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หลักสูตรครุศาสตร์อตุ สาหกรรมมหาบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
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หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

มคอ. 2

1. ชื่อหลักสูตร
1.1 ระบุรหัส
:1.2 ชื่อหลักสูตร (ภาษาไทย)
: หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
(ภาษาอังกฤษ) : Master of Science in Industrial Education Program in Civil Engineering
2. ชื่อปริญญา และสาขาวิชา
2.1 ชื่อเต็ม
(ภาษาไทย)
: ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา)
(ภาษาอังกฤษ) : Master of Science in Industrial Education (Civil Engineering)
2.2 ชื่อย่อ
(ภาษาไทย)
: ค.อ.ม. (วิศวกรรมโยธา)
(ภาษาอังกฤษ) : M.S.Ind.Ed. (Civil Engineering)
3. วิชาเอก (ถ้ามี)
หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความเข้าใจและสามารถทาวิจัย ทางด้าน
วิศวกรรมโยธา เเละ ด้านการศึกษาทางอุตสาหกรรม โดยนักศึกษา สามารถเลือกศึกษาตามความเชี่ยวชาญที่เหมาะสมกับตัวนักศึกษาจาก 2
สาขาวิชาเอก ดังต่อไปนี้
1.1 สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและการก่อสร้าง
1.2 สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาเพื่อการอนุรักษ์
4. จานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
40 หน่วยกิต
5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
หลักสูตรปริญญาโท
5.2 ภาษาที่ใช้
หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาไทยโดยใช้เอกสารและตาราเรียนเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
5.3 การรับเข้าศึกษา
รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติที่เข้าใจภาษาไทย คัดเลือกโดยคณาจารย์ประจาหลักสูตร
5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอืน่
เป็นหลักสูตรของสถาบันโดยเฉพาะ
5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษา
ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
หลักสูตรปรับปรุง กาหนดเปิดสอนเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2554
ได้พิจารณากลั่นกรองโดยสภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 5/2554
เมื่อวันที่ 20 เดือน เมษายน พ.ศ. 2554
ได้รับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัยฯ ในการประชุมครั้งที่ 146
เมื่อวันที่ 20 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2554



7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรคุณภาพและมาตรฐาน
หลักสูตรมีความพร้อมเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ในปีการศึกษา 2554
8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสาเร็จการศึกษา
(1) ครู อาจารย์ในสถาบันการศึกษาทางอาชีวศึกษา และ ทางวิศวกรรมและเทคโนโลยีโยธา
(2) นักวิชาการทางด้านวิศวกรรมโยธาและทางด้านการศึกษาทางวิศวกรรมโยธา
(3) นักบริหารงานอาคาร งานก่อสร้างอาคาร งานสาธารณูปโภคพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม
(4) นักฝึกอบรมทีเ่ กี่ยวข้องกับงานวิศวกรรมโยธา
(5) นักวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับงานวิศวกรรมโยธา
9. ชื่อ สกุล ตาแหน่ง และคุณวุฒกิ ารศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ชื่อ-สกุล
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด
สถาบันที่สาเร็จการศึกษา
(ระบุตาแหน่งทางวิชาการ)
(สาขาวิชา)
(ปีที่สาเร็จการศึกษา)
ผศ.ดร.ชูชัย สุจิวรกุล
Ph.D. (Civil Engineering)
University of Michigan (2545)
ผศ.ดร.กิติเดช สันติชัยอนันต์
Ph.D. (Civil Engineering)
University of Colorado (2545)
ผศ.ดร.ทวีชัย กาฬสินธุ์
Ph.D. (Civil Engineering)
University of Bristol (2547)
10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
ภาควิชาครุศาสตร์โยธา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จาเป็นต้องนามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
จากร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555–2559) ที่สนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการภายใต้
แนวคิดการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ โดยใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมในการสร้างมูลค่าเพิ่มและทรัพย์สินทางปัญญาให้กับ
ผลผลิตชุมชน ตลอดจนการพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการจัดการสิ่งแวดล้อม วิศวกรรมโยธาและเทคโนโลยีก่อสร้างนับเป็นส่วนหนึ่ง
ที่สาคัญในการพัฒนาอาคารบ้านเรือน อาคารพานิชย์ โรงแรม โรงงานอุตสาหกรรมและสาธารณูปโภคต่างๆ ซึ่งสิ่งก่อสร้างเหล่านี้ถ้าหากมี
การดาเนินการจัดการที่เป็นไปตามหลักวิศวกรรมและสิ่งแวดล้อม และเลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม จะส่งผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจ
ในทางที่ดีอย่างมาก ดังนั้นจึงจาเป็นต้องเตรียมพร้อมให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงต่อความเจริญเติบโตดังกล่าว ซึ่ งต้องมีการพัฒนาบุคลากร
ทางด้าน ครู อาจารย์ สาหรับ ถ่ายทอดวิชาความรู้และทักษะแก่ช่างเทคนิคและนักเทคโนโลยี ตลอดจนพัฒนานักวิชาการ นักวิชาชีพ และ
ฝ่ายบริหารอาคารและการก่อสร้าง เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย
11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
จากการเปลี่ยนแปลงด้านสังคมยุคการสื่อสารไร้พรมแดน ผ่านเครือข่ายความเร็วสูงและ/หรืออินเทอร์เน็ต รวมทั้งสมรรถนะของ
เทคโนโลยี ไร้ สาย โทรศั พ ท์เ คลื่อ นที่ และคอมพิวเตอร์แ บบพกพาที่สามารถสื่ อ สารข้ อ มูล มั ลติ มี เดี ยได้ สะดวกและรวดเร็ ว น าสู่การ
เปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมที่ส่งผลกระทบต่อลักษณะและพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียนอาชีวศึกษา การพัฒนาครู อาจารย์ ให้
มีความรู้ ความสามารถที่ทันต่อเทคโนโลยีสมัยใหม่ สามารถจัดการศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง รวมถึงคุณธรรมและจริยธรรม เป็น
สิ่งจาเป็นต่อการจัดการเรียนรู้สาหรับนักศึกษา นอกจากนี้นักวิชาชีพการก่อสร้างต้องมีความเข้าใจในผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงต่อทาง
สังคมและวัฒนธรรม รวมถึงการนาคุณธรรม จริยธรรม มาช่วยชี้นาและขับเคลื่อนให้การเปลี่ยนแปลงนี้เป็นไปในรูปแบบที่สอดคล้องและ
เหมาะสมกับวิถีชีวิตของสังคมไทย
12. ผลกระทบจาก ข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
จากผลกระทบจากสถานการณ์ภายนอกในการพัฒนาหลักสูตร จึงจาเป็นต้องพัฒนาหลักสูตรใน เชิงรุก ที่มีศักยภาพและสามารถ
ปรั บ เปลี่ ย นได้ต ามวิ วัฒ นาการของเทคโนโลยี และการเปลี่ ย นแปลงทางสั ง คมและวัฒ นธรรม โดยการผลิ ต บุ ค ลากร ครู อาจารย์ ใ น
สถาบันการศึกษาทางอาชีวศึกษา และนักวิชาการศึกษาทางด้านอุตสาหกรรมก่อสร้าง ซึ่งมีความรู้ความสามารถในการก่อสร้างอาคารและ
สาธารณูปโภค (ซึ่งตรงกับสาขาวิชาเอกวิศวกรรมโยธาและการก่อสร้าง) และ/หรือ มีความรู้ความสามารถในการดูแล รักษา ซ่อมแซม และ
อนุรักษ์อาคารให้อยู่ในสภาพที่ดีและเหมาะสมกับสภาพแวดล้อม ตรงกับสาขาวิชาเอกวิศวกรรมโยธาเพื่อการอนุรักษ์ โดยบุคลากรที่เป็นครู
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อาจารย์ มีความพร้อมที่จะถ่ายทอดความรู้สู่นักเรียน นักศึกษา หรือบุคลากรทางการก่อสร้าง ด้วยกระบวนการจัดการเรียนการสอน การอบรม
ที่เหมาะสมกับลักษณะเนื้อหาวิชา สภาพพื้นที่ และพื้นฐานของผู้เรียน โดยคานึงและเข้าใจถึงผลกระทบต่อสังคมและวัฒนธรรม โดยต้อง
ปฏิบัติตนอย่างมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม
12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน
ผลกระทบจากสถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรมที่มีต่อพันธกิจของมหาวิทยาลัยที่มุ่งสู่ความเป็นเลิศในเทคโนโลยี
และการวิจัย และมุ่งธารงปณิธานในการสร้างบัณฑิตที่ดีและเก่ง การพัฒนาหลักสูตรจึงเน้นและส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา และ
เทคโนโลยีทางด้านวิศวกรรมที่ทนั สมัย การพัฒนาหลักสูตรเน้นและส่งเสริมการเรียนการสอนและการปลูกฝังให้นักศึกษาคานึงถึงคุณธรรม
จริยธรรมทางวิชาชีพ
13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอืน่ ที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน (เช่น รายวิชาที่เปิดสอนเพื่อให้บริการคณะ/ภาควิชาอื่น หรือต้อง
เรียนจากคณะ/ภาควิชาอื่น)
13.1 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่น
หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาเป็นหลักสูตรที่ต้องอาศัยหลักการพื้นฐานทางด้านการศึกษา การ
บริหาร ซึ่งมีรายวิชานี้ที่มีความสัมพันธ์กับหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต สาขาวิชาอื่นๆ ได้แก่ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
สาชาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า และสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ รวมทั้งวิชาภาษาอังกฤษที่เปิดสอนโดยคณะ ศิลปศาสตร์ด้วย
13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้ภาควิชา/หลักสูตรอื่นต้องมาเรียน
ไม่มี
13.3 การบริหารจัดการ
ไม่มี
หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสาคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.1 ปรัชญาและความสาคัญ
เพื่อผลิตบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถทางด้านการศึกษา ด้านการบริหาร เเละด้านวิศวกรรมโยธาในระดับสูงสามารถนาความรู้ไปใช้
ในการจัดการเรียนการสอน การพัฒนาหลักสูตร การบริหารสถานศึกษา การเป็นนักฝึกอบรมในวงการอุตสาหกรรมก่อสร้าง เเละการวิจัยเเละ
พัฒนางานด้านวิศวกรรมโยธา ซึ่งจะเป็นประโยชน์โดยตรงต่อการพัฒนาชุมชนของประเทศ
1.2 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1. เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ ความสามารถทั้งทางด้านการสอน การฝึกอบรม การบริหารในสถาบันอาชีวศึกษา หรือสถาบันอื่นที่
เทียบเท่า
2. เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ และสามารถวิจัยพัฒนางานด้านเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธาขั้นสูง และทางด้านการอนุรักษ์อาคาร และ
สภาพแวดล้อม อันจะเป็นประโยชน์โดยตรงต่อการพัฒนาชุมชน และเศรษฐกิจของประเทศ
3. เพื่อสนับสนุนการค้นคว้าวิจัย และสร้างความเป็นเลิศทางวิชาการในศาสตร์ที่เกี่ยวกับการพัฒนาการเรียนการสอนทางวิชาการ
ก่อสร้างและโยธา
4. เพื่อสร้างความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัยทั้งภาครัฐและเอกชน ในการพั ฒนาครู อาจารย์ และพัฒนา
เทคโนโลยีการก่อสร้างของประเทศ ผ่านการจัดการศึกษาและงานวิจัยพัฒนา
2. แผนพัฒนาปรับปรุง
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง
กลยุทธ์
หลักฐาน/ตัวบ่งชี้
1. พัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัยตามการ 1.ปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต รให้ ทั น สมั ย โดยมี ก าร 1. มีการปรับปรุงหลักสูตรทุก 5 ปี
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีก่อสร้าง พิจารณาปรับปรุงหลักสูตร
2.จานวนอาจารย์ ในภาควิชาไม่ น้อ ยกว่ากึ่ง
และปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้อง 2.ติดตามความเปลี่ยนแปลงในความต้องการ หนึ่ง มีผลงานทางวิชาหรือการฝึกอบรมทุก ๆ
กับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต
ของผู้ใช้บัณฑิต
ปี
2. กระตุ้นให้นักศึกษาเกิดความใฝ่รู้ มี 1.จัดการเรียนการสอนโดยเน้นการเรียนรู้ที่มี 1. จานวนวิชาที่มีการจัดการเรียนการสอนใน
แนวทางการเรี ย นที่ ส ร้ า งทั้ ง องค์ ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางหรือผู้เรียนเป็นแกน
หลั ก สู ต รไม่ น้ อ ยกว่ า กึ่ ง หนึ่ ง มี ก ารจั ด การ
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แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง
กลยุทธ์
หลักฐาน/ตัวบ่งชี้
ความรู้ทักษะทางวิชาการและวิชาชีพ
เรีย นรู้โ ดยเน้นผู้ เรีย นเป็ นศูน ย์กลาง หรือ มี
ที่ทันสมัย
ผู้เรียนเป็นแกน
3.ตรวจสอบและปรั บปรุ ง หลั กสู ต ร 1. พัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับมาตรฐาน 1. เอกสารปรับปรุงหลักสูตร
ให้ มี คุ ณ ภาพและได้ ม าตรฐานตาม หลักสูตรสากล
2. รายงานการประเมินหลักสูตร
เกณฑ์ของ สกอ. และครุสภาฯ
2. พัฒนาหลักสูตรให้มีสมรรถนะสอด คล้อง
กับมาตรฐานวิชาชีพครูตามเกณฑ์ของครุสภา
4. พัฒนาบุคลากรในด้านการเรียน 1.สนับสนุนบุคลากรด้านการเรียนการสอน 1.ปริ มาณงานบริ การวิ ชาการต่อ อาจารย์ ใ น
การสอนและบริ ก ารวิ ช าการ ให้ มี ให้ทางานบริการวิชาการแก่องค์กรภายนอก หลักสูตร
ประสบการณ์จากการนาความรู้ทาง
2.ใบรับรองวิชาชีพของอาจารย์
วิชาการไปปฏิบัติงานจริง
หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร
1. ระบบการศึกษา
1.1 ระบบ
ระบบการจัดการการศึกษาทีใ่ ช้การเรียนการสอนตามหลักสูตรเป็นระบบทวิภาค
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
มีการจัดการเรียนการสอนภาคฤดูร้อน ทั้งนีข้ ึ้นอยู่กับการพิจารณาของคณะกรรมการประจาหลักสูตร
1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค
ไม่มี
2. การดาเนินการหลักสูตร
2.1 วัน – เวลาในการดาเนินการเรียนการสอน
นอก วัน-เวลา ราชการปกติ จันทร์-ศุกร์ เวลา 18.00-21.00 น. และวันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 9.00-16.00 น.
2.2 คุณสมบัตขิ องผู้เข้าศึกษา
ผู้มีสิทธิเข้าศึกษาในหลักสูตรนี้ จะต้องได้รับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า สาขาวิศวกรรมโยธา หรือ เทคโนโลยีก่อสร้าง หรือสาขาอื่นที่
เทียบเท่า ทั้งนี้ให้เป็นดุลยพินิจของคณะกรรมการประจาหลักสูตรโดยการสอบสัมภาษณ์ และ / หรือสอบข้อเขียน รวมทั้งพิจารณาจากผลการศึกษา
ระดับปริญญาตรี และ/ หรือ ประวัติการทางาน
2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า
นักศึกษาที่สมัครเข้าเรียนในหลักสูตรมีความรู้ทางด้านวิศวกรรมโยธาในระดับ ปริญญาตรีไม่ดี ทั้งนี้อาจเนื่องจากมีพื้นฐานความรู้ใน
หลักสูตรเดิมระดับปริญญาตรีไม่เพียงพอ หรือได้ละทิ้งการเรียนมานานทาให้ลืมความรู้เดิม รวมทั้งทักษะและความสามารถการใช้ภาษาอังกฤษ
ของนักศึกษาไม่ดี ก่อให้เกิดปัญหาการเรียนเนื่องจากตารา เอกสารและข้อสอบจะเป็นภาษาอังกฤษในบางวิชา
2.4 กลยุทธ์ในการดาเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3
อาจารย์ผู้สอนจะใช้เวลาช่วงแรก ๆเพื่อปูพื้นฐานวิชาทางด้านวิศวกรรมโยธาก่อนที่จะเข้าเนื้อหาจริงในรายวิชานั้น กรณีที่นักศึกษามี
ภาษาอังกฤษไม่ดี จะต้องปรับพื้นฐานทางภาษาอังกฤษให้นักศึกษาลงวิชาปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษตั้งแต่ภาคการศึกษาแรกเป็นต้นไป
2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้สาเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี
จานวนนักศึกษา (คน)
จานวนรวม
นักศึกษาชั้นปีที่
2554-2558
2554
2555
2556
2557
2558
ชั้นปีที่ 1
20
20
20
20
20
100
ชั้นปีที่ 2
20
20
20
20
80
รวม
20
40
40
40
40
180
คาดว่าจะสาเร็จการศึกษา
20
20
20
20
80
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2.6 งบประมาณตามแผน
2.6.1. งบประมาณรายรับ (หน่วย: บาท)
อัตราค่าเล่าเรียน
ค่าบารุงการศึกษาและค่าลงทะบียน (เหมาจ่าย)
ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรของนักศึกษา
รายละเอียดการรับ

