักสูตรจึงต้องเน้นและส่งเสริมการใช้ ความรู้ทาง
วิศวกรรมและการบริหารการก่อสร้างที่คานึงถึงคุณธรรมและจริยธรรมทางวิชาชีพ ใส่ใจในผลกระทบของงานทางวิศวกรรมและการบริหารการ
ก่อสร้างที่จะมีผลต่อบริบทต่างๆ และพัฒนาบุคลากรที่ดี เก่ง ใฝ่รู้ มีทักษะการวิจัยเพื่อใช้แก้ปัญหาใหม่ๆอันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงต่ างๆใน
อนาคต และมีศักยภาพในการสร้างคุณค่าและชี้นาภาคอุตสาหกรรมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาประเทศ
13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอืน่ ของสถาบัน
13.1 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่น
รายวิชาภาษาอังกฤษ
13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้ภาควิชา/หลักสูตรอื่นต้องมาเรียน
ไม่มี
13.3 การบริหารจัดการ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องประสานงานกับอาจารย์ผู้แทนจากคณะอื่นที่เกี่ยวข้อง ด้านเนื้อหาสาระ การจัดตารางเรียนและสอบ และ
ความสอดคล้องกับมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิ
หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสาคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.1 ปรัชญาและความสาคัญ
ทนโต เสฎโฐ มนุสเสสุ-ในหมู่มนุษย์ ผู้ทฝี่ ึกตนดีแล้ว เป็นผู้ประเสริฐที่สุด (The trained man wins)
1.2 วัตถุประสงค์
1. เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มีความรู้ทั้งในด้านระบบการบริหารจัดการงาน เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของอุตสาหกรรมก่อสร้างของ
ประเทศ
2. เพื่อฝึกฝนมหาบัณฑิตให้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถในเชิงวิจัย
3. เพื่อให้บริการทางวิชาการแก่ภาครัฐและเอกชน
2. แผนพัฒนาปรับปรุง
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง
กลยุทธ์
หลักฐาน/ตัวบ่งชี้
 ปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร  พัฒนาหลักสูตรโดยมีพื้นฐานจาก
 เอกสารปรับปรุงหลักสูตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม
หลักสูตรในระดับสากล
 รายงานผลการดาเนินการของหลักสูตร
และการบริหารการก่อสร้างให้มี
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
 ติดตามประเมินหลักสูตรอย่าง
มาตรฐานไม่ต่ากว่าที่ สกอ.กาหนด
สม่าเสมอ
วิศวกรรมและและการบริหารการก่อสร้าง
 ปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับ  ติดตามการเปลี่ยนแปลงในความ
 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจในการ
ความต้องการของภาคอุตสาหกรรม
ต้องการของภาคอุตสาหกรรมการ
ใช้มหาบัณฑิตของภาคอุตสาหกรรมการ
ก่อสร้าง
ก่อสร้าง
 สร้างความร่วมมือในด้านการเรียน  ความพึงพอใจในทักษะความรู้ความสามารถ
การสอนและด้านการวิจัยกับ
ในการทางานของมหาบัณฑิต โดยเฉลี่ยใน
หน่วยงานอื่น
ระดับดี
 การแลกเปลี่ยนความรู้และความคิดเห็น
ระหว่างอาจารย์/นักศึกษากับหน่วยงานอื่น
 การมีส่วนร่วมในงานวิจัยกับหน่วยงานอื่น
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แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง
 ปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม
และการบริหารการก่อสร้างให้มี
มาตรฐานไม่ต่ากว่าที่ สกอ.กาหนด

กลยุทธ์
หลักฐาน/ตัวบ่งชี้
 พัฒนาหลักสูตรโดยมีพื้นฐานจาก
 เอกสารปรับปรุงหลักสูตร
หลักสูตรในระดับสากล
 รายงานผลการดาเนินการของหลักสูตร
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
 ติดตามประเมินหลักสูตรอย่าง
สม่าเสมอ
วิศวกรรมและและการบริหารการก่อสร้าง
 พัฒนาบุคลากรด้านการเรียนการ
 สอนโดยอาจารย์ผู้มคี วามรู้ความ
 ผลงานวิจัยทีเ่ ผยแพร่
สอนและบริการวิชาการให้มี
เชี่ยวชาญ
 ปริมาณงานบริการวิชาการที่ทางานให้แก่
ประสบการณ์ตลอดจนมีการนา
 สอนโดยอาจารย์ผทู้ รงคุณวุฒิใน
องค์กรภายนอก
ความรู้ไปใช้ปฏิบัติงานจริง
ภาคอุตสาหกรรมก่อสร้าง
 สนับสนุนบุคลากรให้ทางาน
บริการวิชาการแก่องค์กรภายนอก
 สนับสนุนงานวิจัย
หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
การจัดการศึกษาเป็นแบบทวิภาค ภาคการศึกษาละ 15 สัปดาห์ เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ว่าด้วย
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ภาคผนวก ฉ.)
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
ไม่มีการจัดการเรียนการสอนภาคฤดูร้อน ยกเว้นวิทยานิพนธ์ หรือโครงการศึกษาเฉพาะเรื่องที่ นักศึกษาต้องการจบการศึกษา โดยผ่าน
ความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา
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. ควรมีประสบการณ์การทางานทีเ่ กี่ยวข้องอย่างต่า 2 ปี และ/หรือ
3. คณะกรรมการสอบคัดเลือก ซึ่งเป็นคณาจารย์ประจาหลักสูตร พิจารณาแล้วสมควร รับเข้าได้
4. มีคุณสมบัติอื่นเป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า
นักศึ กษาที่สมั ครเข้าเรีย นในหลักสูตรจะต้ องทาการทดสอบภาษาอังกฤษตามที่ มหาวิทยาลั ยได้ กาหนดไว้ เนื่อ งจากตารา เอกสาร
ประกอบการเรียน และเอกสารค้นคว้าเพิ่มเติมโดยส่วนมากเป็นภาษาอังกฤษ
2.4 กลยุทธ์ในการดาเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา / ข้อจากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3
นักศึกษาที่จะเข้ารับการศึกษาควรมีผลทดสอบภาษาอังกฤษไม่ต่ากว่าเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกาหนดหรือนักศึกษาจะต้องมีการเรียนรายวิชา
ภาษาอังกฤษเพิ่มเติมในกรณีที่ไม่ถึงเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกาหนด

5
2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้สาเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี
จานวนนักศึกษา
จานวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา
2554
2555
2556
2557
ชั้นปีที่ 1
40
40
40
40
ชั้นปีที่ 2
40
40
40
รวม
40
80
80
80
คาดว่าจะจบการศึกษา
40
40
40
2.6 งบประมาณตามแผน
2.6.1 อัตราค่าเล่าเรียน (หน่วย :บาท/คน)
อัตราค่าเล่าเรียน
ปีการศึกษาที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 1

ภาคการศึกษาที่ 2

รวม
2554-2558
200
160
360
160

2558
40
40
80
40

ปีการศึกษาที่ 2

ภาคการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2

1. ค่าบารุงการศึกษา

12,000

12,000

12,000

12,000

2. ค่าลงทะเบียน
(3,000 บาท/หน่วยกิต)
รวมค่าเล่าเรียน

36,000

27,000

33,000

24,000

48,000

39,000

45,000

36,000

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร

168,000

2.6.2 งบประมาณรายรับ (หน่วย :พันบาท)
หมวดเงิน
ค่าบารุงการศึกษา
ค่าลงทะเบียน
รวมรายรับ
2.6.3 งบประมาณรายจ่าย (หน่วย:พันบาท)
หมวดเงิน

2554
1,920
4,800
6,720

2554

2555
1,920
4,800
6,720

ปีงบประมาณ
2556
1,920
4,800
6,720

2557
1,920
4,800
6,720

2558
1,920
4,800
6,720

2555

ปีงบประมาณ
2556

2557

2558

ก. งบดาเนินการ
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากร
700
700
700
700
2. ค่าตอบแทนค่าใช้สอย
2,500
2,500
2,500
2,500
และวัสดุ
3. ค่าอุดหนุน
1,500
1,500
1,500
1,500
4. ค่าสาธารณูปโภค
300
300
300
300
รวม (ก)
5,000
5,000
5,000
5,000
ข. งบการลงทุน
ค่าครุภัณฑ์สานักงานและ
การศึกษา
รวม ก+ข
5,000
5,000
5,000
5,000
จานวนนักศึกษา
40
80
80
80
ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษา
125
62.5
62.5
62.5
หมายเหตุ ทั้งนี้อัตราค่าเล่าเรียนการศึกษาแต่ละปีให้เป็นไปตามประกาศอัตราค่าบารุงการศึกษาของมหาวิทยาลัย