2554
ค่าเล่าเรียน (เหมาจ่าย)
2,100,000
2,100,000
รวมรายรับ
2.6.2. งบประมาณรายจ่าย (หน่วย : บาท)

ภาคการศึกษา
35,000 บาท

2555
2,800,000
2,800,000

ปีการศึกษา
70,000 บาท
140,000 บาท/คน

ปีงบประมาณ
2556
2,800,000
2,800,000

2557
2,800,000
2,800,000

2558
2,100,000
2,100,000

2554

2555

ปีงบประมาณ
2556

ก. งบดาเนินการ
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากร

540,000

720,000

720,000

720,000

540,000

2. ค่าใช้จ่ายดาเนินงาน

525,000

700,000

700,000

700,000

525,000

3. รายจ่ายระดับมหาวิทยาลัย

900,000

1,200,000

1,200,000

1,200,000

900,000

655,000

1,965,000

2,620,000

2,620,000

2,620,000

ค่าครุภัณฑ์











รวม (ข)











รวม (ก) + (ข)











30

40

40

40

30

หมวดเงิน

รวม (ก)

2557

2558

ข. งบลงทุน

จานวนนักศึกษา *

ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษาต่อปี
69,000
69,000
69,000
69,000
69,000
*หมายเหตุ
ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษา 69,000 บาทต่อปี
ทั้งนี้ อัตราค่าเล่าเรียนให้ขึ้นอยู่กบั ประกาศของมหาวิทยาลัย ในแต่ละปีการศึกษา
2.7 ระบบการศึกษา
ระบบการศึกษาเป็นแบบชั้นเรียน
2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย (ถ้ามี)
นักศึกษาที่เคยศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาอื่นมาก่อน เมื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรนี้ สามารถเทียบโอนหน่วยกิตได้ ทั้งนี้เป็นไปตามระเบียบ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ภาคผนวก จ.)
3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
40
หน่วยกิต
3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร
แผน ก2 (วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต)
ก. หมวดวิชาบังคับ
4
หน่วยกิต
ข. หมวดวิชาเลือก
24
หน่วยกิต



ข.1 วิชาเลือกทางการศึกษาและบริหาร
ข.2 วิชาเลือกทางวิศวกรรมโยธา
ข.3 วิชาเลือก
ค. วิทยานิพนธ์
แผน ข (การค้นคว้าอิสระ 6 หน่วยกิต)
ก. หมวดวิชาบังคับ
ข. หมวดวิชาเลือก
ข.1 วิชาเลือกทางการศึกษาและบริหาร
ข.2 วิชาเลือกทางวิศวกรรมโยธา
ข.3 วิชาเลือกเสรี
ค. การค้นคว้าอิสระ
แผน ข (การค้นคว้าอิสระ 3 หน่วยกิต)
ก. หมวดวิชาบังคับ
ข. หมวดวิชาเลือก
ข.1 วิชาเลือกทางการศึกษาและบริหาร
ข.2 วิชาเลือกทางวิศวกรรมโยธา
ข.3 วิชาเลือก
ค. การค้นคว้าอิสระ

9
9
6
12

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

4
30
9
15
6
6

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

4
33
9
18
6
3

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
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หมายเหตุ
1. เเผน ข (การค้นคว้าอิสระ 3 หน่วยกิต ) จะเปิดให้นักศึกษาเลือกได้ก็ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการคณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี นักศึกษาที่เลื อกเเผน ข (การค้นคว้าอิสระ 3 หน่วยกิต) จะต้องสอบ Comprehensive ที่มีลักษณะเป็นแบบ
ปากเปล่าและ/หรือแบบข้อเขียนตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการประจาหลักสูตรกาหนดไว้ การสอบ Comprehensive นี้จะถือว่าเป็นการสอบ
เพื่อสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
3.1.3 รายวิชา
- ความหมายของรหัสวิชา
รหัสวิชาประกอบด้วยตัวอักษรและตัวเลขสามหลัก
รหัสตัวอักษร มีความหมายดังนี้
LNG หมายถึง วิชาภาษาอังกฤษ
FEM หมายถึง วิชาเลือกทางการศึกษาและการบริหาร
CTE หมายถึง วิชาเลือกทางวิศวกรรมโยธา
รหัสตัวเลข มีความหมายดังนี้
รหัสตัวเลขหลักร้อย หมายถึง ระดับของวิชา
เลข 1-4
หมายถึง วิชาระดับปริญญาตรี
เลข 5
หมายถึง วิชาระดับบัณฑิตศึกษา แต่นักศึกษาระดับปริญญาตรีสามารถเรียนได้
เลข 6 ขึ้นไป
หมายถึง วิชาระดับบัณฑิตศึกษา
รหัสตัวเลขหลักสิบ หมายถึง วิชาในแต่ละกลุ่มวิชา
เลข 0
หมายถึง กลุ่มวิชาทางการศึกษาและการบริหาร
เลข 1
หมายถึง กลุ่มวิชาทางการศึกษาและการบริหาร
เลข 2
หมายถึง กลุ่มวิชาวิศวกรรมโยธาและการก่อสร้าง
เลข 3
หมายถึง กลุ่มวิชาวิศวกรรมโยธาและการก่อสร้าง
เลข 4
หมายถึง กลุ่มวิชาวิศวกรรมโยธาเพื่อการอนุรักษ์



เลข 5
หมายถึง กลุ่มวิชาวิศวกรรมโยธาเพื่อการอนุรักษ์
เลข 6
หมายถึง กลุ่มวิชาหัวข้อพิเศษ
เลข 9
หมายถึง กลุ่มวิชาวิทยานิพนธ์ และโครงการวิจัย
รหัสตัวเลขหน่วย หมายถึง ลาดับทีข่ องวิชาในกลุ่มต่างๆ
- รายวิชา
ก. หมวดวิชาบังคับ
4 หน่วยกิต
FEM 601
ระเบียบวิธีการวิจัยทางการศึกษา
3 (3-0-9)
(Research Methodology in Education)
FEM 602
สัมมนา
1 (0-3-3)
(Seminar)
ข. หมวดวิชาเลือก
ข.1 วิชาเลือกทางการศึกษาและบริหาร
FEM 603
หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้
3 (2-2-9)
(Curriculum and Learning Management)
FEM 604
จิตวิทยาการศึกษาและความเป็นครู
3 (2-2-9)
(Educational Psychology and Teaching Professionalism)
FEM 605
การวัดและการประเมินผลการศึกษาขั้นสูง
3 (3-0-9)
(Advanced Measurement and Evaluation in Education)
FEM 606
หลักและทฤษฎีทางครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 3 (2-2-9)
(Principle and Theories of Industrial Education and Technology)
FEM 607
พัฒนาระบบการเรียนการสอนและการออกแบบ
3 (2–2–9)
คอมพิวเตอร์การสอน
(Instructional Systems Development and Computer Instructional Design)
FEM 608
สถิติวิจัย
3 (3-0-9)
(Research Statistics)
FEM 609 การบริหารจัดการในห้องเรียน
3 (2–2–9)
(Classroom Management)
FEM 610
การใช้เทคโนโลยีและสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้
3 (2–2–9)
(Technology and Information for Learning)
FEM 611
การจัดการทรัพยากรมนุษย์
3 (3–0–9)
(Human Resource Management)
FEM 612
จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์กร
3 (3–0–9)
(Industrial and Organizational Psychology)
FEM 613
การประกันคุณภาพการศึกษา
3 (3–0–9)
(Educational Assurance)
FEM 614
การบริหารและการวางแผนโครงการ
3 (3–0–9)
(Project Management and Planning)
FEM 615
การออกแบบการสอน
3 (2–2–9)
(Instructional Design)
FEM 616
การจัดองค์กรและการบริหารสถาบันการศึกษา
3 (3-0-9)
(Technical Education Organization and Management)
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FEM 617

การพัฒนาหลักสูตรช่างเพื่อชุมชน
3 (3-0-9)
(Technical Curriculum Development for Community)
FEM 618
การพัฒนาวัสดุเเละอุปกรณ์ช่วยสอนวิชาช่าง
3 (2-2-9)
(Development of Instructional Supporting Materials for Technical Education)
FEM 680-683 หัวข้อพิเศษ 1-4
3 (3-0-9)
(Special Topics I-IV)
ข.2 วิชาเลือกทางสาขาวิศวกรรมโยธา
สาขาวิชาเอกวิศวกรรมโยธาและการก่อสร้าง
หมายเหตุ นักศึกษาในแผน ก 2 (วิทยานิพนธ์) ต้องลงเรียน 9 หน่วยกิต
แผน ข (การค้นคว้าอิสระ 6 หน่วยกิต) ต้องลงเรียน 15 หน่วยกิต
แผน ข (การค้นคว้าอิสระ 3 หน่วยกิต) ต้องลงเรียน 18 หน่วยกิต
CTE 620
ระบบและการวิเคราะห์โครงสร้าง
3 (3-0-9)
(Structural System and Analysis)
CTE 621
การออกแบบอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก
3 (3-0-9)
(Design of Reinforced Concrete Building)
CTE 622
การออกแบบและการใช้งานโครงสร้างเหล็ก
3 (3-0-9)
(Design and Application of Steel Structures)
CTE 623
ชิ้นส่วนคอนกรีตอัดแรงและการใช้งาน
3 (3-0-9)
(Prestressed Concrete Members and Application)
CTE 624
นวัตกรรมของคอนกรีตเทคโนโลยี
3 (3-0-9)
(Innovation in Concrete Technology)
CTE 625 วิธีการไฟไนต์เอเลเมนต์ในกลศาสตร์โครงสร้าง
3 (3-0-9)
(Finite Element Method in Structural Mechanics)
CTE 626
ปฐพีกลศาสตร์ชั้นสูง
3 (3-0-9)
(Advanced Soil Mechanics)
CTE 627
โครงสร้างดิน
3 (3-0-9)
(Earth Structures)
CTE 628
วิศวกรรมฐานรากชั้นสูง
3 (3-0-9)
(Advanced Foundation Engineering)
CTE 629
การทดสอบดินชั้นสูงและการปรับปรุงคุณภาพดิน
3 (3-0-9)
(Advanced Soil Laboratory Testing and Improvement)
CTE 630
แหล่งน้าเพื่อชีวิต
3(3-0-9)
(Water Resource for Life)
CTE 631 วิศวกรรมชลศาสตร์ชั้นสูง
3 (3-0-9)
(Advanced Hydraulics)
CTE 632
การบริหารโครงการก่อสร้าง
3 (3-0-9)
(Construction Project Management)
CTE 633
การวางแผนและควบคุมการก่อสร้าง
3 (3-0-9)
(Construction Planning and Control)
CTE 634
วิธีและเครื่องจักรที่ใช้ในการก่อสร้าง
3 (3-0-9)
(Construction Methods and Equipments)
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CTE 680-683

9

หัวข้อพิเศษ 1-4
3 (3-0-9)
(Special Topics I-IV)
สาขาวิชาเอกวิศวกรรมโยธาเพื่อการอนุรักษ์
หมายเหตุ นักศึกษาในแผน ก 2 (วิทยานิพนธ์) ต้องลงเรียน 9 หน่วยกิต
แผน ข (การค้นคว้าอิสระ 6 หน่วยกิต) ต้องลงเรียน 15 หน่วยกิต
แผน ข (การค้นคว้าอิสระ 3 หน่วยกิต) ต้องลงเรียน 18 หน่วยกิต
CTE 641
หลักการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3 (3-0-9)
(Principle of Environmental Impact and Assessment)
CTE 642
การจัดการสิ่งแวดล้อมสาหรับอาคาร
3 (3-0-9)
(Environmental Management for Buildings)
CTE 643
คอนกรีตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
3 (3-0-9)
(Environmental Friencly Concrete)
CTE 644
การตรวจสอบอาคาร และการทดสอบโครงสร้างแบบไม่ทาลาย 3 (3-0-9)
(Building Investigation and Non-Destructive Tests of Structures)
CTE 645
การซ่อมแซมและเสริมกาลังโครงสร้าง
3 (3-0-9)
(Repair and Retrofit of Structures)
CTE 646
การวางแผนบริหารจัดการเมืองและชุมชน
3 (3-0-9)
(Urban and Community Administrative Planning)
CTE 647
สิ่งแวดล้อมและแหล่งน้า
3 (3-0-9)
(Environment and Water Resource)
CTE 648
งานระบบในอาคาร
3 (3-0-9)
(Facility Systems in Buildings)
CTE 649
ระบบโครงสร้างพื้นฐาน
3 (3-0-9)
(Infrastructure Systems)
CTE 650
การจัดการผิวทางและโครงสร้างพื้นฐาน
3 (3-0-9)
(Pavement and Infrastructure Management)
CTE 685-688 หัวข้อพิเศษ1-4
3 (3-0-9)
(Special Topics I-IV)
ข.3 วิชาเลือก
นักศึกษาสามารถเลือกเรียนได้อย่างเสรีจากวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยฯ ทั้งนี้ต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์
ที่ปรึกษาชั้นปี / โครงงานวิจัย / วิทยานิพนธ์
ค. วิทยานิพนธ์ / การค้นคว้าอิสระ
CTE 797
โครงงาน
3 หน่วยกิต
(Project)
CTE 798
โครงงานวิจัย
6 หน่วยกิต
Research Project
CTE 799
วิทยานิพนธ์
12 หน่วยกิต
(Thesis)
ง. หมวดวิชาภาษาอังกฤษ
ไม่นับหน่วยกิต
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LNG 550 วิชาปรับพื้นภาษาอังกฤษสาหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
2 (1-2-3)
(Remedial English Course for Post Graduate Students)
LNG 600 วิชาภาษาอังกฤษระหว่างการเรียนในหลักสูตรสาหรับ
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
3 (2-2-9)
(Insessional English Course for Post Graduate Students)
หมายเหตุ นักศึกษาต้องเรียนวิชา LNG 550 และ /หรือ LNG600 และ /หรือได้รับการยกเว้น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับระดับคะแนนการ
ทดสอบและเงื่อนไขตามที่คณะศิลปศาสตร์กาหนด
3.1.4 แผนการศึกษา
แผน ก 2 (วิทยานิพนธ์)
ชั้นปีที่ 1 ภาคการเรียนที่ 1
จานวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบตั ิ-ศึกษาด้วยตนเอง)
FEM 601 ระเบียบวิธีการวิจัยทางการศึกษา
3 (3-0-9)
(Research Methodology in Education)
FEM XXX วิชาเลือกทางการศึกษาเเละการบริหาร 1
3 (3-0-9)
CTE XXX วิชาเลือกทางวิศวกรรมโยธา 1
3 (3-0-9)
รวม
9 (9-0-27)
ชั่วโมง/สัปดาห์ = 36
ชั้นปีที่ 1 ภาคการเรียนที่ 2
จานวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบตั ิ-ศึกษาด้วยตนเอง)
FEM XXX วิชาเลือกทางการศึกษาเเละการบริหาร 2
3 (3-0-9)
CTE XXX วิชาเลือกทางวิศวกรรมโยธา 2
3 (3-0-9)
CTE XXX วิชาเลือก 1
3 (3-0-9)
CTE 799 วิทยานิพนธ์
1 (0-2-4)
รวม
10 (9-2-31)
ชั่วโมง/สัปดาห์ = 42
ชั้นปีที่ 2 ภาคการเรียนที่ 1
จานวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบตั ิ-ศึกษาด้วยตนเอง)
FEM 602
สัมมนา
1 (0-3-3)
(Seminar)
FEM XXX วิชาเลือกทางการศึกษาเเละการบริหาร 3
3 (3-0-9)
CTE XXX วิชาเลือกทางวิศวกรรมโยธา 3
3 (3-0-9)
CTE 799
วิทยานิพนธ์
4 (0-8-16)
รวม
11 (6-11-37)
ชั่วโมง/สัปดาห์ = 54
ชั้นปีที่ 2 ภาคการเรียนที่ 2
จานวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบตั ิ-ศึกษาด้วยตนเอง)
CTE XXX วิชาเลือก 2
3 (3-0-9)
CTE 799
วิทยานิพนธ์
7 (0-14-28)
รวม
10 (3-14-37)
ชั่วโมง/สัปดาห์ = 54