700
2,500
1,500
300
5,000
5,000
80
62.5
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2.7 ระบบการศึกษา
ระบบการศึกษาเป็นแบบชั้นเรียน และเป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
(ภาคผนวก ฉ.)
2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย
นักศึกษาที่เคยศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาอื่นมาก่อน เมื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรนี้สามารถโอนหน่วยกิตได้ทั้งนี้ เป็นไปตามระเบียบ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ภาคผนวก ฉ.)
3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จานวนหน่วยกิต
รวมตลอดหลักสูตร 40 หน่วยกิต
3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร
แผนการศึกษา ก 2 (วิทยานิพนธ์)
หมวดวิชาบังคับ
10
หน่วยกิต
หมวดวิชาแกน
15
หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือก
3
หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์
12
หน่วยกิต
แผนการศึกษา ข (การค้นคว้าอิสระ)
หมวดวิชาบังคับ
10
หน่วยกิต
หมวดวิชาแกน
18
หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือก
6
หน่วยกิต
การค้นคว้าอิสระ
6
หน่วยกิต
3.1.3 รายวิชา
- ความหมายรหัสวิชา
รหัสวิชาประกอบด้วยตัวอักษร และเลขสามหลัก มีความหมายดังนี้
CVE หมายถึง กลุ่มวิชาภาควิชาวิศวกรรมโยธา
ตัวเลขมีความหมาย ดังนี้
เลขหลักร้อย
แสดงถึง วิชาระดับบัณฑิตศึกษา
เลขหลักสิบและหลักหน่วย
แสดงถึง รหัสประจารายวิชา
- รายวิชา
หมวดวิชาภาษาอังกฤษ
LNG 550 วิชาปรับพื้นภาษาอังกฤษสาหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
2 (1-2-3) (S/U)
Remedial English Course for Post Graduate Students
LNG 600 วิชาภาษาอังกฤษระหว่างการเรียนในหลักสูตรสาหรับนักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา
3 (2-2-9) (S/U)
Insessional English Course for Post Graduate Students
หมายเหตุ นักศึกษาต้องเรียนวิชา LNG 550 และ/หรือ LNG 600 และ/หรือได้รับการยกเว้น ทัง้ นี้ขนึ้ อยู่กับระดับคะแนนการทดสอบและ
เงื่อนไขตามทีค่ ณะศิลปศาสตร์กาหนด
หมวดวิชาบังคับ
CVE 503 การสัมมนา
1 (0-2-6)
Seminar
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CVE 512 การบริหารโครงการ
3 (3-0-9)
Project Management
CVE 611 การวางแผนและควบคุมการก่อสร้าง
3 (3-0-9)
Construction Planning and Control
CVE 613 การเพิ่มผลผลิตในงานก่อสร้าง
3 (3-0-9)
Productivity Improvement in Construction
หมวดวิชาแกน
หมายเหตุ นักศึกษาแผน ก 2 (วิทยานิพนธ์) จะต้องลงทะเบียนเรียน 15 หน่วยกิตและนักศึกษาแผน ข (การค้นคว้าอิสระ) จะต้อง
ลงทะเบียนเรียน 18 หน่วยกิต ทั้งนี้ สามารถเลือกเรียนวิชาในหมวดวิชาแกนข้ามกลุ่มได้
กลุ่มที่ 1 การบริหารการก่อสร้าง
CVE 516 การวิเคราะห์เพื่อการตัดสินใจ
3 (3-0-9)
Methods and Equipment in Construction
CVE 612 การบริหารคุณภาพงานก่อสร้าง
3 (3-0-9)
Construction Quality Management
CVE 617 การบริหารการเงินสาหรับโครงการก่อสร้าง
3 (3-0-9)
Financial Management in Construction Project
CVE 618 ปัจจัยด้านบุคลากรในการบริหารงานก่อสร้าง
3 (3-0-9)
Human Factors in Construction Management
กลุ่มที่ 2 วิศวกรรมการก่อสร้าง
CVE 513 วิธีและเครื่องจักรที่ใช้ในงานก่อสร้าง
3 (3-0-9)
Methods and Equipment in Construction
CVE 514 ระบบโครงสร้างอาคาร
3 (3-0-9)
Building Structural Systems
CVE 610 การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน
3 (3-0-9)
Infrastructure Development
CVE 615 การใช้คอมพิวเตอร์ในงานก่อสร้าง
3 (3-0-9)
Uses of Computer in Construction
CVE 616 ระบบสารสนเทศสาหรับโครงการ
3 (3-0-9)
Information Technology System for Construction Project
หมวดวิชาเลือก
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 619 การบริหารจัดการเพื่อความยั่งยืน
3 (3-0-9)
ในระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน
Management for Sustainability in Infrastructure System
CVE 620 การประเมินสิ่งแวดล้อมในโครงการสาธารณูปโภคพื้นฐาน
3 (3-0-9)
Environmental Assessment in Infrastructure Projects
CVE 621 หัวข้อพิเศษ 1
3 (3-0-9)
Special Topic I
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CVE 622 หัวข้อพิเศษ 2
Special Topic II
CVE 641 คอนกรีตเทคโนโลยีขนั้ สูง
Advanced Concrete Technologies
CVE 668 วิศวกรรมฐานรากขั้นสูง
Advanced Foundation Engineering
วิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ
CVE 601 การศึกษาโครงการศึกษาเฉพาะเรือ่ ง
Independent Study
CVE 602 วิทยานิพนธ์
Thesis
3.1.4 แผนการศึกษา
3.1.4.1 แผนการศึกษา ก 2 (วิทยานิพนธ์)
ปีการศึกษาที่ 1 /ภาคการศึกษาที่ 1
CVE 512
การบริหารโครงการ
CVE 613
การเพิ่มผลผลิตในงานก่อสร้าง
CVE XXX วิชาแกน หรือวิชาเลือก
CVE XXX วิชาแกน หรือวิชาเลือก
รวม
ปีการศึกษาที่ 1 /ภาคการศึกษาที่ 2
CVE 503
การสัมมนา
CVE 602
วิทยานิพนธ์
CVE XXX วิชาแกน หรือวิชาเลือก
CVE XXX วิชาแกน หรือวิชาเลือก
LNG 550
ภาษาอังกฤษพื้นฐานสาหรับบัณฑิตศึกษา
หรือ
LNG600
ภาษาอังกฤษสาหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
รวม
ปีการศึกษาที่ 2 /ภาคการศึกษาที่ 1
CVE 602
วิทยานิพนธ์
CVE 611
การวางแผนและควบคุมการก่อสร้าง
CVE XXX วิชาแกน หรือวิชาเลือก
LNG 550
ภาษาอังกฤษพื้นฐานสาหรับบัณฑิตศึกษา
หรือ
LNG600
ภาษาอังกฤษสาหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
รวม
ปีการศึกษาที่ 2 /ภาคการศึกษาที่ 2
CVE 602
วิทยานิพนธ์
CVE XXX วิชาแกน หรือวิชาเลือก
รวม

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

6 หน่วยกิต
12 หน่วยกิต

หน่วยกิต
3
3
3
3
12
หน่วยกิต
1
3
3
3
2

(ทฤษฎี
(3
(3
(3
(3
(12
(ทฤษฎี
(0
(0
(3
(3
(1

ปฏิบัติ
0
0
0
0
0
ปฏิบัติ
2
6
0
0
2

ศึกษาด้วยตนเอง)
9)
9)
9)
9)
36)
ศึกษาด้วยตนเอง)
3)
12)
9)
9)
6) (S/U)

3
10
หน่วยกิต
3
3
3
2

(2
(6
(ทฤษฎี
(0
(3
(3
(1

2
8
ปฏิบัติ
6
0
0
2

9) (S/U)
33)
ศึกษาด้วยตนเอง)
12)
9)
9)
6) (S/U)

3
9
หน่วยกิต
6
3
9

(2
(6
(ทฤษฎี
(0
(3
(3

2
6
ปฏิบัติ
12
0
12

9) (S/U)
30)
ศึกษาด้วยตนเอง)
24)
9)
33)

9
หมายเหตุ
แผนการเรียน ก 2 (วิทยานิพนธ์) เลือกเรียนวิชาแกนอย่างน้อย 15 หน่วยกิต และเลือกเรียนวิชาเลือกอย่างน้อย 3 หน่วยกิต
3.1.4.2 แผนการศึกษา ข (การค้นคว้าอิสระ)
ปีการศึกษาที่ 1 /ภาคการศึกษาที่ 1
หน่วยกิต (ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง)
CVE 512
การบริหารโครงการ
3
(3
0
9)
CVE 613
การเพิ่มผลผลิตในงานก่อสร้าง
3
(3
0
9)
CVE XXX วิชาแกน หรือวิชาเลือก
3
(3
0
9)
CVE XXX วิชาแกน หรือวิชาเลือก
3
(3
0
9)
รวม
12
(12
0
36)
ปีการศึกษาที่ 2 /ภาคการศึกษาที่ 2
หน่วยกิต (ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง)
CVE 503
การสัมมนา
1
(0
2
3)
CVE 601
การศึกษาโครงการศึกษาเฉพาะเรื่อง
2
(0
4
8)
CVE XXX วิชาแกน หรือวิชาเลือก
3
(3
0
9)
CVE XXX วิชาแกน หรือวิชาเลือก
3
(3
0
9)
LNG 550
ภาษาอังกฤษพื้นฐานสาหรับบัณฑิตศึกษา
2
(1
2
6) (S/U)
หรือ
LNG600
ภาษาอังกฤษสาหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
3
(2
2
9) (S/U)
รวม
9
(6
6
29)
ปีการศึกษาที่ 2 /ภาคการศึกษาที่ 1
หน่วยกิต (ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง)
CVE 602
การศึกษาโครงการศึกษาเฉพาะเรื่อง
2
(0
4
8)
CVE 611
การวางแผนและควบคุมการก่อสร้าง
3
(3
0
9)
CVE XXX วิชาแกน หรือวิชาเลือก
3
(3
0
9)
CVE XXX วิชาแกน หรือวิชาเลือก
3
(3
0
9)
LNG 550
ภาษาอังกฤษพื้นฐานสาหรับบัณฑิตศึกษา
2
(1
2
6) (S/U)
หรือ
LNG600
ภาษาอังกฤษสาหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
3
(2
2
9) (S/U)
รวม
11
(9
4
35)
ปีการศึกษาที่ 2 /ภาคการศึกษาที่ 2
หน่วยกิต (ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง)
CVE 602
การศึกษาโครงการศึกษาเฉพาะเรื่อง
2
(0
4
8)
CVE XXX วิชาแกน หรือวิชาเลือก
3
(3
0
9)
CVE XXX วิชาแกน หรือวิชาเลือก
3
(3
0
9)
รวม
8
(6
4
26)
หมายเหตุ
แผนการเรียน ข (การค้นคว้าอิสระ) เลือกเรียนวิชาแกนอย่างน้อย 18 หน่วยกิต และเลือกเรียนวิชาเลือกอย่างน้อย 6 หน่วยกิต
3.1.5 คาอธิบายรายวิชา
ภาคผนวก ก.

3.2 ชื่อ สกุล เลขประจาตัวบัตรประชาชน ตาแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์
3.2.1 อาจารย์ประจาหลักสูตร
ที่
ชื่อ-สกุล
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด(สาขาวิชา),
สถาบันที่สาเร็จการศึกษา

ภาระการสอน (ชม./สัปดาห์)
ปีการศึกษา
2553

2554

2555

2556

2557

1 ผศ.ดร.วุฒิพงศ์ เมืองน้อย

1
11.9

2
5.8

1
11.9

2
5.8

1
13.9

2
11.4

1
12.4

2
7.1

1
10.7

2
6.7

2

13.8

3.8

13.8

3.8

15.9

7.4

14.4

3.1

13.1

2.7

9.8

10.0

9.8

10.0

8.5

10.8

10.2

7.6

8.6

12.2

12.5

10.5

12.5

10.5

15

14.4

10.5

15.4

11.3

16.6

12.9

8

12.9

8

12.9

8

12.9

8

12.9

8

3
4
5

D.Eng. (Construction Engineering & Management)
Asian Institute of Technology (2546)
ผศ.ดร.สันติ เจริญพรพัฒนา Ph.D. (Civil Engineering)
The University of Tokyo (2547)
รศ.เอนก ศิริพานิชกร
M.Eng. (Structural Engineering & Construction)
Asian Institute of Technology (2528)
ผศ.ดร.ทวิช พูลเงิน
ปร.ด. ( วิศวกรรมโยธา)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (2548)
ดร.พิชญ์ สุธีรวรรธนา
Ph.D.(International Studies)
The University of Tokyo (2549)

11
ที่

3.2.2 อาจารย์ประจา
ชื่อ-สกุล

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด(สาขาวิชา),
สถาบันที่สาเร็จการศึกษา

ภาระการสอน (ชม./สัปดาห์)
ปีการศึกษา
2553

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

ศ.ดรสมชาย ชูชีพสกุล
ศ.ดร.ชัย จาตุรพิทักษ์กุล
รศ.ดร.ชัยยุทธ ชินณะราศี
รศ.ดร.วิโรจน์ ศรีสุรภานนท์
รศ.ดร.สมเกียรติ รุ่งทองใบสุรีย์
รศ.ดร.ภาณุวัฒน์ สุริยฉัตร
รศ.ดร.ธวัชชัย เหล่าศิริหงส์
ผศ.ดร.สุทัศน์ ลีลาทวีวัฒน์
ผศ.ดร.พาสิทธิ์ หล่อธีรพงศ์
ผศ.ดร.นิตยา หวังวงศ์วิโรน์
ผศ.ดร.พรเกษม จงประดิษฐ์
ผศ.ดร.สมโพธิ อยู่ไว
ดร.จุลพจน์ จิรวัชรเดช
ดร.อภินัติ อัชกุล
ดร.วรัช ก้องกิจกุล
ดร.ชัยวัฒน์ เอกวัฒน์พานิชย์
ดร.ชัยณรงค์ อธิสกุล
ดร.วีรชาติ ตั้งจิรภัทร
ดร.อาพล การุณสุนทรวงษ์