แผน ข (การค้นคว้าอิสระ 6 หน่วยกิต)
ชั้นปีที่ 1 ภาคการเรียนที่ 1
จานวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบตั ิ-ศึกษาด้วยตนเอง)
FEM 601
ระเบียบวิธีการวิจัยทางการศึกษา
3 (3-0-9)
(Research Methodology in Education)
FEM XXX วิชาเลือกทางการศึกษาเเละการบริหาร 1
3 (3-0-9)
CTE XXX วิชาเลือกทางวิศวกรรมโยธา 1
3 (3-0-9)
รวม
9 (9-0-27)
ชัว่ โมง/สัปดาห์ = 36
ชั้นปีที่ 1 ภาคการเรียนที่ 2
จานวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบตั ิ-ศึกษาด้วยตนเอง)
FEM XXX วิชาเลือกทางการศึกษาเเละการบริหาร 2
3 (3-0-9)
CTE XXX วิชาเลือกทางวิศวกรรมโยธา 2
3 (3-0-9)
CTE XXX วิชาเลือกทางวิศวกรรมโยธา 3
3 (3-0-9)
CTE 798
โครงการวิจัย
1 (0-2-4)
รวม
10 (9-2-31)
ชั่วโมง/สัปดาห์ = 42
ชั้นปีที่ 2 ภาคการเรียนที่ 1
จานวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบตั ิ-ศึกษาด้วยตนเอง)
FEM 602
สัมมนา
1 (0-3-3)
(Seminar)
FEM XXX วิชาเลือกทางการศึกษาเเละการบริหาร 3
3 (3-0-9)
CTE XXX วิชาเลือกทางวิศวกรรมโยธา 4
3 (3-0-9)
XXX XXX วิชาเลือก 1
3 (3-0-9)
CTE 798
โครงการวิจัย
2 (0-4-8)
(Research Project)
รวม
12 (9-7-38)
ชั่วโมง/สัปดาห์ = 54
ชั้นปีที่ 2 ภาคการเรียนที่ 2
จานวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบตั ิ-ศึกษาด้วยตนเอง)
CTE XXX วิชาเลือก 2
3 (3-0-9)
CTE XXX วิชาเลือกทางวิศวกรรมโยธา 5
3 (3-0-9)
CTE 798
โครงการวิจัย
3 (0-6-12)
รวม
9 (6-6-30)
ชั่วโมง/สัปดาห์ = 42
แผน ข (การค้นคว้าอิสระ 3 หน่วยกิต)
ชั้นปีที่ 1 ภาคการเรียนที่ 1
จานวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบตั ิ-ศึกษาด้วยตนเอง)
FEM 601 ระเบียบวิธีการวิจัยทางการศึกษา
3 (3-0-9)
(Research Methodology in Education)
FEM XXX วิชาเลือกทางการศึกษาเเละการบริหาร 1
3 (3-0-9)
CTE XXX วิชาเลือกทางวิศวกรรมโยธา 1
3 (3-0-9)
รวม
9 (9-0-27)
ชั่วโมง/สัปดาห์ = 36
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ชั้นปีที่ 1 ภาคการเรียนที่ 2
จานวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบตั ิ-ศึกษาด้วยตนเอง)
FEM XXX วิชาเลือกทางการศึกษาเเละการบริหาร 2
3 (3-0-9)
CTE XXX วิชาเลือกทางวิศวกรรมโยธา
2
3 (3-0-9)
CTE XXX วิชาเลือกทางวิศวกรรมโยธา
3
3 (3-0-9)
รวม
9 (9-0-27)
ชั่วโมง/สัปดาห์ = 36
ชั้นปีที่ 2 ภาคการเรียนที่ 1
จานวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบตั ิ-ศึกษาด้วยตนเอง)
FEM 602
สัมมนา
1 (0-3-3)
(Seminar)
FEM XXX วิชาเลือกทางการศึกษาเเละการบริหาร 3
3 (3-0-9)
CTE XXX วิชาเลือกทางวิศวกรรมโยธา
4
3 (3-0-9)
XXX XXX วิชาเลือก 1
3 (3-0-9)
รวม
10 (9-3-30)
ชั่วโมง/สัปดาห์ = 42
ชั้นปีที่ 2 ภาคการเรียนที่ 2
จานวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบตั ิ-ศึกษาด้วยตนเอง)
CTE XXX วิชาเลือก 2
3 (3-0-9)
CTE XXX วิชาเลือกทางวิศวกรรมโยธา
5
3 (3-0-9)
CTE XXX วิชาเลือกทางวิศวกรรมโยธา
6
3 (3-0-9)
CTE 797 โครงการ
3 (0-6-12)
รวม
12 (9-6-39)
ชั่วโมง/สัปดาห์ = 54
3.1.5 คาอธิบายรายวิชา
คาอธิบายรายวิชา (ภาคผนวก ก)
3.2 ชื่อ สกุล เลขประจาตัวบัตรประชาชน ตาแหน่งและคุณวุฒขิ องอาจารย์
3.2.1 อาจารย์ประจาหลักสูตร
ที่
ชื่อ – สกุล
ภาระงานสอน (ชม./สัปดาห์)
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด (สาขาวิชา),
(ระบุตาแหน่งทางวิชาการ)
(ปีการศึกษา)
สถาบันที่สาเร็จการศึกษา
2553 2554 2555 2556 2557
1

ผศ.ดร.ชูชัย สุจิวรกุล

3

ผศ.ดร.กิติเดช สันติชัยอนันต์

3

ผศ.ดร.ทวีชัย กาฬสินธุ์

4

ผศ.อุดมศักดิ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา

5

อ.รุ่งโรจน์ ปิยะภานุวัตน์

Ph.D. (Civil Engineering),
University of Michigan
Ph.D. (Civil Engineering),
University of Colorado
Ph.D. (Civil Engineering),
University of Bristol
M.Eng. (Civil Engineering),
University of Alberta
วท.ม.(เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม),
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ธนบุรี

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

3

3

3

3

3

6

6

6

6

6
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3.2.2อาจารย์ประจา
ที่
ชื่อ – สกุล
(ระบุตาแหน่งทางวิชาการ)
1

ผศ.ดร.สนิท วงษา

13
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด (สาขาวิชา),
สถาบันที่สาเร็จการศึกษา

Ph.D. (Environment and Resource
Engineering), Hokkaido University
2 ดร.ธีระวุฒิ มูฮาหมัด
Ph.D. (Civil Engineering),
Lehigh University
3 รศ.ดร.ธวัชชัย เหล่าศิริหงษ์ทอง Ph.D. (Civil Engineering),
The Ohio State University
4 ดร.มงคล นามลักษณ์
Ph.D. (Sustainable Resource Engineering),
Hokkaido University
5 ผศ.เอกรัตน์ รวยรวย
วศ.ม. (วิศวกรรมโยธา),
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
6 อ.เศษฐพงษ์ ศรีวิริยานนท์
วศ.ม. (วิศวกรรมโยธา),
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
7 อ.อินทร์ธิรา คาภีระ
ค.อ.ม. (วิศวกรรมโยธา),
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
8 รศ.ดร.กัลยาณี จิตต์การุณย์
Ed.D. (Curriculum & Instruction), Taxas
Southern University
9 รศ.ดร.สุมาลี จันทร์ชลอ
กศ.ด. (การวิจัยและพัฒนาหลักสูตร),
มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ ประสานมิตร
10 ผศ.ดร.โสพล มีเจริญ
กศ.ด. (เทคโนโลยีการศึกษา),
มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ ประสานมิตร
11 ดร.สุรพล บุญลือ
กศ.ด. (เทคโนโลยีการศึกษา),
มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ ประสานมิตร
12 ผศ.ดร.เสกสรรค์ แย้มพินิจ
กศ.ด. (เทคโนโลยีการศึกษา),
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
3.2.3อาจารย์พิเศษ
ที่
ชื่อ – สกุล
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด (สาขาวิชา),
(ระบุตาแหน่งทางวิชาการ )
สถาบันที่สาเร็จการศึกษา

ภาระงานสอน (ชม./สัปดาห์)
(ปีการศึกษา)
2553 2554 2555 2556 2557
6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

3

3

3

3

3

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

ภาระงานสอน (ชม./สัปดาห์)
(ปีการศึกษา)
2554 2555 2556 2557 2558
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

1 ผศ.ดร.วรรณวิทย์ แต้มทอง
Ph.D. (Civil Engineering)
2 ดร.กาพล ทรัพย์สมบูรณ์
Ph.D. (Civil Engineering)
3 นายปิยะฉัตร ไตรแสง
สถ.ม (การออกแบบและวางผังชุมชนเมือง)
4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม
ไม่มี
5. ข้อกาหนดเกี่ยวกับการทาโครงการหรืองานวิจัย
เป็นหัวข้อที่ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับเทคโนโลยีทางด้านวิศวกรรมโยธา หรือทางด้านอาชีวศึกษา หรือด้านการศึกษาอุตสาหกรรม โดยคาด
ว่าจะนาผลงานวิจัยไปใช้งานหากทาการวิจัยสาเร็จ นักศึกษา 1 คน จะต้องจัดทารายงานส่งตามรูปแบบและระยะเวลาที่หลักสูตรกาหนด
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5.1 คาอธิบายโดยย่อ
นักศึกษาจะต้องมีความเข้าใจในงานวิจัยด้านเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา หรือทางด้านการอาชีวศึกษา หรือด้านการศึกษาอุตสาหกรรม
ตามที่นักศึกษาสนใจและได้เสนอหัวข้อวิจัยไว้ โดยนักศึกษาต้องสามารถอธิบายทฤษฎีที่นามาใช้ในการทางานวิจัย ประโยชน์ที่จะได้รับจาก
การทางานวิจัย มีขอบเขตงานวิจัยที่สามารถทาเสร็จภายในระยะเวลาที่กาหนด
5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้
นักศึกษามีความสามารถในการวางแผนโครงการศึกษาวิจัย การสืบค้นข้อมูล การใช้เครื่องมือและโปรแกรมคอมพิวเตอร์สาหรับการ
ศึกษาวิจัย การเขียนรายงานและนาเสนอ โดยโครงงานวิจัยควรที่จะสามารถเป็นต้นแบบในการพัฒนาต่อได้
5.3 ช่วงเวลา
แผน ก (วิทยานิพนธ์) ภาคการศึกษาที่ 2 ของชั้นปีที่ 1
แผน ข (การค้นคว้าอิสระ) ภาคการศึกษาที่ 2 ของชั้นปีที่ 1
5.4 จานวนหน่วยกิต
วิทยานิพนธ์
12 หน่วยกิต
โครงการวิจัย
6 หน่วยกิต
โครงการ
3 หน่วยกิต
5.5 การเตรียมการ
มีระบบการให้คาปรึกษา จัดทาบันทึกการให้คาปรึกษา จัดเตรียมอุปกรณ์ เครื่องมือ และห้องปฏิบัติก ารให้เพียงพอต่อการใช้งาน
สาหรับสนับสนุนการทาโครงการของนักศึกษา โดยจัดเจ้าหน้าที่ดูแลอุปกรณ์เครื่องมือให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน มีระบบสารสนเทศสาหรับ
การค้นคว้าข้อมูล โดยมีการปรับปรุงให้ทันสมัยเสมอ อีกทั้งมีตัวอย่างงานวิจัยให้ศึกษา
5.6 กระบวนการประเมินผล
แผน ก มีการสอบหัวข้อวิทยานิพนธ์ในภาคการศึกษาแรก ทั้งนี้จะมีคณะกรรมการสอบ 3 ท่าน เป็นผู้พิจารณา จากนั้นนักศึกษามีการ
แจ้งรายงานความก้าวหน้าในแต่ละภาคการศึกษาต่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ โดยนักศึกษาที่ทาวิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต ต้องได้รับการ
ตอบรั บ ผลงานเผยแพร่ ใ นรู ป แบบใดรู ป แบบหนึ่ ง ซึ่ ง ไม่ ใ ช่ รู ป เล่ ม ที่ เ ป็ น วิ ท ยานิ พ นธ์ ทั้ ง นี้ มี การเชิ ญ ผู้ ท รงคุ ณวุ ฒิ ภายนอก 1 ท่ า นและ
คณะกรรมการภายใน 3 ท่าน
แผน ข มีรายงานความก้าวหน้าการทาการศึกษาโครงการวิจัยและโครงการต่ออาจารย์ที่ปรึกษาทุกภาคการศึกษา กระทั่งเสร็จสิ้นการ
ทาโครงงาน โดยคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ประเมินผล
หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
คุณลักษณะพิเศษ
กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา
(1) ด้านบุคลิกภาพ
- มีการสอดแทรกเรื่อง การแต่งกาย การเข้าสังคม เทคนิคการเจรจา สื่อสาร การมีมนุษย
สัมพันธ์ที่ดี และการวางตัวในการทางานในบางรายวิชาที่เกี่ยวข้อง และในกิจกรรม
ปัจฉิมนิเทศก่อนที่นักศึกษาจะสาเร็จการศึกษา
(2) ด้านภาวะผู้นาและความรับผิดชอบ
- กาหนดให้มีรายวิชาซึ่งนักศึกษาต้องทางานเป็นกลุ่ม และมีการกาหนดหัวหน้ากลุ่มใน
ตลอดจนมีวินัยในตนเอง
การทารายงานตลอดจน กาหนดให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการนาเสนอรายงาน เพื่อเป็นการ
ฝึกให้นักศึกษาได้สร้างภาวะผู้นาและการเป็นสมาชิกกลุ่มที่ดี
- มีกิจกรรมนักศึกษาที่มอบหมายให้นักศึกษาหมุนเวียนกันเป็นหัวหน้าในการดาเนิ น
กิจกรรม เพื่อฝึกให้นักศึกษามีความรับผิดชอบ
- มีกติกาที่จะสร้างวินัยในตนเอง เช่น การเข้าเรียนตรงเวลาเข้าเรียนอย่างสม่าเสมอการมี
ส่วนร่วมในชั้นเรียน เสริมความกล้าในการแสดงความคิดเห็น
(3) จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ
- มีการให้ความรู้ถึงผลกระทบต่อสังคม และข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับจรรยาบรรณ
วิชาชีพครู และการกระทาความผิดเกี่ยวกับวิชาชีพทางด้านวิศวกรรมโยธา
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2. การพัฒนาผลการเรียนรูใ้ นแต่ละด้าน
2.1 คุณธรรม จริยธรรม
2.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
(1) สามารถจัดการปัญหาทางคุณธรรม จริยธรรมที่ซับซ้อนเชิงวิชาการโดยคานึงความรู้สึกของผู้อื่น อย่างรอบรู้ ยุติธรรมและชัดเจน มี
หลักฐานและตอบสนองปัญหาตามหลักการและค่านิยมอันดี ให้ขอ้ สรุปที่ไวต่อความรู้สึกของผู้อนื่
(2) ริเริ่มในการยกปัญหาทางจรรยาบรรณที่มีอยู่เพื่อทบทวนและแก้ไข สนับสนุนอย่างจริงจังให้ผู้อื่นใช้การวินิจฉัยทางด้านคุณธรรม
จริยธรรมในการจัดการกับข้อโต้แย้งและปัญหาที่มีผลกระทบต่อตนเองและผู้อื่น
(3) แสดงออกซึ่งภาวะผู้นาในการส่งเสริมให้มีการประพฤติปฏิบตั ิตามหลักคุณธรรม จริยธรรมในสภาพแวดล้อมของการทางานและ
ในชุมชนที่กว้างขวางขึน้
(4) เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม
2.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
กาหนดให้มีวัฒนธรรมองค์กร เพื่อเป็นการปลูกฝังให้นักศึกษามีระเบียบวินัยต่อสังคม โดยเน้นการปฏิบัติตนเองให้มีความรอบรู้
ยุติธรรม และชัดเจนในการแก้ไขปัญหาในช่วงเรียนและดาเนินการกิจกรรมต่างๆ โดยจะฝึกให้นักศึกษารู้หน้าที่ของการเป็นวิศวกรที่ดี มีความ
ซื่อสัตย์และไม่กระทาการทุจริตต่อหน้าที่ รวมถึงการพัฒนาจริยธรรมให้เป็นผู้มีความเสียสละต่อส่วนรวมผ่านกิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์ และ
กิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมต่างๆ เป็นต้น นอกจากนี้อาจารย์ผู้สอนทุกคนจะสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมในการสอนทุกรายวิชา รวมทั้งมีการ
จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เช่น การยกย่องนักศึกษาที่ทาดี ทาประโยชน์แก่ส่วนรวม และเสียสละ
2.1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
(1) ประเมินจากการตรงเวลาของนักศึกษาในการเข้าชั้นเรียน การส่งงานตามกาหนดระยะเวลาที่มอบหมาย และการร่วมกิจกรรม
(2) ประเมินจากการมีวินัยและพร้อมเพรียงของนักศึกษาในการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร
(3) ปริมาณการกระทาทุจริตในการสอบ
(4) ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
2.2 ความรู้
2.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้
นักศึกษาต้องมีความรู้เกี่ยวกับงานด้านการศึกษาและการบริหาร และด้านวิศวกรรมโยธาตามสาขาวิชาเอกที่ตนเลือก เพื่อให้นักศึกษา
สามารถนาความรู้ที่ได้ไปประกอบอาชีพและพัฒนาประเทศให้มีความเจริญก้าวหน้า โดยมาตรฐานด้านความรู้จะกาหนดให้ครอบคลุมหัวข้ อ
ต่างๆดังต่อไปนี้
(1) มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่สาคัญในเนื้อหาที่ศึกษา ใช้ความรู้ทางภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติในการจัดการ
บริบทใหม่ที่ไม่คาดคิดทางวิศวกรรมโยธาและการศึกษา รวมทั้งพัฒนาแนวคิดริเริ่มและสร้างสรรค์เพื่อตอบสนองประเด็นหรือ
ปัญหา
(2) สามารถวิเคราะห์ปัญหา เข้าใจและอธิบายความต้องการทางวิศวกรรมโยธาหรือทางด้านการศึกษา รวมทั้งประยุกต์ความรู้ ทักษะ
และการใช้เครื่องมือที่เหมาะสมกับการแก้ไขปัญหา โดยใช้ดุลยพินิจในการตัดสินใจในสถานการณ์ที่มีข้อมูลไม่เพียงพอ สามารถ
สังเคราะห์และใช้ผลงานวิจัย สิ่งตีพิมพ์ทางวิชาการ และพัฒนาความคิดใหม่ ๆ โดยการบูรณาการให้เข้ากับองค์ความรู้เดิมหรือเสนอ
เป็นความรู้ใหม่ที่ท้าทาย
(3) สามารถวิเคราะห์ ประเด็นหรือปัญหาที่ซับซ้อนทางด้านวิศวกรรมโยธา หรือด้านการศึกษาได้อย่างสร้างสรรค์รวมถึงพัฒนาข้อสรุป
และข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้อง
(4) สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสามารถวางแผนและดาเนินการโครงการ
สาคัญ โครงการวิจัยค้นคว้าทางวิชาการ หรือการปฏิบัติได้ด้วยตนเอง โดยการใช้ความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ตลอดถึงการ
ใช้เทคนิคการวิจัย และให้ข้อสรุปที่สมบูรณ์ซึ่งขยายองค์ความรู้หรือแนวทางการปฏิบัติที่มีอยู่เดิมได้อย่างมีนัยสาคัญ การทดสอบ
มาตรฐานนี้สามารถทาได้โดยการทดสอบจากข้อสอบของแต่ละวิชาในชั้นเรียนตลอดระยะเวลาที่นักศึกษาอยู่ในหลักสูตร
2.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้
ใช้การเรียนการสอนในหลากหลายรูปแบบ โดยเน้นหลักการทางทฤษฎี และประยุกต์ทางปฏิบัติในสภาพแวดล้อมจริง โดยทันต่อการ
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เปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี ทั้งนี้ให้เป็นไปตามลักษณะของรายวิชาตลอดจนเนื้อหาสาระของรายวิชานั้น ๆ นอกจากนี้ควรจัดให้มีการเรียนรู้
จากสถานการณ์จริงโดยการศึกษา ดูงานหรือเชิญผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ตรงมาเป็นวิทยากรพิเศษเฉพาะเรื่อง
2.2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้
ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการปฏิบัติของนักศึกษา ในด้านต่าง ๆ คือ
(1) การทดสอบย่อย
(2) การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน
(3) ประเมินจากรายงานทีน่ ักศึกษาจัดทา
(4) ประเมินจากโครงการที่นาเสนอ
(5) ประเมินจากการนาเสนอรายงานในชั้นเรียน
2.3. ทักษะทางปัญญา
2.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
นักศึกษาต้องสามารถพัฒนาตนเองและประกอบวิชาชีพได้โดยพึ่งตนเองได้เมื่อสาเร็จการศึกษาแล้ว ดังนั้นนักศึกษาจาเป็นต้องได้รับ การ
พัฒนาทักษะทางปัญญาไปพร้อมกับคุณธรรม จริยธรรม และความรู้เกี่ยวกับสาขาวิชาวิศวกรรมโยธาในขณะที่สอนนักศึกษา อาจารย์ต้องเน้นให้
นักศึกษาคิดหาเหตุผล เข้าใจที่มาและสาเหตุของปัญหา วิธีการแก้ปัญหารวมทั้งแนวคิดด้วยตนเอง ไม่สอนในลักษณะท่องจา นักศึกษาต้องมี
คุณสมบัติต่าง ๆ จากการสอนเพื่อให้เกิดทักษะทางปัญญาดังนี้
(1) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปประเด็นปัญหาและความต้องการ
(2) สามารถคิด วิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาด้านวิศวกรรม ด้านการศึกษา หรือด้านอุตสาหกรรมได้อย่างมีระบบ
(3) มีจินตนาการและความยืดหยุ่นในการปรับใช้องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องเหมาะสมในการพัฒนานวัตกรรมหรือองค์ความรู้ต่อยอดจากเดิม
ได้อย่างสร้างสรรค์
(4) สามารถค้นคว้าความรู้เพิ่มเติมได้ด้วยตนเอง เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต และทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางองค์ความรู้และเทคโนโลยี
ใหม่ ๆ ที่เกี่ยวข้อง
การวัดมาตรฐานในข้อนี้สามารถทาได้โดยการออกข้อสอบที่ให้นักศึกษาแก้ปัญหา อธิบายแนวคิดของการแก้ปัญหา และวิธีการ
แก้ปัญหาโดยการประยุกต์ความรู้ที่เรียนมา หลีกเลี่ยงข้อสอบที่เป็นการเลือกคาตอบที่ถูกมาคาตอบเดียวจากกลุ่มคาตอบที่ให้มา ไม่ควรมีคา ถาม
เกี่ยวกับนิยามต่าง ๆ
2.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
(1) กรณีศึกษาทางการประยุกต์เทคโนโลยีด้านวิศวกรรมโยธาและวิศวกรรมโยธาเพื่อการอนุรักษ์
(2) การอภิปรายกลุ่ม
(3) ให้นักศึกษามีโอกาสปฏิบัติจริง
2.3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรูด้ ้านทักษะทางปัญญา
ประเมินตามสภาพจริงจากผลงานวิจัย และการปฏิบัติของนักศึกษา เช่น ประเมินจากการนาเสนอรายงานในชั้นเรียน การทดสอบ
โดยใช้แบบทดสอบหรือ สัมภาษณ์ เป็นต้น
2.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
2.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลและความสามารถในการรับผิดชอบ
นักศึกษาต้องออกไปประกอบอาชีพซึ่งส่วนใหญ่ต้องเกี่ยวข้องกับคนที่ไม่รู้จักมาก่อน คนที่มาจากสถาบันอื่นๆ และคนที่จะมาเป็น
ผู้บังคับบัญชา หรือคนที่จะมาอยู่ใต้บังคับบัญชา ความสามารถที่จะปรับตัวให้เข้ากับกลุ่มคนต่าง ๆเป็นเรื่องจาเป็นอย่างยิ่ง ดังนั้น อาจารย์ต้อง
สอดแทรกวิธีการที่เกี่ยวข้องกับคุณสมบัติต่างๆ ต่อไปนี้ให้นักศึกษาระหว่างที่สอนวิชา หรืออาจให้นักศึกษาไปเรียนวิชาทางด้านสังคมศาสตร์ที่
เกี่ยวกับคุณสมบัติต่าง ๆนี้
(1) สามารถให้ความช่วยเหลือและอานวยความสะดวกแก่การแก้ปัญหาสถานการณ์ต่างๆในกลุ่มทั้งในบทบาทของผู้นา หรือในบทบาท
ของผู้ร่วมทีมทางาน และสามารถตัดสินใจในการดาเนินงานด้วยตนเองและสามารถประเมินตนเองได้ รวมทั้งวางแผนในการ
ปรับปรุงตนเองให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานระดับสูงได้