Ph.D (Civil Eng.) – U.of Texas at Arlington
Ph.D (Civil Eng.) – U.of Texas at Arlington
D.Eng (Integ. Water Res) – Asian Inst. Of Tech
Ph.D (Human-Social Informa.Sci) – Tohoku U.
D.Eng (Civil Eng.) – Kyoto U.
Ph.D (Civil Eng.) – McGill U.
Ph.D (Civil Eng.) – Ohio State U.
Ph.D (Civil Eng.) – U of Michigan
Ph.D (Contruc.Manage) – Concordia U
D.Eng (IWRM.) – Asian Inst. Of Tech
Ph.D (Civil Eng.) – U of Tokyo
D.Eng (Soil Eng.) – Asian Inst. Of Tech
Ph.D (Civil Eng.) – U of Wale at Swansea
Ph.D (Civil Eng.) – Vergini Tech. of Inst
Ph.D (Civil Eng.) – U of Tokyo
Ph.D (Civil Eng.) – Tohoku U.
Ph.D (Civil Eng.) – KMUTT
Ph.D (Civil Eng.) – KMUTT
Ph.D (Civil Eng.) – U of Texas at Austin

1
11.0
11.0
12.5
8.7
11.4
4.4
7.2
11.0
6.2
4.4
12.9
11.2
4.2
11.4
5.8
9.7
7.2
11.3
9.8

2554
2
4.0
7.0
12
8.1
10.3
8.6
7.7
7.0
10.8
8.6
5.6
8.2
10.3
10.3
8.1
4.8
10.5
10.4
10.0

1
11.0
11.0
12.5
8.7
11.4
4.4
7.2
11.0
6.2
4.4
12.9
11.2
4.2
11.4
5.8
9.7
7.2
11.3
9.8

2555
2
4.0
7.0
12
8.1
10.3
8.6
7.7
7.0
10.8
8.6
5.6
8.2
10.3
10.3
8.1
4.8
10.5
10.4
10.0

1
11.0
8.0
12.5
8.7
12.0
5.0
7.2
8.0
11.0
5.0
12.5
12.2
7.1
12.0
5.7
14.1
12.0
11.3
8.5

2556
2
4.0
4.8
12
8.1
11.2
14.9
7.7
4.8
9.3
14.9
5.6
8.1
11.9
11.2
9.6
10.2
13.3
10.4
10.8

1
4.0
7.5
12.5
8.7
9.2
5.0
7.2
7.5
11.3
5.0
12.3
10.7
10.9
9.2
9.0
9.4
14.5
11.3
10.2

2557
2
4.0
7.8
12
8.1
10.5
5.2
7.7
7.8
7.0
5.2
4.5
5.2
10.7
10.5
7.5
13.2
9.5
10.4
7.6

1
4.0
8.5
12.5
8.7
11.4
5.4
7.2
8.5
10.7
5.4
9.8
9.9
7.1
11.4
9.0
10.2
7.5
11.3
8.6

2
4.0
8.5
12
8.1
10.3
12.8
7.7
8.5
7.0
12.8
5.4
6.1
9.9
10.3
10.5
13.2
7.2
10.4
12.2

12
ที่

3.2.3 อาจารย์พิเศษ
ชื่อ-สกุล

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด(สาขาวิชา),
สถาบันที่สาเร็จการศึกษา

ภาระการสอน (ชม./สัปดาห์)
ปีการศึกษา
2554

1

ดร.สุทธิ ภาษีผล

2
3

ผศ.ดร.รัฐวุฒิ รู้แทนคุณ
ดร.ธีระชัย พิพิธศุภผล

4
5
6
7

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

8 อ. ยอดเยี่ยม เทพธรานนท์
9 อ. ภัทรวรรธน์ อาจองค์
10 อ.ปรัชญา อยู่ประเสริฐ

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
D.Eng (Infrastructure Engineering), AIT
D.Eng (Transportation Engineering),AIT
Ph.D.(MOD), United States International University
Doctor (Agricultural and Environmental Science),
Waganingen Agricultural University
M.Arch (Building Technology), University of Illinois
น.ม. (กฎหมายมหาชน) มหาวิทยาลัยรามคาแหง
LL.M. (Golden Gate University ), International Legal
Studies

2555

2556

2557

2558

1
6

2
6

1
6

2
6

1
6

2
6

1
6

2
6

1
6

2
6

3
3

3
3

3
3

3
3

3
3

3
3

3
3

3
3

3
3

3
3

3
3
3
3

3
3
3
3

3
3
3
3

3
3
3
3

3
3
3
3

3
3
3
3

3
3
3
3

3
3
3
3

3
3
3
3

3
3
3
3

3
3
3

3
3
3

3
3
3

3
3
3

3
3
3

3
3
3

3
3
3

3
3
3

3
3
3

3
3
3
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4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงานหรือสหกิจศึกษา) (ถ้ามี)
ไม่มี
5. ข้อกาหนดเกี่ยวกับการทาโครงงาน หรืองานวิจัย (ถ้ามี)
5.1 คาอธิบายโดยย่อ
เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เสนอแนวคิดในการทาวิทยานิพนธ์โดยกาหนดขอบเขตงานและวิธีวิจัยเพื่อให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนา
ทางด้านทฤษฎี หรือการประยุกต์ใช้ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับปัญหาทางวิศวกรรมและการบริหารการก่อสร้างภายใต้การแนะนาของอาจารย์ที่
ปรึกษา
5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้
(1) ทักษะในการประยุกต์ใช้ทฤษฎีกับปัญหาที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมและการบริหารการก่อสร้าง
(2) สามารถบูรณาการความรู้ต่างๆเพื่อนาไปพัฒนาโครงการที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมและการบริหารการก่อสร้างให้มีประสิทธิภาพและมี
ประสิทธิผล
5.3 ช่วงเวลา
ภาคการเรียนที่ 2 ของปีการศึกษาที่ 1 และภาคการเรียนที่ 1 และ 2 ของปีการศึกษาที่ 2
5.4 จานวนหน่วยกิต
12 หน่วยกิต หรือ 6 หน่วยกิต
5.5 การเตรียมการ
รายงานความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์/โครงการเฉพาะเรื่องในแต่ละภาคการศึกษาต่ออาจารย์ที่ปรึกษา
5.6 กระบวนการประเมินผล
สอบวิทยานิพนธ์/โครงการเฉพาะเรื่องโดยต้องมีคณะกรรมการที่ ไม่ใช่อาจารย์ที่ปรึกษาอย่างน้อย 2 ท่านและอาจารย์ที่ปรึกษาอีก 1 ท่าน
รวมเป็นคณะกรรมการสอบไม่ต่ากว่า 3 ท่าน
หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
คุณลักษณะพิเศษ
กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา
ด้านบุคลิกภาพ
 สอดแทรกเรื่อง การเข้าสังคม เทคนิคการเจรจา สื่อสาร การมีมนุ ษยสัมพันธ์ที่ดี และ
การวางตัวในการทางานในบางรายวิชาที่เกี่ยวข้อง
ด้านภาวะผู้นา และความรับผิดชอบตลอดจนมีวินัยใน  กาหนดให้มีรายวิชาซึ่งนักศึกษาต้องทางานเป็นกลุ่ม และมีการกาหนดหัวหน้ากลุ่มใน
ตนเอง
การทารายงาน ตลอดจนกาหนดให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการนาเสนอรายงาน เพื่อเป็น
การฝึกให้นักศึกษาได้สร้างภาวะผู้นาและการเป็นสมาชิกกลุ่มที่ดี
 กาหนดกติ กาที่ จ ะสร้ า งวิ นั ย ในตนเอง เช่ น การเข้ า เรี ย นตรงเวลา เข้ าเรี ย นอย่ า ง
สม่าเสมอ การมีส่วนร่วมในชั้นเรียน เสริมความกล้าในการแสดงความคิดเห็น
จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ
 การให้ ค วามรู้ ถึ ง ผลกระทบต่ อ สั ง คม และข้ อ กฎหมายที่ เ กี่ ย วข้ อ งกับ การกระท า
ความผิดเกี่ยวกับงานก่อสร้าง
2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน
2.1 คุณธรรม จริยธรรม
2.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
(1) สามารถจัดการปัญหาทางคุณธรรม จริยธรรมที่ซับซ้อนเชิงวิชาการหรือวิชาชีพ โดยคานึงถึงความรู้สึกของผู้อื่น
(2) สามารถวินิจฉัยปัญหาทางคุณธรรม จริยธรรม อย่างผู้รู้ด้วยความยุติธรรมและชัดเจนมีหลักฐานและตอบสนองปัญหาเหล่านั้น
ตามหลักการ เหตุผล และค่านิยมอันดีงามในกรณีที่ไม่มีข้อมูลทางจรรยาบรรณวิชาชีพหรือไม่มีระเบียบข้อบังคับเพียงพอที่จะ
จัดการกับปัญหาที่เกิดขึ้น
(3) ให้ข้อสรุปของปัญหาด้วยความไวต่อความรู้สึกของผู้ที่ได้รับผลกระทบ
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(4) ริเริ่มในการยกปัญหาทางจรรยาบรรณที่มีอยู่ เพื่อการทบทวนและแก้ไข
(5) สนับสนุนอย่างจริงจังให้ผู้อื่นใช้การวินิจฉัยทางด้านคุณธรรม จริยธรรมในการจัดการกับข้อโต้แย้งและปัญหาที่มีผลกระทบ
ต่อตนเองและผู้อื่น
(6) แสดงออกซึ่งภาวะผู้นาในการส่งเสริมให้มีการประพฤติปฏิบัติตามหลักคุณธรรม จริยธรรม ในสภาพแวดล้อมของการทางาน
และในชุมชนที่กว้างขวางขึ้น
2.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
ปลูกฝังให้นักศึกษามีระเบียบวินัย เข้าเรียนตรงต่อเวลา มีสัมมาคารวะ มีความซื่อสัตย์ ไม่ทุจริตในการสอบ ไม่ลอกเลียนแบบหรือ
ละเมิดสิทธิในข้อมูลหรืองานวิจัยของผู้อื่น เคารพกฎเกณฑ์ต่างๆ ของสังคม มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่และงานที่ไ ด้รับมอบหมาย มี
จิตสานึกและตระหนักในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ โดยให้มีการสอดแทรกกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้องกับปัญหาที่มี
ความซับซ้อนทางด้านคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพในการสอน และส่งเสริมให้มีการทางานเป็นกลุ่มเพื่อเปิดโอกาสให้
นักศึกษาได้แสดงออกซึ่งภาวะความเป็นผู้นา รู้จักแสดงความคิดเห็น รับฟังความคิดเห็นและคานึงถึงความรู้สึกของผู้อื่น
2.1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม

ประเมินจากการมีวินัยของนักศึกษา การเข้าเรียนตรงต่อเวลา และการส่งงานตามเวลาที่กาหนด