17

(2) สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาชี้นาสังคมในประเด็นที่เหมาะสมสามารถแก้ไขปัญหาที่มีความซับซ้อน หรือความยุ่งยากระดับสูง
ทางวิชาชีพได้ด้วยตนเอง
(3) มีความรับผิดชอบในการกระทาของตนเองและรับผิดชอบงานตนเอง และร่วมมือกับผู้อื่นอย่างเต็มที่ในการจัดการข้อโต้แย้งและ
ปัญหาต่าง ๆ รวมทั้งแสดงออกทักษะการเป็นผู้นาได้อย่างเหมาะสมตามโอกาสและสถานการณ์เพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการ
ทางานของกลุ่ม
(4) สามารถเป็นผู้ริเริ่มแสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์ทั้งส่วนตัวและส่วนรวม พร้อมทั้งแสดงจุดยืนอย่างพอเหมาะทั้งของตนเอง
และของกลุ่ม พร้อมทั้งแสดงออกทักษะการเป็นผู้นาได้อย่างเหมาะสมตามโอกาสและสถานการณ์เพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการ
ทางานของกลุ่ม
2.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
ใช้การสอนที่มีการกาหนดกิจกรรมให้มีการทางานเป็นกลุ่ม การทางานที่ต้องประสานงานกับผู้อื่นข้ามหลักสูตร หรือต้องค้นคว้าหา
ข้อมูลจากการสัมภาษณ์บุคคลอื่น หรือผู้มีประสบการณ์ โดยมีความคาดหวังในผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลและ
ความสามารถในการรับผิดชอบ ดังนี้
(1) สามารถทางานกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
(2) มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รบั มอบหมาย
(3) สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์และวัฒนธรรมองค์กรที่ไปปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี
(4) มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกบั ผู้ร่วมงานในองค์กรและกับบุคคลทั่วไป
(5) มีภาวะผู้นา
2.4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรูด้ ้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาในการนาเสนอรายงานกลุ่มในชั้นเรียนและสังเกตจากพฤติกรรมที่แสดงออกใน
การร่วมกิจกรรมต่าง ๆ และความครบถ้วนชัดเจนตรงประเด็นของข้อมูล
2.5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
2.5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) สามารถคัดกรองข้อมูลทางคณิตศาสตร์และสถิติเพื่อนามาใช้ในการศึกษาค้นคว้าปัญหา สรุปปัญหาและเสนอแนะแก้ไขปัญหาใน
ด้านวิศวกรรมโยธา หรืองานด้านการศึกษา
(2) สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพได้อย่างเหมาะสมกับกลุ่มบุคคลต่างๆ ทั้งในวงการวิชาการและชุมชนทั่วไป โดยการนาเสนอ
รายงานทั้งในรูปแบบที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการผ่านสิ่งตีพิมพ์ทางวิชาการ รวมทั้งวิทยานิพนธ์หรือโครงการค้นคว้าที่สาคัญ
2.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชาต่าง ๆ ให้นักศึกษาได้วิเคราะห์สถานการณ์จาลองและสถานการณ์เสมือนจริง และนาเสนอการ
แก้ปัญหาที่เหมาะสม
2.5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ประเมินจากเทคนิคการนาเสนอโดยใช้ทฤษฎี การเลือกใช้เครื่องมือทางเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือคณิตศาสตร์และสถิติ ที่
เกี่ยวข้อง
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3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสูร่ ายวิชา (Curriculum Mapping)
3.1 แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) วิชาภาษาอังกฤษ
 ความรับผิดชอบหลัก
1. ด้านคุณธรรม
จริยธรรม
รายวิชา

LNG 550 วิชาปรับพื้นภาษาอังกฤษสาหรับนักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา
LNG 660 วิชาภาษาอังกฤษระหว่างการเรียนใน
หลักสูตรสาหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

 ความรับผิดชอบรอง
2. ด้านความรู้
3. ด้านทักษะทาง
ปัญญา

4. ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

5. ด้านทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
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1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม
(1) เข้าใจและซาบซึ้งในวัฒ นธรรมไทย ตระหนักใน
คุณค่าของระบบคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และ
ซื่อสัตย์สุจริต
(2) มีวินัย ตรงต่อเวลา รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
เคารพกฎระเบีย บและข้อบังคับต่ างๆ ขององค์กร
และสังคม
(3) มีภาวะความเป็นผู้นาและผู้ตาม สามารถทางานเป็น
หมู่ ค ณะสามารถแก้ ไ ขข้ อ ขั ด แย้ ง ตามล าดั ค วาม
สาคัญ เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
รวมทั้งเคารพในคุ ณค่าและศักดิ์ศ รีของความเป็ น
มนุษย์
(4) สามารถวิเคราะห์และประเมินผลกระทบจากการใช้
ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ และ คณิตศาสตร์ ต่อบุคคล
องค์กร สังคมและสิ่งแวดล้อม
(5) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ และมีความ
รับผิดชอบในฐานะผู้ประกอบวิชาชีพ รวมถึงเข้าใจ
บริบททางสังคมของวิชาชีพวิทยาศาสตร์ในแต่ละ
สาขา ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

2. ความรู้
(1) มีความรู้แ ละความเข้ าใจทางคณิ ตศาสตร์ พื้น ฐาน
และวิทยาศาสตร์พื้นฐาน เพื่อการประยุกต์ใช้กับงาน
ท า ง ด้ า น วิ ท ย า ศ า ส ต ร์ เ ท ค โ น โ ล ยี แ ล ะ
วิศวกรรมศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง
(2) มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการที่สาคัญทั้ง
ในเชิ ง ทฤษฎี แ ละปฎิ บั ติ ในเนื้ อ หาของสาขาวิ ชา
เฉพาะด้านทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
(3) สามารถบูร ณาการความรู้ ในสาขาวิชาที่ ศึกษากับ
ความรู้ในศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
(4) สามารถวิ เ คราะห์ แ ละแก้ไ ขปั ญ หา ด้ วยวิ ธีก ารที่
เหมาะสม รวมถึ ง การประยุ ก ต์ ใ ช้ เ ครื่ อ งมื อ ที่
เหมาะสม
(5) สามารถใช้ความรู้และทักษะในสาขาวิชาของตนใน
การประยุกต์แก้ปัญหาในงานจริงได้

3. ทักษะทางปัญญา
(1) มีความคิดอย่างมีวิจารณญาณที่ดี
(2) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปประเด็น
ปัญหาและความต้องการ
(3) สามารถคิ ด วิ เ คราะห์ และแก้ ไ ขปั ญ หาด้ า น
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ได้อย่างมีระบบ รวมถึง
การใช้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการทางานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
(4) มีจินตนาการและความยื ดหยุ่น ในการปรับ ใช้องค์
ความรู้ที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสม
(5) สามารถสืบค้นข้อมูลและแสวงหาความรู้เพิ่มเติมได้
ด้วยตนเอง เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต และทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงทางองค์ความรู้และเทคโนโลยี ใหม่ ๆ