ประเมินจากความรับผิดชอบต่อหน้าที่และงานที่ได้รับมอบหมาย

ประเมินจากพฤติกรรมในการสอบและการทาวิจัย

ประเมินจากการทางานร่วมกับผู้อื่น

ประเมินจากการตอบปัญหาเกี่ยวกับจริยธรรมในชั้นเรียน
2.2 ความรู้
2.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้
(1) มีความรู้และความเข้าใจอย่างถ่องแท้ ในเนื้ อหาสาระหลักของสาขาวิชา ตลอดจนหลักการและทฤษฎีที่สาคัญและนามา
ประยุกต์ในการศึกษาค้นคว้าทางวิชาการหรือการปฏิบัติในวิชาชีพ
(2) มีความเข้าใจทฤษฎี การวิจัยและการปฏิบัติทางวิชาชีพนั้นอย่างลึกซึ้งในวิชาหรือกลุ่มวิชาเฉพาะในระดับแนวหน้า
(3) มีความเข้าใจในวิธีการพัฒนาความรู้ใหม่ๆ และการประยุกต์ ตลอดถึงผลกระทบของผลงานวิจัยในปัจจุบันที่มีต่อองค์ความรู้
ในสาขาวิชาและต่อการปฏิบัติในวิชาชีพ
(4) ตระหนักในระเบียบข้อบังคับที่ใช้อยู่ในสภาพแวดล้อมของระดับชาติและนานาชาติที่อาจมีผลกระทบต่อสาขาวิชาชีพ รวมทั้ง
เหตุผลและการเปลี่ยนแปลงที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต
2.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้
ใช้การเรียนการสอนที่เน้นให้นักศึกษาเข้าใจถึงเนื้อหาสาระหลักของสาขาวิชา ทฤษฎีที่สาคัญ วิธีการพัฒนาความรู้ใหม่ๆ รวมถึง
การประยุกต์ใช้ในการศึกษาค้นคว้าทางวิชาการและการทาวิจัย เพื่อมีความรู้ และความเข้าใจอย่างถ่องแท้ในองค์ความรู้ปัจจุบัน หรือสร้าง
องค์ความรู้ใหม่เกี่ยวกับสาขาวิชาชีพและสามารถนาความรู้ที่ได้จากการวิจัยไปปฏิบัติในวิชาชีพ
2.2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้

ประเมินจากผลการสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน

ประเมินจากความก้าวหน้าของงานวิจัย

ประเมินจากการนาเสนอผลงานและการอภิปราย
2.3 ทักษะทางปัญญา
2.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
(1) สามารถใช้ความรู้ทางภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติในการจัดการบริบทใหม่ที่ไม่คาดคิดทางวิชาการและวิชาชีพและพัฒนา
แนวคิดริเริ่มและสร้างสรรค์เพื่อตอบสนองประเด็นหรือปัญหา รวมทั้งสามารถใช้ดุลยพินิจในการตัดสินใจในสถานการณ์ที่มี
ข้อมูลไม่เพียงพอ
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(2) สามารถสังเคราะห์และใช้ผลงานวิจัย สิ่งตีพิมพ์ทางวิชาการ หรือรายงานทางวิชาชีพ และพัฒนาความคิดใหม่ๆ โดยการบูรณา
การให้เข้ากับองค์ความรู้เดิมหรือเสนอเป็นความรู้ใหม่ที่ท้าทาย
(3) สามารถใช้เทคนิคทั่วไปหรือเฉพาะทางในการวิเคราะห์ประเด็นหรือปัญหาที่ซับซ้อนได้อย่างสร้างสรรค์ รวมถึงพัฒนา
ข้อสรุปและข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้องในสาขาวิชาการหรือวิชาชีพ
(4) สามารถวางแผนและดาเนินการโครงการสาคัญหรือโครงการวิจัยค้นคว้าทางวิชาการได้ด้ วยตนเอง โดยการใช้ความรู้ทั้ง
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ตลอดถึงการใช้เทคนิคการวิจัย
(5) ให้ข้อสรุปที่สมบูรณ์ซึ่งขยายองค์ความรู้หรือแนวทางการปฏิบัติในวิชาชีพที่มีอยู่เดิมได้อย่างมีนัยสาคัญ
2.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
จัดให้มีการสัมมนาและอภิปรายกลุ่มเกี่ยวกับการดาเนินงานวิจัย เพื่อให้นักศึกษาได้อธิบายแนวคิดในการเตรียมโครงร่างงานวิจัย
การวางแผนดาเนิน งานวิจัย การค้นคว้าผลงานวิจัย จากสิ่งตีพิมพ์ทางวิชาการหรือรายงานทางวิชาชีพ รวมถึงการประยุกต์ความรู้ทั้ง
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติเพื่อพัฒนาเป็นความรู้ใหม่ซึ่งสามารถขยายองค์ความรู้ หรือแนวทางการปฏิบัติไปสู่การปฏิบัติในสาขาวิชาการ
หรือวิชาชีพ
2.3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา

ประเมินจากการนาเสนอขั้นตอนการดาเนินงานวิจัยของนักศึกษา

ประเมินจากความก้าวหน้าของงานวิจัย
2.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
2.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลและความสามารถในการรับผิดชอบ
(1) สามารถแก้ไขปัญหาที่มีความซับซ้อน หรือความยุ่งยากระดับสูงทางวิชาชีพได้ด้วยตนเอง
(2) สามารถตัดสินใจในการดาเนินงานด้วยตนเองและสามารถประเมินตนเองได้ รวมทั้งวางแผนในการปรับปรุงตนเองให้มี
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานระดับสูงได้
(3) มีความรับผิดชอบในการดาเนินงานของตนเอง และร่วมมือกับผู้อื่นอย่างเต็มที่ในการจัดการข้อโต้แย้งและปัญหาต่างๆ
(4) แสดงออกทักษะการเป็นผู้นาได้อย่างเหมาะสมตามโอกาสและสถานการณ์เพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการทางานของกลุ่ม
2.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
ใช้การเรียนการสอนที่ส่งเสริมให้มีการทางานเป็นกลุ่มหรือกาหนดกิจกรรมให้มีการทางานที่ต้องประสานงานร่วมกับผู้อื่น เพื่อให้
นักศึกษาได้แสดงออกซึ่งภาวะความเป็นผู้นา ฝึกฝนการทางานและการแก้ไขปัญหาร่วมกับผู้อื่น และพัฒนาความสามารถในการปรับตัว
ให้เข้ากับสถานการณ์และวัฒนธรรมขององค์กรอื่น รวมถึงสามารถวางแผนในการปรับปรุงตนเองให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานใน
ระดับสูงได้
2.4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ

ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาในการทางานร่วมกับผู้อื่น

ประเมินจากผลการดาเนินงานและแนวทางในการแก้ไขปัญหาในการทางานเป็นกลุ่มและการทาวิจัย
2.5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
2.5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) สามารถคัดกรองข้อมูลทางคณิตศาสตร์และสถิติเพื่อนามาใช้ในการศึกษาค้นคว้าปัญหา สรุปปัญหาและเสนอแนะแก้ไข
ปัญหาในด้านต่างๆ
(2) สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพได้อย่างเหมาะสมกับกลุ่มบุคคลต่างๆ ทั้งในวงการวิชาการและวิชาชีพ รวมถึงชุมชน
ทั่วไป โดยการนาเสนอรายงานทั้งในรูปแบบที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการผ่านสิ่งตีพิมพ์ทางวิชาการและวิชาชีพ รวมทั้ง
วิทยานิพนธ์หรือโครงการค้นคว้าที่สาคัญ
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2.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
จัดให้มีการสัมมนาเพื่อให้นักศึกษาคัดกรองข้อมูลทางคณิตศาสตร์และสถิติเพื่อการศึกษาค้นคว้าหรือการวิจัย รวมทั้ง นาเสนอผล
การดาเนินงานวิจัยโดยการรายงานแบบวาจา เพื่อฝึกฝนความสามารถในการสื่อสาร การใช้ภาษาที่ถูกต้อง และเลือกใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในการสืบค้น เก็บรวบรวมข้อมูลได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
2.5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

ประเมิ น จากเทคนิ ค การคั ด กรองข้ อ มู ล ทางคณิ ต ศาสตร์ แ ละสถิ ติ รวมทั้ ง การน าเสนอและการเลื อ กใช้ เ ทคโนโลยี
สารสนเทศ

ประเมินจากความสามารถในการสื่อสาร
2.6 ทักษะการเรียนรู้
2.6.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการเรียนรู้
(1) การเรียนรู้ด้วยตัวเอง
2.6.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการเรียนรู้
จัดการเรียนการสอนโดยเน้นเนื้อหาในวิชาที่เรียนเป็นเรื่องใหม่ ทันสมัย นักศึกษาจึงต้องมีการศึกษาค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม ด้วย
ตนเอง
2.6.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการเรียนรู้
 การมอบหมายให้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
แสดงให้เห็นว่าแต่ละรายวิชาในหลักสูตรรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้ใดบ้าง (ตามที่ระบุในหมวดที่ 4 ข้อ 2) โดยระบุว่าเป็นความรับผิดชอบหลัก
หรือรับผิดชอบรอง
ผลการเรียนรู้ในตารางมีความหมายดังนี้
คุณธรรม จริยธรรม
(1) สามารถจัดการปัญหาทางคุณธรรม จริยธรรมที่ซับซ้อนเชิงวิชาการหรือวิชาชีพ โดยคานึงถึงความรู้สึกของผู้อื่น
(2) สามารถวินิจฉัยปัญหาทางคุณธรรม จริยธรรม อย่างผู้รู้ด้วยความยุติธรรมและชัดเจนมีหลักฐานและตอบสนองปัญหาเหล่านั้น
ตามหลักการ เหตุผล และค่านิยมอันดีงามในกรณีที่ไม่มีข้อมูลทางจรรยาบรรณวิชาชีพหรือไม่มีระเบียบข้อบังคับเพียงพอที่จะ
จัดการกับปัญหาที่เกิดขึ้น
(3) ให้ข้อสรุปของปัญหาด้วยความไวต่อความรู้สึกของผู้ที่ได้รับผลกระทบ
(4) ริเริ่มในการยกปัญหาทางจรรยาบรรณที่มีอยู่ เพื่อการทบทวนและแก้ไข
(5) สนับสนุน ส่งเสริม อย่างจริงจังให้ผู้อื่นใช้การวินิจฉัยทางด้านคุณธรรม จริยธรรมในการจัดการกับข้อโต้แย้งและปัญหาที่มี
ผลกระทบต่อตนเองและผู้อื่น
(6) แสดงออกซึ่งภาวะผู้นาในการส่งเสริมให้มีการประพฤติปฏิบัติตามหลักคุณธรรม จริยธรรม ในสภาพแวดล้อมของการทางาน
และในชุมชนที่กว้างขวางขึ้น
ความรู้
(1) มีความรู้และความเข้าใจอย่างถ่องแท้ ในเนื้อหาสาระหลักของสาขาวิชา ตลอดจนหลักการและทฤษฎีที่สาคัญและนามา
ประยุกต์ในการศึกษาค้นคว้าทางวิชาการหรือการปฏิบัติในวิชาชีพ
(2) มีความเข้าใจทฤษฎี การวิจัยและการปฏิบัติทางวิชาชีพนั้นอย่างลึกซึ้งในวิชาหรือกลุ่มวิชาเฉพาะในระดับแนวหน้า
(3) มีความเข้าใจในวิธีการพัฒนาความรู้ใหม่ๆ และการประยุกต์ ตลอดถึงผลกระทบของผลงานวิจัยในปัจจุบันที่มีต่อองค์ความรู้
ในสาขาวิชาและต่อการปฏิบัติในวิชาชีพ
(4) ตระหนักในระเบียบข้อบังคับที่ใช้อยู่ในสภาพแวดล้อมของระดับชาติและนานาชาติที่อาจมีผลกระทบต่อสาขาวิชาชีพรวมทั้ง
เหตุผลและการเปลี่ยนแปลงที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต
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ทักษะทางปัญญา
(1) สามารถใช้ความรู้ทางภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติในการจัดการบริบทใหม่ที่ไม่คาดคิดทางวิชาการและวิชาชีพและพัฒน า
แนวคิดริเริ่มและสร้างสรรค์เพื่อตอบสนองประเด็นหรือปัญหา รวมทั้งสามารถใช้ดุลยพินิจในการตัดสินใจในสถานการณ์ที่มี
ข้อมูลไม่เพียงพอ
(2) สามารถสังเคราะห์และใช้ผลงานวิจัย สิ่งตีพิมพ์ทางวิชาการ หรือรายงานทางวิชาชีพ และพัฒนาความคิดใหม่ๆ โดยการบูรณา
การให้เข้ากับองค์ความรู้เดิมหรือเสนอเป็นความรู้ใหม่ที่ท้าทาย
(3) สามารถใช้เทคนิคทั่วไปหรือเฉพาะทางในการวิเคราะห์ประเด็นหรือปัญหาที่ซับซ้อนได้อย่างสร้างสรรค์ รวมถึงพัฒนา
ข้อสรุปและข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้องในสาขาวิชาการหรือวิชาชีพ
(4) สามารถวางแผนและดาเนินการโครงการสาคัญหรือโครงการวิจัยค้นคว้าทางวิชาการได้ด้วยตนเอง โดยการใช้ความรู้ทั้ง
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ตลอดถึงการใช้เทคนิคการวิจัย
(5) ให้ข้อสรุปที่สมบูรณ์ซึ่งขยายองค์ความรู้หรือแนวทางการปฏิบัติในวิชาชีพที่มีอยู่เดิมได้อย่างมีนัยสาคัญ
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
(1) สามารถแก้ไขปัญหาที่มีความซับซ้อน หรือความยุ่งยากระดับสูงทางวิชาชีพได้ด้วยตนเอง
(2) สามารถตัดสินใจในการดาเนินงานด้วยตนเองและสามารถประเมินตนเองได้ รวมทั้งวางแผนในการปรับปรุงตนเองให้มี
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานระดับสูงได้
(3) มีความรับผิดชอบในการดาเนินงานของตนเอง และร่วมมือกับผู้อื่นอย่างเต็มที่ในการจัดการข้อโต้แย้งและปัญหาต่างๆ
(4) แสดงออกทักษะการเป็นผู้นาได้อย่างเหมาะสมตามโอกาสและสถานการณ์เพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการทางานของกลุ่ม
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) สามารถคัดกรองข้อมูลทางคณิตศาสตร์และสถิติเพื่อนามาใช้ในการศึกษาค้นคว้าปัญหา สรุปปัญหาและเสนอแนะแก้ไข
ปัญหาในด้านต่างๆ
(2) สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพได้อย่างเหมาะสมกับกลุ่มบุคคลต่างๆ ทั้งในวงการวิชาการและวิชาชีพ รวมถึงชุมชน
ทั่วไป โดยการนาเสนอรายงานทั้งในรูปแบบที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการผ่านสิ่งตีพิมพ์ทางวิชาการและวิชาชีพ รวมทั้ง
วิทยานิพนธ์หรือโครงการค้นคว้าที่สาคัญ
การเรียนรู้
(1) การเรียนรู้ด้วยตนเอง
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสูร่ ายวิชา (Curriculum Mapping)
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง
รายวิชา

วิชาบังคับ
CVE 503 การสัมมนา
CVE 512 การบริหารโครงการ
CVE 611 การวางแผนและควบคุมการ
ก่อสร้าง
CVE 613 การเพิ่มผลผลิตในงานก่อสร้าง
วิชาแกน
CVE 513 วิธีและเครื่องจักรทีใ่ ช้ในงาน
ก่อสร้าง
CVE 514 ระบบโครงสร้างอาคาร
CVE 516 การวิเคราะห์เพื่อการตัดสินใจ
CVE 610 การพัฒนาระบบโครงสร้าง
พื้นฐาน
CVE 612 การบริหารคุณภาพงาน
ก่อสร้าง
CVE 615 การใช้คอมพิวเตอร์ในงาน
ก่อสร้าง

1.คุณธรรมจริยธรรม

2.ความรู้

3.ทักษะทางปัญญา

1

2

3

4

5

6

1 2 3
  























      
      






















4.ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

4 1 2 3 4 5 1

    

5.ทักษะการ
6. ด้านการเรียนรู้
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1
2
1
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รายวิชา

CVE 616 ระบบสารสนเทศสาหรับ
โครงการ
CVE 617 การบริหารการเงินสาหรับ
โครงการก่อสร้าง
CVE 618 ปัจจัยด้านบุคคลากรในการ
บริหารงานก่อสร้าง
CVE 515 ระบบวิศวกรรมในอาคาร
CVE 601 การศึกษาโครงการศึกษา
เฉพาะเรื่อง
CVE 602 วิทยานิพนธ์
CVE 614 กระบวนการยุติธรรมในงาน
ก่อสร้าง
CVE 619 การบริหารจัดการเพื่อความ
ยั่งยืนในระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน
CVE 620 การประเมินสิ่งแวดล้อมใน
โครงการสาธารณูปโภคพื้นฐาน
CVE 621 หัวข้อพิเศษ 1
CVE 622 หัวข้อพิเศษ 2
CVE 641 คอนกรีตเทคโนโลยีขนั้ สูง
CVE 668 วิศวกรรมฐานรากขั้นสูง

1.คุณธรรมจริยธรรม

1
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3

4

5

2.ความรู้
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5.ทักษะการ
6. ด้านการเรียนรู้
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1
2
1



1




2


4.ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

1 2 3 4 5






1


3.ทักษะทางปัญญา
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1. คุณธรรม จริยธรรม

2. ความรู้

3. ทักษะทางปัญญา

รายวิชา
1

2

3

4

LNG 550 วิชาปรับพื้นภาษาอังกฤษสาหรับนักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา Remedial English Course For Post 

Graduate Students 2 (1-2-6)
LNG 600 วิชาภาษาอังกฤษระหว่างการเรียนใน
หลักสูตรสาหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา


Insessional English Course for Post
Graduate Students 3 (2-2-9)

   

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ 5. ด้านทักษะการวิเคราะห์
ระหว่างบุคคลและความ
เชิงตัวเลข การสื่อสาร และ
รับผิดชอบ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ ในการให้ระดับคะแนน (เกรด)
การวัดผลและการสาเร็จการศึกษาเป็นไปตามระเบียบมหาวิ ทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
(ภาคผนวก ฉ.)
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
2.1 การทวนสอบระหว่างการศึกษา
1) มีการแต่งตั้งคณะกรรมการประจาหลักสูตรเพื่อทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
2) มีการทวนสอบมาตรฐานข้อสอบและการวัดผลการสอบ
3) มีการให้นักศึกษาประเมินการเรียนการสอนในระดับรายวิชา
2.2 การทวนสอบหลักจากนักศึกษาสาเร็จการศึกษา
1) ภาวการณ์ได้งานทา และ/หรือ ความก้าวหน้าในสายงานของผู้สาเร็จการศึกษา
2) การสัมภาษณ์ผู้ประกอบการ เพื่อประเมินความพึงพอใจในผู้สาเร็จการศึกษาและเข้าทางานในสถานประกอบการนั้นๆ
3) การประเมินจากผู้สาเร็จการศึกษาที่ไปประกอบอาชีพ ในแง่ของความพร้อมและความรู้จากสาขาวิชาที่เรียน รวมทั้งเปิดโอกาสให้เสนอ
ข้อคิดเห็นในการปรับปรุงหลักสูตร
3. เกณฑ์การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ภาคผนวก ฉ.)
หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์
1. การเตรียมการสาหรับอาจารย์ใหม่
(1) มีการปฐมนิเทศแนะแนวการเป็นครูแก่อาจารย์ใหม่ ให้มีความรู้และเข้าใจนโยบายของมหาวิทยาลัย/สถาบัน คณะ ตลอดจนในหลักสูตรที่
สอน
(2) ส่งเสริมอาจารย์ให้มีก ารเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพื่อส่งเสริมการสอนและการวิจัยอย่างต่อเนื่อง การสนับสนุนด้าน
การศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองค์กรต่าง ๆ การประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ หรือการ
ลาเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
(1) ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพื่อส่งเสริมการสอนและการวิจัยอย่างต่อเนื่อง การสนับสนุนด้าน
การศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองค์ กร ต่าง ๆ การประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ
หรือการลาเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์
(2) การเพิ่มพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลให้ทันสมัย
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่น ๆ
(1) การมีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาความรู้และคุณธรรม
(2) มีการกระตุ้นอาจารย์ทาผลงานทางวิชาการสายตรงในด้านวิศวกรรมและการบริหารการก่อสร้าง
(3) ส่งเสริมการทาวิจัยสร้างองค์ความรู้ใหม่เป็นหลักและเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและมีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพ เป็นรอง
(4) จัดสรรงบประมาณสาหรับการทาวิจัย
(5) จัดให้อาจารย์ทุกคนเข้าร่วมกลุ่มวิจัยต่าง ๆ ของคณะ
(6) จัดให้อาจารย์เข้าร่วมกิจกรรมบริการวิชาการต่าง ๆ ของคณะ
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
1. การบริหารหลักสูตร
ในการบริหารหลักสูตร จะมีคณะกรรมการประจาหลักสูตร อันประกอบด้วยรองคณบดีฝ่ายวิชาการ ประธานหลักสูตร หรือหัวหน้าภาค
และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรรับผิดชอบ โดยมีคณบดีเป็นผู้กากับดูแลและคอยให้คาแนะนา ตลอดจนกาหนดนโยบายปฏิบัติให้แก่ อาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จะวางแผนการจัดการเรียนการสอนร่วมกับผู้บริหารของคณะและอาจารย์ผู้สอน ติด ตามและรวบรวมข้อมูล
สาหรับใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรโดยกระทาทุกปีอย่างต่อเนื่อง
เป้าหมาย
การดาเนินการ
การประเมินผล
 หลักสูตรที่สามารถอ้างอิงกับ
 พัฒนาหลักหลักสูตรให้ทันสมัย  จัดให้หลักสูตรสอดคล้องกับมาตรฐาน
วิชาชีพด้านวิศวกรรมและการบริหารการ
มาตรฐานที่กาหนดโดยหน่วยงาน
โดยอาจารย์และนักศึกษาสามารถ
ก่อสร้างในระดับสากลหรือระดับชาติ
วิชาชีพด้านวิศวกรรม มีความทันสมัย
ก้าวทันหรือเป็นผูน้ าในการสร้าง
และมีการปรับปรุงสม่าเสมอ
 ปรับปรุงหลักสูตรให้ทนั สมัยโดยมีการ
องค์ความรู้ใหม่ๆทางด้าน
พิจารณาปรับปรุงหลักสูตรทุกๆ 3 ปี
วิศวกรรมและการบริหารการ
ก่อสร้าง
 ทาการเก็บข้อมูลจากนักศึกษาและอาจารย์
 ผลการประเมินการเรียนการสอน
 ตรวจสอบความเหมาะสมของ
ประจาหลักสูตร เกี่ยวกับวิชาที่เปิดสอนไป
อาจารย์ผู้สอน
หลักสูตรและปรับปรุง หลักสูตร
แล้ว ทั้งวิชาบังคับและวิชาเลือก เพื่อนามา
 ประเมินผลโดยบัณฑิตผู้สาเร็จ
ให้ทนั สมัยและมีคุณภาพ
พิจารณาปรับปรุงทุก 5 ปี
การศึกษา
มาตรฐาน
 จัดเก็บข้อมูลและติดตามผลการทางานของ  ประเมินผลโดยนักศึกษา
นักศึกษาหลังสาเร็จการศึกษา