4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
(1) สามารถสื่อสารกับกลุ่มคนหลากหลาย และสามารถสนทนา
ทั้ ง ภาษาไทยและ/หรื อ ภาษาต่ า งประเทศได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ สามารถใช้ความรู้ในวิชาที่ศึกษามาสื่อสารต่อ
สังคมได้ในประเด็นที่เหมาะสม
(2) สามารถให้ความช่วยเหลือและอานวยความสะดวกแก่การ
แก้ปัญหาสถานการณ์ต่างๆ ในกลุ่มทั้งในบทบาทของผู้นา
หรือในบทบาทของผู้ร่วมทีมทางาน
(3) สามารถวางแผนและรับผิดชอบในการพัฒนาการเรียนรู้ของ
ตนเอง
(4) รู้จักบทบาท หน้าที่ และมีความรับผิดชอบในการทางาน
ตามที่มอบหมาย ทั้งงานบุคคลและงานกลุ่ม สามารถปรับตัว
และทางานร่วมกับผู้อนื่ ทั้งในฐานะของผู้นาและผูต้ ามได้
อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถวางตัวได้อย่างเหมาะสมกับ
ความรับผิดชอบ
(5) มีจิตสานึกความรับผิดชอบด้านความปลอดภัยในการทางาน
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5. ทั ก ษะการวิ เ คราะห์ เ ชิ ง ตั ว เลข การสื่ อ สารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) มี ทั ก ษะในการใช้ ค อมพิ ว เตอร์ ส าหรั บ การท างานที่
เกี่ยวข้องกับวิชาชีพได้เป็นอย่างดี
(2) มีทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศทางคณิตศาสตร์
หรือการแสดงสถิติประยุกต์ ต่อการแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องได้
อย่างสร้างสรรค์
(3) สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่
ทันสมัยได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
(4) มีทักษะในการสื่อสารข้อมูลทั้งทางการพูด การเขียน และ
การสื่อความหมายโดยใช้สัญลักษณ์
(5) สามารถใช้ เ ครื่ อ งมื อ วิ ท ยาศาสตร์ แ ละคณิ ต ศาสตร์ เ พื่ อ
ประกอบวิชาชีพในสาขาที่เกี่ยวข้องได้
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3.2 แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) วิชาทางการศึกษาเเละการบริหาร
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง
1. ด้านคุณธรรม
2. ด้านความรู้
3. ด้านทักษะทาง
4. ด้านทักษะ
5. ด้านทักษะการ
จริยธรรม
ปัญญา
ความสัมพันธ์ระหว่าง วิเคราะห์เชิงตัวเลข
บุคคลและความ
การสื่อสาร และการ
รายวิชา
รับผิดชอบ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1 2 3 4
1
2
3
FEM 601 ระเบียบวิธีการวิจัยทางการศึกษา
               
FEM 602 สัมมนา
FEM 603 หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้
FEM 604 จิตวิทยาการศึกษาและความเป็นครู
FEM 605 การวัดและการประเมินผลการศึกษาขัน้ สูง
FEM 606 หลักและทฤษฎีทางครุศาสตร์อุตสาหกรรมและ
เทคโนโลยี
FEM 607 พัฒนาระบบการเรียนการสอนและการออกแบบ
คอมพิวเตอร์การสอน
FEM 608 สถิติวิจัย
FEM 609 การบริหารจัดการในห้องเรียน
FEM 610 การใช้เทคโนโลยีและสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้
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1. ด้านคุณธรรม
จริยธรรม

2. ด้านความรู้

3. ด้านทักษะทาง
ปัญญา

1






2






3






1






2






3






1






2






3






4. ด้านทักษะ
5. ด้านทักษะการ
ความสัมพันธ์ระหว่าง วิเคราะห์เชิงตัวเลข
บุคคลและความ
การสื่อสาร และการ
รับผิดชอบ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3 4
1
2
3
      
      
      
      
      



















    









































    
    
    









รายวิชา

FEM 611 การจัดการทรัพยากรมนุษย์
FEM 612 จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์กร
FEM 613 การประกันคุณภาพการศึกษา
FEM 614 การบริหารและการวางแผนโครงการ
FEM 615 การออกแบบการสอน
FEM 616 การจัดองค์กรและการบริหาร
สถาบันการศึกษา
FEM 617 การพัฒนาหลักสูตรช่างเพื่อชุมชน
FEM 618 การพัฒนาวัสดุเเละอุปกรณ์ช่วยสอนวิชาช่าง
FEM 680 – 683 หัวข้อพิเศษ 1 - 4
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1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม
(1) สามารถจัดการปัญหาทางคุณธรรม จริยธรรมที่ซับซ้อนด้วย
หลั ก การ เหตุ ผ ล และค่ า นิ ย มอั น ดี ง ามข้ อ สรุ ป ของปั ญ หาโดย
คานึงถึงความรู้สึกของผู้ได้รับผลกระทบ
(2) ริเริ่มในการยกปัญหาทางจรรยาบรรณที่มีอยู่เพื่อการทบทวนและ
แก้ไข เพื่อจัดการกับข้อโต้แย้งและปัญหาที่มีผลกระทบต่อตนเอง
และผู้อื่น
(3) แสดงออกซึ่งภาวะผู้นาในการส่งเสริมให้มีการประพฤติปฏิบัติ
ตามหลัก คุณธรรม จริยธรรม ในสภาพแวดล้อมของการทางานและ
ในที่ชุมชนที่กว้างขวางขึ้น

2. ด้านความรู้
(1) มีความรูแ้ ละความเข้าใจอย่างถ่องแท้ในเนื้อหาสาระหลัก
ตลอดจนหลักการและทฤษฎีที่สาคัญและนามาประยุกต์ใช้ได้
(2) มีความเข้าใจทฤษฎี การวิจัย และการปฏิบัติอย่างลึกซึ้งใน
ระดับแนวหน้าตลอดถึงผลกระทบของผลงานวิจัยในปัจจุบันที่
มีต่อองค์ความรู้
(3) ตระหนักในระเบียบข้อบังคับที่ใช้อ ยู่ในสภาพแวดล้อม
ของระดับชาติและนานาชาติที่อาจมีผลกระทบต่อการศึกษา
รวมทั้งเหตุผลและการเปลี่ยนแปลงที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต


4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
(1)สามารถแก้ไขปัญหาที่มีความซับซ้อน หรือความยุ่งยากระดับสูงได้ด้วยตนเอง(2)สามารถ
ประเมินตนเองได้ รวมทั้งวางแผนในการปรับปรุงตนเองให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
ระดับสูงได้
(3)มีความรับผิดชอบในการดาเนินงานของตนเองและร่วมมือกับผูอ้ ื่นอย่างเต็มที่ในการจัดการ
ปัญหาต่าง ๆ
(4)แสดงออกทักษะการเป็นผู้นาได้อย่างเหมาะสมตามโอกาสและสถานการณ์เพื่อเพิ่มพูน
ประสิทธิภาพในการทางานของกลุ่ม

3. ด้านทักษะทางปัญญา
(1) สามารถจัดการปัญหาในบริบทใหม่และพัฒนา
แนวคิดริเริ่มและสร้างสรรค์ ในการแก้ปัญหาโดยการ
สังเคราะห์และใช้ผลงานวิจัยที่มอี ยู่เดิม
(2) สามารถวิเคราะห์ปัญหาที่ซับซ้อนและเสนอแนะ
แนวทางแก้ไขได้อย่างสร้างสรรค
(3) วางแผนและดาเนินโครงการวิจัยค้นคว้าได้ด้วย
ตนเอง เพื่อให้ได้ข้อสรุปที่สามารถขยายองค์ความรู้
เดิมได้อย่างมีนัยสาคัญ

5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1)สามารถคัดกรองข้อมูลทางคณิตศาสตร์และสถิติเพื่อนามาใช้ในการศึกษาค้นคว้าปัญหา
สรุปปัญหาและเสนอแนะแก้ไขปัญหาในด้านต่าง ๆ
(2)สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพได้อย่างเหมาะสมกับกลุ่มบุคคลต่าง ๆโดยการ
นาเสนอรายงานผ่านสิ่งตีพิมพ์
(3)สามารถใช้เทคโนโลยีในการเก็บรวบรวมข้อมูล ประมวลผล แปลความหมาย และ
นาเสนอข้อมูลสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม



24
3.3 แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบผลการเรียนรู้สู่รายวิชา (Curriculum Mapping) วิชาทางวิศวกรรมโยธา
 ความรับผิดชอบหลัก
1. ด้านคุณธรรม
จริยธรรม

 ความรับผิดชอบรอง
2. ด้านความรู้
3. ด้านทักษะ
ทางปัญญา

รายวิชา

1
CTE 620 ระบบและการวิเคราะห์โครงสร้าง

CTE 621 การออกแบบอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก

CTE 622 การออกแบบและการใช้งานโครงสร้างเหล็ก

CTE 623 ชิ้นส่วนคอนกรีตอัดแรงและการใช้งาน

CTE 624 นวัตกรรมของคอนกรีตเทคโนโลยี

CTE 625 วิธีการไฟไนต์เอเลเมนต์ในกลศาสตร์โครงสร้าง

CTE 626 ปฐพีกลศาสตร์ชั้นสูง

CTE 627 โครงสร้างดิน

CTE 628 วิศวกรรมฐานรากชั้นสูง

CTE 629 การทดสอบดินชั้นสูงและการปรับปรุงคุณภาพดิน 
CTE 630 แหล่งน้าเพื่อชีวิต

CTE 631 ชลศาสตร์ชั้นสูง

CTE 632 การบริหารโครงการก่อสร้าง

CTE 633 การวางแผนและควบคุมการก่อสร้าง

CTE 634 วิธีและเครื่องจักรทีใ่ ช้ในการก่อสร้าง

CTE 641 หลักการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

CTE 642 การจัดการสิ่งแวดล้อมสาหรับอาคาร
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4. ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และความ
รับผิดชอบ
1
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5. ด้านทักษะ
การวิเคราะห์เชิง
ตัวเลขการ
สื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1
2 3
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



25

1. ด้านคุณธรรม
จริยธรรม

รายวิชา

CTE 643 คอนกรีตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
CTE 644 การตรวจสอบอาคาร และการทดสอบโครงสร้าง
แบบไม่ทาลาย
CTE 645 การซ่อมแซมและเสริมกาลังโครงสร้าง
CTE 646 การวางแผนบริหารจัดการเมืองและชุมชน
CTE 647 สิ่งแวดล้อมและแหล่งน้า
CTE 648 งานระบบในอาคาร
CTE 649 ระบบโครงสร้างพื้นฐาน
CTE 650 การจัดการผิวทางและโครงสร้างพื้นฐาน