 ประเมินมาตรฐานของหลักสูตร
อย่างสม่าเสมอ

 พัฒนาให้นักศึกษามีความรู้ที่
จาเป็นในการทางานด้านการ
บริหารการก่อสร้าง และมี
พื้นฐานในการวิจัยและสามารถ
ประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสม และ
สามารถวิเคราะห์ปัญหาและ
วางแผนในการแก้ปัญหาต่างๆ
อย่างเป็นระบบ

 มีการประเมินหลักสูตรโดยคณะกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายในอย่างน้อยทุก 2 ปีและ
ภายนอกอย่างน้อยทุก 4 ปี
 จัดทาฐานข้อมูลทางด้านนักศึกษา อาจารย์
อุปกรณ์ เครื่องมือวิจัย งบประมาณ ความ
ร่วมมือกับต่างประเทศ ผลงานทางวิชาการ
ทุกภาคการศึกษาเพื่อเป็นข้อมูลในการ
ประเมินของคณะกรรมการ
 ประเมินความพึงพอใจของหลักสูตรและ
การเรียนการสอน โดยบัณฑิตที่สาเร็จ
การศึกษา
 จัดหาแหล่งข้อมูลอุปกรณ์การเรียนที่
ทันสมัยเพื่อให้นักศึกษาได้ค้นคว้าประกอบ
การศึกษาและการทาวิทยานิพนธ์ /โครงการ
เฉพาะเรื่อง
 สร้างความร่วมมือในด้านการเรียนการสอน
และด้านการวิจัย กับหน่วยงานอืน่
 ส่งเสริมให้นักศึกษามีผลงานวิจัยเผยแพร่ใน
รูปแบบอื่น ๆ ซึ่งไม่ใช่วิทยานิพนธ์/
โครงการเฉพาะเรื่อง เช่น การประชุม

 ประเมินผลโดยคณะกรรมการที่
ประกอบด้วยอาจารย์ภายในคณะทุก
2 ปี
 ประเมินผลโดยคณะกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกทุกๆ 4 ปี

 จัดทาข้อมูลผลการเรียนการสอน
จานวนนักศึกษาทีจ่ บตามหลักสูตร
จานวนผลงานวิจัย ผลงานทาง
วิชาการที่เผยแพร่ ความร่วมมือกับ
หน่วยงานอื่น ในการทางานวิจัย
 จานวนและรายชื่อคณาจารย์ประจา
ประวัติอาจารย์ด้านคุณวุฒิ
ประสบการณ์
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เป้าหมาย

การดาเนินการ
วิชาการในประเทศ การประชุมวิชาการ
ระดับนานาชาติ หรือในวารสารระดับ
นานาชาติ
 กาหนดให้อาจารย์ผู้สอนมีคุณวุฒิไม่ต่ากว่า
ปริญญาโทหรือเป็นผู้มปี ระสบการณ์หลาย
ปีและมีจานวนคณาจารย์ประจาไม่น้อยกว่า
เกณฑ์มาตรฐาน

การประเมินผล

2. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน
2.1 การบริหารงบประมาณ
คณะจัดสรรงบประมาณประจาปี ทั้งงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้เพื่อจัดซื้อตารา สื่อการเรียนการสอน โสตทัศนูปกรณ์ และ วัสดุ
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์อย่างเพียงพอเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนในชั้นเรียน และสร้างสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับการเรียนรู้ด้วยตนเองของ
นักศึกษา
2.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม
ลาดับ
ชื่ออุปกรณ์
บริหารจัดการงาน
บริหารจัดการด้านการ
สานักงาน
เรียนการสอน
1
เครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล
20
3 เครื่อง
2
เครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา (Notebook)
3
- เครื่อง
3
เครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์
9
1 เครื่อง
4
เครื่องสแกนเนอร์
1
- เครื่อง
5
เครื่องโทรสาร
1
- เครื่อง
6
เครื่องโทรศัพท์
1
- เครื่อง
7
เครื่อง LCD
2
- เครื่อง
8
UPS POVERMATER
1
- เครื่อง
9
HUB
1
- เครื่อง
10
อินเตอร์คอม
1
- เครื่อง
11
กล้องดิจิทัล
1
- เครื่อง
12
เคาน์เตอร์
1
- เครื่อง
13
เครื่องขยายเสียงแบบไร้สาย
1 เครื่อง
14
เครื่อง CD
1
- เครื่อง
15
ซาวอะเบาท์
1
- เครื่อง
16
กล้อง
2 เครื่อง
17
เก้าอี้สัมมนา 190 คน
23 ตัว
18
เก้าอี้สัมมนา 60 คน
13 ตัว
19
เก้าอี้
12 ตัว
20
เก้าอี้ประชุม
5 ตัว
21
โต๊ะทางานพร้อมเก้าอี้
1
- ชุด
22
โต๊ะสัมมนา 60 คน
6 ตัว
23
โต๊ะสัมมนา 190 คน
12 ตัว
24
โต๊ะพับเอนกประสงค์-โต๊ะ Uniform
9 ตัว
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ลาดับ

ชื่ออุปกรณ์

บริหารจัดการงาน
สานักงาน
1
1
1
1
-

บริหารจัดการด้านการ
เรียนการสอน
4 ตัว
- ชุด
- ชุด
1 ตู้
- ตู้
4 ตู้

25
โต๊ะนั่งอ่านเฉพาะบุคคล
26
โต๊ะทางาน
27
โต๊ะไม้
28
ตู้ใส่เอกสาร
29
ตู้เหล็กพร้อมกระจกบานเลื่อน
30
ตู้วางหนังสือแบบเอียง – ชั้นวางหนังสือ
2.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม
ประสานงานกับสานักหอสมุดกลางของมหาวิทยาลัย ในการจัดซื้อหนังสือ และตาราที่เกี่ยวข้อง เพื่อบริการให้อาจารย์และนักศึกษาได้
ค้นคว้า และใช้ประกอบการเรียนการสอน ในการประสานการจัดซื้อหนังสือนั้น อาจารย์ผู้สอนแต่ละรายวิชาจะมีส่วนร่วมในการเสนอแนะรายชื่อ
หนังสือ ตลอดจนสื่ออื่น ๆ ที่จาเป็น นอกจากนี้อาจารย์พิเศษที่เชิญมาสอนบางรายวิชาและบางหัวข้อ ก็มีส่วนในการเสนอแนะรายชื่อหนังสือ
สาหรับให้หอสมุดกลางจัดซื้อหนังสือด้วย
ในส่วนของโครงการวิศวกรรมและการบริหารการก่อสร้างได้มีบริการหนังสือ ตารา หรือวารสารเฉพาะทางรวมถึงวิทยานิพนธ์ที่เกี่ยวข้อง
กับด้านวิศวกรรมและการบริหารการก่อสร้างเพื่อใช้ในการประกอบการเรียนการสอน การศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมอีกด้วย
2.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร
การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร โครงการวิศวกรรมและการบริหารการก่อสร้าง มีเจ้าหน้าที่ประจาโครงการ ซึ่งจะประสานงานการจัดซื้อ
จัดหาหนังสือเพื่อเข้าโครงการวิศวกรรมและการบริหารการก่อสร้าง เอกสารประกอบการเรียนการสอน และทาหน้าที่ประเมินความพอเพียงของ
หนังสือ ตารา เอกสารประกอบการเรียนการสอน รวมทั้งโสตทัศนอุปกรณ์ ซึ่งจะอานวยความสะดวกในการใช้สื่อของอาจารย์แล้วยังต้องประเมิน
ความพอเพียงและความต้องการใช้สื่อของอาจารย์ด้วย โดยมีรายละเอียดดังตารางต่อไปนี้
เป้าหมาย
การดาเนินการ
การประเมินผล
จัด ให้ มี ห้อ งเรี ย น ทรั พ ยากร สื่ อและ  จัด ให้ มี ห้อ งเรี ยนที่มี ค วามพร้ อมใช้  สถิติของจานวนหนังสือตารา วารสาร
ช่องทางการเรียนรู้ ที่เพียบพร้อม เพื่อ
งานอย่ างมี ป ระสิ ท ธิ ภาพทั้ ง ในการ
วิทยานิพนธ์ ที่มีให้บริการ และสถิติการใช้
สนั บ สนุ น ทั้ ง การศึ กษาในห้ อ งเรี ย น
สอนและการค้นคว้าหาข้อมูลเพิ่มเติม
งานหนังสือตารา วารสารและวิทยานิพนธ์
นอกห้องเรียน และเพื่อการเรียนรู้ได้  จัดให้มีบริการหนังสือตารา วารสาร  จานวนนักศึกษาลงเรียนในวิชาเรียนเพื่อ
ด้ ว ย ต น เ อ ง อ ย่ า ง เ พี ย ง พ อ มี
และวิทยานิพนธ์ที่เกี่ยวข้องต่างๆ
จัดเตรียมเอกสารประกอบการเรียนการสอน
ประสิทธิภาพ
 จัดเตรียมเอกสารประกอบการเรียน  ผลสารวจความพึงพอใจของนักศึกษาต่อ
การสอนของแต่ละรายวิชา
การให้บริการทรัพยากรเพื่อการเรียนรู้
3. การบริหารคณาจารย์
3.1 การรับอาจารย์ใหม่
มีการคัดเลือกอาจารย์ใหม่ตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยโดยอาจารย์ใหม่จะต้องมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไปใน
สาขาวิชาวิศวกรรมและการบริหารการก่อสร้างหรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
3.2 การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร
คณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และผู้สอน จะต้องประชุมร่วมกันในการวางแผนจัดการเรียนการสอน ประเมินผลและให้ความเห็นชอบ
การประเมินผลทุกรายวิชา เก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อเตรียมไว้สาหรับการปรับปรุงหลักสูตร ตลอดจนปรึกษาหารือแนวทางที่จะทาให้บรรลุ
เป้าหมายตามหลักสูตร และได้บัณฑิตเป็นไปตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
3.3 การแต่งตั้งคณาจารย์พิเศษ
สาหรับอาจารย์พิเศษถือว่ามีความสาคัญมาก เพราะจะเป็นผู้ถ่ายทอดประสบการณ์ตรงจากการปฏิบัติมาให้กับนักศึกษา ดังนั้นรายวิชาของ
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมและการบริหารการก่อสร้างส่วนมากจึงเป็นอาจารย์พิเศษผู้ทรงคุณวุฒิที่มี
ประสบการณ์ ความรู้ความชานาญเฉพาะทางในรายวิชานั้นๆมาเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ให้กับนักศึกษา
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4. การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน
4.1 การกาหนดคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
บุคลากรสายสนับสนุนควรมีวุฒิปริญญาตรีที่เกี่ยวข้องกับภาระงานที่รับผิดชอบ
4.2 การเพิ่มทักษะความรู้เพื่อการปฏิบัติงาน
บุคลากรต้องเข้าใจโครงสร้างและธรรมชาติของหลักสูตร และจะต้องสามารถบริการให้อาจารย์สามารถใช้สื่อการสอนได้อย่างสะดวก ซึ่ง
จาเป็นต้องให้มีการฝึกอบรมเฉพาะทาง เช่น การเตรียมห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ในวิชาที่มีการฝึกปฏิบัติ
5. การสนับสนุนและการให้คาแนะนานักศึกษา
5.1 การให้คาปรึกษาด้านวิชาการและอื่น ๆ แก่นักศึกษา
โครงการวิศวกรรมและการบริหารการก่อสร้าง มีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการให้แก่นักศึกษาทุกคน โดยนักศึกษาที่มีปัญหาใน
การเรียนสามารถปรึกษากับอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการได้
5.2 การอุทธรณ์ของนักศึกษา
กรณีที่นักศึกษามีความสงสัยเกี่ยวกับผลการประเมินในรายวิชาใดสามารถที่จะยื่นคาร้องขอดูกระดาษคาตอบในการสอบ ตลอดจนดู
คะแนนและวิธีการประเมินของอาจารย์ในแต่ละรายวิชาได้
6. ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพึงพอใจของผู้ใช้บณ
ั ฑิต
เนื่องจากหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมและการบริหารการก่อสร้าง เป็นหลักสูตรเชิงรุกที่มีศักยภาพและ
สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของบริบทด้านต่างๆ และรองรับความสามารถในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรมทั้ง
ในประเทศและต่างประเทศ เพื่อ ผลิตบุคลากรทางด้านวิศวกรรมและการบริหารการก่อสร้างที่มีศักยภาพสูงในการพัฒนาตนเองให้เข้ากับ
ลักษณะงานทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพ มีความเข้าใจและสามารถตอบสนองต่อสถานการณ์หรือการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม
รวมถึงมีความสามารถในการชี้นาสังคมในประเด็นที่เหมาะสมได้ ทาให้บุคลากรในสาขาวิศวกรรมและบริหารการก่อสร้างเป็นที่ต้องการของ
ภาคอุตสาหกรรม ทั้งนี้โครงการฯจะทาการสารวจความต้องการแรงงานและความพึงพอใจของผู้ใช้มหาบัณฑิตเพื่อนาข้อมูลมาใช้ในการ
ประกอบการปรับปรุงหลักสูตร รวมถึงการศึกษาข้อมูลวิจัยอันเกี่ยวเนื่องกับการประมาณความต้องการของตลาดแรงงาน เพื่อนามาใช้ในการวาง
แผนการรับนักศึกษา
7. ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน (Key Performance Indicators)
ดัชนีบ่งชี้ผลการดาเนินงาน
ปีการศึกษา
2554
2555
2556
2557
2558
(1) อาจารย์ประจาหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการประชุมเพื่อ
X
X
X
X
X
วางแผน ติดตาม และทบทวนการดาเนินงานหลักสูตร
(2) มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับกรอบ
X
X
X
X
X
มาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติหรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา
(3) มีรายละเอียดของรายวิชา และประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ
X
X
X
X
X
มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้
ครบทุกรายวิชา
(4) จัดทารายงานผลการดาเนินการของรายวิชา และรายงานผลการดาเนินการ
X
X
X
X
X
ของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน
30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา
(5) จัดทารายงานผลการดาเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60
X
X
X
X
X
วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา
(6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ที่
X
X
X
X
X
กาหนดในมคอ.3 และ มคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่
เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา
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ดัชนีบ่งชี้ผลการดาเนินงาน
2554

ปีการศึกษา
2555
2556
2557
X
X
X

2558
X

(7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือ การ
ประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการดาเนินงานที่รายงานใน
มคอ.7 ปีที่แล้ว
(8) อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รบั การปฐมนิเทศหรือคาแนะนาด้านการ
X
X
X
X
X
จัดการเรียนการสอน
(9) อาจารย์ประจาทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ อย่าง
X
X
X
X
X
น้อยปีละหนึ่งครั้ง
(10) จานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการพัฒนา
X
X
X
X
X
วิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี
(11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพ
X
X
หลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนน 5.0
(12) ระดับความพึงพอใจของผูใ้ ช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่นอ้ ยกว่า
X
3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
(13) นักศึกษามีงานทาภายใน 1 ปี หลังจากสาเร็จการศึกษา ไม่ต่ากว่าร้อยละ
X
80
(14) บัณฑิตที่ได้งานทาได้รับเงินเดือนเริ่มต้นไม่ต่ากว่าเกณฑ์ ก.พ. กาหนด
X
หมวดที่ 8 การประเมิน และปรับปรุงการดาเนินการของหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน
ช่วงก่อนการสอนควรมีการประเมินกลยุทธ์การสอนโดยทีมผู้สอนหรือระดับภาควิชา และ/หรือ การปรึกษาหารือกับผู้เชี่ยวชาญด้าน
หลักสูตรหรือวิธีการสอน ส่วนช่วงหลังการสอนควรมีการวิเคราะห์ผลการประเมินการสอนโดยนักศึกษา และการวิเคราะห์ผลการเรียนของนักศึกษา
ด้านกระบวนการนาผลการประเมินไปปรับปรุง สามารถทาโดยรวบรวมปัญหา/ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุง และกาหนดประธานหลักสูตร
และทีมผู้สอนนาไปปรับปรุงและรายงานผลต่อไป
1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน
การประเมินทักษะดังกล่าวสามารถทาโดยการ
– ประเมินโดยนักศึกษาในแต่ละวิชา
– การสังเกตการณ์ของผู้รับผิดชอบหลักสูตร/ประธานหลักสูตร และ/หรือทีมผู้สอน
– ภาพรวมของหลักสูตรประเมินโดยบัณฑิตใหม่
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
การประเมินหลักสูตรในภาพรวม โดยสารวจข้อมูลจาก
– นศ.ปีสุดท้าย/ มหาบัณฑิตใหม่
– ผู้ว่าจ้าง
– ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
รวมทั้งสารวจสัมฤทธิผลของมหาบัณฑิต
3. การประเมินผลการดาเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
ต้องผ่านการประกันคุณภาพหลักสูตรและจัดการเรี ยนการสอนตามมาตรฐานคุณวุฒิ และตัวบ่งชี้เพิ่มเติมข้างต้น รวมทั้งการผ่านการ
ประเมินการประกันคุณภาพภายใน (IQA)
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4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง
• รวบรวมข้อเสนอแนะ/ข้อมูล จากการประเมินจากนักศึกษา ผู้ใช้มหาบัณฑิต ผู้ทรงคุณวุฒิ
• วิเคราะห์ทบทวนข้อมูลข้างต้น โดยผู้รับผิดชอบหลักสูตร / ประธานหลักสูตร
• เสนอการปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธ์ (ถ้ามี)
ภาคผนวก
ก. คาอธิบายรายวิชา
LNG 550 วิชาปรับพืน้ ภาษาอังกฤษสาหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
2 (1-2-6) (S/U)
Remedial English Course for Post Graduate Students
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
รายวิชานี้มุ่งเน้นปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษและทักษะที่จาเป็นของนักศึกษาเพื่อให้อยู่ในระดับที่สามารถเข้าเรียน วิชา LNG 600 ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ตลอดจนส่งเสริมให้นักศึกษาเกิดความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษ ในด้านเนื้อหาวิชา ไม่ได้กาหนดเนื้อหาที่แน่นอน แต่
มุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาการเรียนภาษาอังกฤษของนักศึกษา โดยเฉพาะประเด็นที่นักศึกษามีปัญหามากที่สุด นอกจากนี้ยังส่งเสริมให้
นักศึกษาเรียนรู้การจัดการการเรียนด้วยตนเอง อันเป็นการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ โดยไม่ต้องพึ่งครูผู้สอน
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
Insessional 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 สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการเรียนในระดับของตนได้อย่างเหมาะสม โดยเน้น
ทักษะการฝึกปฏิบัติ แม้ไม่เน้นหนักที่เนื้อหาไวยากรณ์โดยตรง แต่วิชานี้มุ่งเน้นการใช้ภาษาอังกฤษที่ตรงกับความต้องการ โดยเฉพาะด้าน
การอ่านและการเขียนซึ่งนักศึกษาต้องใช้ในการทาโครงงาน ในรายวิชานักศึกษาจะได้ฝึกปฏิบัติขั้นตอนการทาโครงงานตั้งแต่การหาข้อมูล
อ้างอิง จนถึงการเขียนรอบสุดท้าย นอกจากนี้ นักศึกษาจะได้เรียนรู้กลยุทธ์การเรียนเพื่อ ฝึกทักษะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเอง เพื่อ
นาไปใช้ในการสื่อสารที่แท้จริงนอกห้องเรียนต่อไป
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
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 หรือได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ผู้สอน
เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ฝึกการนาเสนอผลงานทางวิชาการ รวมทั้งการเข้าฟังคาบรรยายจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิและประสบการณ์
เกี่ยวกับงานทางวิศวกรรมโครงสร้างและการบริหารโครงการ
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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.
CVE 512 การบริหารโครงการ
3 (3-0-9)
Project Management
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี
เทคนิคการบริหารโครงการตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุดวงจรชีวิต การบริหารจัดองค์กรในหน่วยงานก่อสร้างและหน้าที่ความรับผิดชอบของ
บุคคลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานก่อสร้าง อาทิเช่น เจ้าของโครงการ ผู้ออกแบบ ผู้รับเหมาก่อสร้าง และผู้จัดการงานก่อสร้าง รูปแบบต่าง ๆ
ของสัญญาก่อสร้าง การวัดประสิทธิภาพการทางาน เทคนิคเพื่อช่วยตัดสินใจในการประเมินทางเลือกต่างๆ และจริยธรรม คุณธรรม และ
จรรยาบรรณในวิชาชีพ
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.
CVE 513 วิธีและเครื่องจักรที่ใช้ในงานก่อสร้าง
3 (3-0-9)
Methods and Equipment in Construction
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
การกาหนดแผนผังบริเวณที่ก่อสร้าง เทคโนโลยีต่างๆ ที่ใช้ในงานก่อสร้างรวมถึงเทคนิคการก่อสร้างต่างๆ ระยะเวลาที่ใช้ในแต่ละเทคนิค
เช่น การก่อสร้างงานใต้ดิน การขุดเจาะอุโมงค์ เครื่องมือสาหรับการทางานในน้า การเลือกใช้ขนาดและชนิดของปั้นจั่น เทคนิคการก่อสร้าง
โครงสร้างคอนกรีตและโครงสร้างเหล็ก 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.
CVE 514 ระบบโครงสร้างอาคาร
3 (3-0-9)
Building Structural Systems
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี
ระบบและส่วนประกอบโครงสร้างของอาคาร ประสิทธิภาพของระบบโครงสร้างแต่ละระบบ ข้อได้เปรียบและเสียเปรียบเชิงวิศวกรรมและ
เชิงเศรษฐศาสตร์ของระบบโครงสร้างแต่ละชนิด เช่น ระบบโครงข้อแข็ง ระบบกาแพงรับแรงเฉือน ระบบ Frame Tube ระบบ Lattice
Structures, Shells และ Cables 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 system.
CVE 515 ระบบวิศวกรรมในอาคาร
3 (3-0-9)
Engineering Systems in Building
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี
งานระบบสุขาภิบาลและการบาบัดของเสีย งานระบบเครื่อ งกล เช่น งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ เป็นต้น งานระบบไฟฟ้า
ระบบสื่อ สารและโทรคมนาคมสาหรั บ อาคารสมั ย ใหม่ (Intelligent Building) ระบบป้ อ งกัน อั ค คีภัย การประสานงานวิ ศวกรรม
สถาปัตยกรรม
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.
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CVE 516 การวิเคราะห์เพื่อการตัดสินใจ
3 (3-0-9)
Analysis for Decision-making
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี
การวิเคราะห์และการตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพโดยการใช้ข้อมูลและวิธีการอย่างเหมาะสม ทักษะในการจัดลาดับความคิดอย่างเป็น
ระบบเพื่อความสาเร็จในการแก้ปัญหาและตัดสินใจ แนวคิดการตัดสินใจภายใต้สถานการณ์ที่มีเงื่อนไขซับซ้อน การประเมินความเสี่ยงและ
ผลตอบแทนเพื่อเปรียบเทียบแนวทางที่เหมาะสมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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.
CVE 601 การศึกษาโครงการเฉพาะเรือ่ ง
6 หน่วยกิต
Independent Study
วิชาบังคับก่อน : ผ่านการเรียนวิชาหลักสูตรมาแล้วไม่ต่ากว่า 18 หน่วยกิต หรือได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ผู้สอน
การค้นคว้าวิจัยและพัฒนาโครงการที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมโครงสร้างหรือการบริหารการก่อสร้างทีม่ ีอยู่แล้วให้มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลมากขึ้นภายใต้การแนะนาของอาจารย์ทปี่ รึกษา
Research and improve existing projects relating to structural engineering or construction management for better efficiency and
effectiveness under supervision of advisor.
CVE 602 วิทยานิพนธ์
12 หน่วยกิต
Thesis
วิชาบังคับก่อน : ผ่านการเรียนวิชาหลักสูตรมาแล้วไม่ต่ากว่า 18 หน่วยกิต หรือได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา
งานวิจัยโดยกาหนดขอบเขตงานและวิธีวิจัยเพื่อให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาทางด้านทฤษฎี หรือการประยุกต์ใช้ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับ
ปัญหาทางวิศวกรรมโครงสร้างหรือการบริหารการก่อสร้างภายใต้การแนะนาของอาจารย์ที่ปรึกษา
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.
CVE 610 การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน
3 (3-0-9)
Infrastructure Development
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี
บทบาทของภาครัฐในการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน วิธีวิเคราะห์การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค รูปแบบของโครงการต่างๆ เช่น แบบ
Turn–Key, Build-Operate-Transfer (BOT), Build-Own-Operate (BOO) ความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในการพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภค การจัดเตรียมงบประมาณ และการหาแหล่งเงินทุน
Roles of government sector in developing infrastructure. Analytical methods in infrastructure development. Types of project: Turn-Key,
Build-Operate-Transfer (BOT), and Build-Own-Operate
CVE 611 การวางแผนและควบคุมการก่อสร้าง
3 (3-0-9)
Construction Planning and Control
วิชาบังคับก่อน : CVE 512 หรือได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ผู้สอน
ขั้นตอนการวางแผนงานก่อสร้าง การจัดโครงสร้างการแบ่งแยกงาน (Work Breakdown Structure) เทคนิคในการวางแผนและจัดโปรแกรม
การทางาน เช่น CPM, PDM, PERT และ LOB การวางแผนการใช้ทรัพยากร เทคนิคในการวัดปริมาณงานที่ทาได้ การประเมินความก้าวหน้า
ของงานโดยวิธีเอิร์นแวลู (Earned Value) ความสัมพันธ์ระหว่างเวลากับราคาของโครงการ การวิเคราะห์ความไม่แน่นอนของโครงการ
Construction planning process. Work Breakdown Structure. Techniques in work planning and programming, such as Critical Path Method
(CPM), Precedence Diagram Method (PDM), Program Evaluation and Review Technique (PERT), and Line of Balance (LOB). Planning
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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.
CVE 612 การบริหารคุณภาพงานก่อสร้าง
3 (3-0-9)
Construction Quality Management
วิชาบังคับก่อน : CVE 512 หรือได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ผู้สอน
การวิเคราะห์ปัจจัยและกระบวนการทางานที่มีผลต่อคุณภาพงานก่อสร้าง การจัดระบบประกันคุณภาพ (Quality Control) การประยุกต์ใช้
วิชาสถิติเพื่อประเมินและปรับปรุงคุณภาพงาน และมาตรฐานสากล เช่น ISO 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.
CVE 613 การเพิ่มผลผลิตในงานก่อสร้าง
3 (3-0-9)
Productivity Improvement in Construction
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี
เทคนิคการวัดผลผลิตและการเพิ่มผลผลิตในงานก่อสร้าง ปัจจัยที่กระทบต่อผลผลิต การระบุข้อจากัดที่มีต่อผลผลิต การเตรียมการเพื่อการ
วางแผน การประเมินความเหมาะสมของเทคนิคที่ใช้ในการวัดผลผลิต โปรแกรมการเพิ่มผลผลิตงานก่อสร้าง การเก็บข้อมูลจากหน่วยงาน
จริงและกรณีศึกษา Lean concept
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.
CVE 614 กระบวนการยุติธรรมในงานก่อสร้าง
3 (3-0-9)
Legal and Judicial Process in Construction
วิชาบังคับก่อน : CVE 611 หรือได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ผู้สอน
กระบวนการยุติธรรมของประเทศไทย กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับงานก่อสร้าง รูปแบบต่างๆ ของสัญญาฟิดิก ( FIDIC) บทบาทและความ
รับผิดชอบของบุคลากรต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการแก้ปัญหาข้อโต้แย้งโดยวิธีอนุญาโตตุลาการ การประกันภัย การประเมินความเสียหายของ
โครงการในกรณีที่เกิดความล่าช้า (Claim Analysis)
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).
CVE 615 การใช้คอมพิวเตอร์ในงานก่อสร้าง
3 (3-0-9)
Uses of Computer in Construction
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี
เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ด้านซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ ระบบฐานข้อมูล แผ่นตารางทาการ (Spreadsheets) การใช้คอมพิวเตอร์
ในการบริหารการก่อสร้าง เช่น การออกแบบ ประมาณราคาก่อสร้าง การบริหารวัสดุ เครื่องมือและบุคลากรที่ใช้ในงานก่อสร้าง การใช้
อินเทอร์เน็ตในงานก่อสร้าง การประสานงานทางเว็บ (Web-based collaboration) การจาลอง(Simulation) และการหาค่าที่เหมาะสมที่สุด
(Optimization)
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. Web-based collaboration. Simulation and optimization.
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CVE 616 ระบบสารสนเทศสาหรับโครงการ
3 (3-0-9)
Information Technology System for Construction Project
วิชาบังคับก่อน : CVE 615 หรือได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ผู้สอน
ระบบเอกสารและการใช้ข้อมูลร่วมกันของโครงการ ระบบสื่อสารระหว่างหน่วยงานโดยใช้คอมพิวเตอร์ (Electronic Data Interchange) การ
ออกแบบระบบสารสนเทศสาหรับโครงการ การใช้ Internet ในการบริหารโครงการ หลักการในการบริหารจัดการการไหลของงานและ
ข้อมูล (Workflow Management)
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.
CVE 617 การบริหารการเงินสาหรับโครงการก่อสร้าง
3(3-0-9)
Financial Management in Construction Project
วิชาบังคับก่อน : CVE 512 หรือได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ผู้สอน
การวิเคราะห์ฐานะด้านการเงินของโครงการและองค์กร การวิเคราะห์ภายใต้ความเสี่ยงและความไม่แน่นอน การศึกษาโครงสร้างทางการเงิน
ของบริษัท การจัดงบประมาณ บัญชีต้นทุน การคิดภาษี การวิเคราะห์กระแสเงินสดของโครงการ การควบคุมการเงินหรืองบประมาณ
ระหว่างการก่อสร้าง การหาแหล่งเงินทุนทั้งในและต่างประเทศ 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.
CVE 618 ปัจจัยด้านบุคลากรในการบริหารงานก่อสร้าง
3 (3-0-9)
Human Factors in Construction Management
วิชาบังคับก่อน : CVE 512 และ CVE 613 หรือได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ผู้สอน
การประยุกต์ทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมมนุษย์ เพื่อการใช้ทรัพยากรบุคคลอย่างมีประสิทธิภาพใน
องค์กรการก่อสร้าง ความเข้าใจในพฤติกรรมบุคคล กลุ่มและองค์กร การเสริมทักษะความสามารถ
ด้านการสื่อสารและการสร้างมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีระหว่างบุคลากรในด้านงานก่อสร้าง หลักการ
เบื้องต้นของการบริหารทรัพยากรบุคคลจากบทความต่างๆ และกรณีศึกษาจากงานก่อสร้าง
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.
CVE 619 การบริหารจัดการเพื่อความยั่งยืนในระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน
3 (3-0-9)
Management for Sustainability in Infrastructure System
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี
สาธารณูปโภคพื้นฐานกับสังคม หลักการของความยั่งยืน การบริหารเพื่อการเปลี่ยนผ่านและการวิเคราะห์รูปแบบในอนาคต สาธารณูปโภค
พื้นฐานสีเขียว ความรับผิดชอบของธุรกิจต่อสังคม ผู้ประกอบการเพื่อสังคม ระบบประเมินผลแบบสมดุลและตัวชี้วัดประเมินผลที่สาคัญ
การบ่งชี้ผู้มีส่วนได้เสีย การมีส่วนร่วมของสาธารณชน 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.
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CVE 620 การประเมินสิ่งแวดล้อมในโครงการสาธารณูปโภคพื้นฐาน
3 (3-0-9)
Environmental Assessment in Infrastructure Projects
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี
สิ่งแวดล้อมและภาวะปัญหาโลกร้อน การประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมของโครงการสาธารณูปโภคพื้นฐาน เช่น เสียง มลพิษ การ
ปนเปื้อนของน้า กระบวนการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) การวิเคราะห์วงจรชีวิต (LCA) วิธีการวิเคราะห์ความเสี่ยง การลด
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
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.
CVE 621 หัวข้อพิเศษ 1
3 (3-0-9)
Special Topic I
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี
การนาเสนอหัวข้อพิเศษที่อยู่ในความสนใจปัจจุบัน รวมถึงการพัฒนาการใหม่ๆ ทางด้านวิศวกรรมโครงสร้างและการบริหารการก่อสร้าง
โดยวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านนั้นๆ
Presentation of a special topic of current interest in Structural Engineering and Construction Management by guest speakers with
recognized expertise in the topic.
CVE 622 หัวข้อพิเศษ 2
3 (3-0-9)
Special Topic II
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี
การนาเสนอหัวข้อพิเศษที่อยู่ในความสนใจปัจจุบัน รวมถึงการพัฒนาการใหม่ๆ ทางด้านวิศวกรรมโครงสร้างและการบริหารการก่อสร้าง
โดยวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านนั้นๆ
Presentation of a special topic of current interest in Structural Engineering and Construction Management by guest speakers with
recognized expertise in the topic.
CVE 641 คอนกรีตเทคโนโลยีขั้นสูง
3 (3-0-9)
Advanced Concrete Technology
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี
หลักการพลังงานในการวิเคราะห์โครงสร้าง ทฤษฎีของ Castigliano เกี่ยวกับการโก่งตัววิธีการของ Rayleigh-Ritz การบิดของหน้าตัดคานรูป
ต่างๆการดัดแบบไม่สมมาตรของคานตรง ศูนย์กลางของแรงเฉือนของหน้าตัดที่มีผนังบาง คานโค้ง คานโค้ง คานที่ว่ างอยู่บนฐานรากที่
ยืดหยุ่นได้
Energy principles in structural analysis, Castigliano’s theorems on deflections, Rayleigh-Ritz’s method, 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 รายงานเกี่ยวกับวิศวกรรมฐานรากการวิเคราะห์แบบขีดจากัด ทฤษฎีขีดจากัดบนและ
ขีดจากัดล่าง ฐานรากชนิดต่างๆ การรับน้าหนักแบกทานของดิน การทรุดตัว ฐานรากแบบเสาเข็ม ปัญหาเกี่ยวกับแรงดันปฐพี กรณีศึกษาใน
อดีต
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.