2. ด้านความรู้

3. ด้านทักษะ
ทางปัญญา

4. ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และความ
รับผิดชอบ

5. ด้านทักษะ
การวิเคราะห์เชิง
ตัวเลขการ
สื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
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1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม
(1) สามารถจัดการปัญหาทางคุณธรรม จริยธรรมที่ซับซ้อนเชิง
วิ ช าการโดยค านึ ง ความรู้ สึ ก ของผู้ อื่ น อย่ า งรอบรู้ ยุ ติ ธ รรมและ
ชัดเจน มีหลักฐานและตอบสนองปัญหาตามหลักการและค่านิยม
อันดี ให้ข้อสรุปที่ไวต่อความรู้สึกของผู้อื่น
(2) ริเริ่มในการยกปัญหาทางจรรยาบรรณที่มีอยู่เพื่อทบทวนและ
แก้ ไ ข สนั บ สนุ น อย่ า งจริ ง จั ง ให้ ผู้ อื่ น ใช้ ก ารวิ นิ จ ฉั ย ทางด้ า น
คุ ณธรรม จริ ย ธรรมในการจั ด การกับ ข้ อ โต้ แ ย้ ง และปั ญ หาที่ มี
ผลกระทบต่อตนเองและผู้อื่น
(3) แสดงออกซึ่งภาวะผู้นาในการส่งเสริมให้มีการประพฤติปฏิบตั ิตามหลักคุณธรรม จริยธรรมในสภาพแวดล้อมของการ
ทางานและในชุมชนที่กว้างขวางขึ้น
(4) เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม
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2. ด้านความรู้
(1) มี ความรู้ และความเข้ าใจเกี่ยวกับ หลั กการและทฤษฎี ที่
ส าคั ญ ในเนื้ อ หาที่ ศึ ก ษา ใช้ ค วามรู้ ท างภาคทฤษฎี แ ละ
ภาคปฏิบัติในการจัดการบริบทใหม่ที่ไม่คาดคิดทางวิศวกรรม
โยธาและการศึ ก ษา
รวมทั้ ง พั ฒ นาแนวคิ ด ริ เ ริ่ ม และ
สร้างสรรค์เพื่อตอบสนองประเด็นหรือปัญหา
(2) สามารถวิเคราะห์ปัญหา เข้าใจและอธิบายความต้องการ
ทางวิศวกรรมโยธาหรือทางด้านการศึกษา รวมทั้งประยุกต์
ความรู้ ทักษะ และการใช้เครื่องมือที่เหมาะสมกับการแก้ไข
ปัญหา โดยใช้ดุลยพินิจในการตัดสินใจในสถานการณ์ที่มี
ข้อมูลไม่เพียงพอ สามารถสังเคราะห์และใช้ผลงานวิจัย สิ่ง
ตีพิมพ์ทางวิชาการ และพัฒนาความคิดใหม่ ๆ โดยการบูรณา
การให้เข้ากับองค์ความรู้เดิมหรือเสนอเป็นความรู้ใหม่ที่ท้า
ทาย
(3) สามารถวิเคราะห์ ประเด็นหรือปัญหาที่ซับซ้อนทางด้าน
วิศวกรรมโยธา หรือด้านการศึกษาได้อย่างสร้างสรรค์รวมถึง
พัฒนาข้อสรุปและข้อเสนอแนะ
(4)สามารถบูรณาการความรู้ เพื่อสามารถวางแผนและ
ดาเนินการโครงการสาคัญ การวิจัย โดยการใช้ความรู้ และให้
ข้อสรุปที่สมบูรณ์ซึ่งขยายองค์ความรู้

3. ด้านทักษะทางปัญญา
(1) สามารถรวบรวม ศึ ก ษา วิ เ คราะห์ และสรุ ป
ประเด็นปัญหาและความต้องการ
(2) สามารถคิ ด วิ เ คราะห์ และแก้ ไ ขปั ญ หาด้ า น
วิศวกรรม ด้านการศึกษา หรือด้านอุตสาหกรรมได้
อย่างมีระบบ
(3) มีจินตนาการและความยืดหยุ่นในการปรับใช้องค์
ความรู้ที่เกี่ยวข้องเหมาะสมในการพัฒนานวัตกรรม
หรือองค์ความรู้ต่อยอดจากเดิมได้อย่างสร้างสรรค์
(4) สามารถค้นคว้าความรู้เพิ่มเติมได้ด้วยตนเอง เพื่อ
การเรียนรู้ตลอดชีวิต และทันต่อการเปลี่ยนแปลง
ทางองค์ความรู้และเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่เกี่ยวข้อง
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4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
(1) สามารถแก้ไ ขปัญหาที่มีความซับ ซ้อน หรือความยุ่ งยากระดับสู ง ได้ด้วย
ตนเอง
(2) สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาชี้นาสังคมในประเด็นทีเ่ หมาะสม สามารถแก้ไข
ปัญหาที่มคี วามซับซ้อน หรือความยุ่งยากระดับสูงทางวิชาชีพได้ดว้ ยตนเอง
(3) มีความรับผิดชอบในการดาเนินงานของตนเองและร่วมมือกับผู้อื่นอย่างเต็มที่ใน
การจัดการปัญหาต่าง ๆ
(4) ผู้ริเริ่ มแสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์ทั้ งส่วนตัวและส่วนรวม และ
แสดงออกทั กษะการเป็ น ผู้ นาได้ อ ย่ างเหมาะสมตามโอกาสและสถานการณ์ เ พื่ อ
เพิ่มพูนประสิทธิภาพในการทางานของกลุ่ม

5.ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสือ่ สารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) สามารถคัดกรองข้อมูลทางคณิตศาสตร์และสถิติเพื่อนามาใช้ในการศึกษาค้นคว้า
ปัญหา สรุปปัญหาและเสนอแนะแก้ไขปัญหาในด้าน ต่าง ๆ
(2) สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพได้อย่างเหมาะสมกับกลุ่มบุคคลต่าง ๆโดย
การนาเสนอรายงานผ่านสิ่งตีพิมพ์
(3) สามารถใช้เทคโนโลยีในการเก็บรวบรวมข้อมูล ประมวลผล แปลความหมาย
และนาเสนอข้อมูลสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑในการใหระดับคะแนน (เกรด)
การวัดผลและการสาเร็จการศึกษา เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
(ภาคผนวก จ)
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่สาเร็จการศึกษา
การทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของนักศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของระบบการประกันคุณภาพภายในของสถาบันอุดมศึกษาที่จะต้องทาความ
เข้าใจตรงกันทั้งสถาบัน และนาไปดาเนินการจนบรรลุผลสัมฤทธิ์ ซึ่งผู้ประเมินภายนอกจะต้องสามารถตรวจสอบได้
การทวนสอบในระดับรายวิชาควรให้นักศึกษาประเมินการเรียนการสอนในระดับรายวิชา การทวนสอบในระดับหลักสูตรสามารถทาได้โดย
มีระบบประกันคุณภาพภายในสถาบันการศึกษาดาเนินการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้และรายงานผล
2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาสาเร็จการศึกษา
การกาหนดกลวิธีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษา ควรเน้นการทาวิจัยสัมฤทธิผลของการประกอบอาชีพของบัณฑิต ที่ทา
อย่างต่อเนื่องและนาผลวิจัยที่ได้ย้อนกลับมาปรับปรุงกระบวนการการเรียนการสอน และหลักสูตรแบบครบวงจร รวมทั้งการประเมินคุณภาพของ
หลักสูตรและหน่วยงานโดยองค์กรระดับสากล โดยการวิจัยอาจจะทาดาเนินการดังตัวอย่างต่อไปนี้
(1) ภาวการณ์ได้งานทาของบัณฑิต ประเมินจากบัณฑิตแต่ละรุ่น ที่สาเร็จการศึกษา ในด้านของระยะเวลาในการหางานทา ความเห็นต่อ
ความรู้ ความสามารถ ความมั่นใจของบัณฑิตในการประกอบการงานอาชีพ
(2) การตรวจสอบจากผู้ประกอบการ โดยการขอเข้าสัมภาษณ์ หรือ การแบบส่งแบบสอบถาม เพื่อประเมินความพึงพอใจในบัณฑิตที่สาเร็จ
การศึกษาและเข้าทางานในสถานประกอบการนั้นๆ ในคาบระยะเวลาต่างๆ เช่น ปีที่ 1 ปีที่ 5 เป็นต้น
(3) การประเมินตาแหน่ง และหรือความก้าวหน้าในสายงานของบัณฑิต
(4) การประเมินจากสถานศึกษาอื่น โดยการส่งแบบสอบถาม หรือสอบถามเมื่อมีโอกาสในระดับความพึงพอใจในด้านความรู้ ความพร้อม
และสมบัติด้านอื่น ๆ ของบัณฑิตจะสาเร็จการศึกษาและเข้าศึกษาเพื่อปริญญาที่สูงขึ้นในสถานศึกษานั้น ๆ
(5) การประเมินจากบัณฑิตที่ไปประกอบอาชีพ ในแง่ของความพร้อมและความรู้จากสาขาวิชาที่เรียน รวมทั้งสาขาอื่นๆ ที่กาหนดใน
หลักสูตร ที่เกี่ยวเนื่องกับการประกอบอาชีพของบัณฑิต รวมทั้งเปิดโอกาสให้เสนอข้อคิดเห็นในการปรับหลักสูตรให้ดียิ่งขึ้นด้วย
(6) ความเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ที่มาประเมินหลักสูตร หรือ เป็นอาจารย์พิเศษ ต่อความพร้อมของนักศึกษาในการเรียน และสมบัติ
อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการเรียนรู้ และการพัฒนาองค์ความรู้ของนักศึกษา
(7) ผลงานของนักศึกษาที่วัดเป็นรูปธรรมได้ซึ่ง อาทิ (ก) จานวนโครงการที่ร่วมทางาน (ข) จานวน สิทธิบัตร (ค) จานวนรางวัลทางสังคม
และวิชาชีพ (ง) จานวนกิจกรรมการกุศลเพื่อสังคมและประเทศชาติ (จ) จานวนกิจกรรมอาสาสมัครในองค์กรที่ทาประโยชน์ต่อสังคม
3. เกณฑ์การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ภาคผนวก จ.)
หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์
1. การเตรียมการสาหรับอาจารยใหม่
(1) มีการปฐมนิเทศแนะแนวการเป็นครูแก่อาจารย์ใหม่ ให้มีความรู้และเข้าใจนโยบายของมหาวิทยาลัย/สถาบัน คณะตลอดจนในหลักสูตร
ที่สอน
(2) ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพื่อส่งเสริมการสอนและการวิจัยอย่างต่อเนื่องโดยผ่านการทาวิจัยสาย
ตรงในสาขาวิชาและมีงบสนับสนุนในการทาวิจั ยจากมหาวิทยาลัยและภาควิชาเป็น อันดั บแรก การสนับ สนุนด้ านการศึกษาต่ อ
ฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองค์กรต่าง ๆ การประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ หรือการลาเพื่อ
เพิ่มพูนประสบการณ์
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2. การพัฒนาความรูแ้ ละทักษะใหแก่คณาจารย์
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
(1) ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพื่อส่งเสริมการสอนและการวิจัยอย่างต่อเนื่องโดยผ่านการทาวิจัยสาย
ตรงในสาขาวิชาที่เป็นอันดับแรก การสนับสนุนด้านการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองค์กรต่าง ๆ การประชุม
ทางวิชาการทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ หรือการลาเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์
(2) การเพิ่มพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลให้ทันสมัย
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพดานอื่นๆ
(1) การมีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาความรู้และคุณธรรม
(2) มีการกระตุ้นอาจารย์ทาผลงานทางวิชาการสายตรงในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
(3) ส่งเสริมการทาวิจัยสร้างองค์ความรู้ใหม่เป็นหลักและเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและมีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพ เป็นรอง
(4) จัดสรรงบประมาณสาหรับการทาวิจัย
(5) จัดให้อาจารย์ทุกคนเข้าร่วมกลุ่มวิจัยต่างๆ ของคณะ
(6) จัดให้อาจารย์เข้าร่วมกิจกรรมบริการวิชาการต่างๆ ของคณะ
หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
1. การบริหารหลักสูตร
ในการบริหารหลักสูตร จะมีคณะกรรมการประจาหลักสูตร อันประกอบด้วยประธานหลักสูตร และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักแต่ละ
สาขาวิชาในภาควิชาเป็นกรรมการหลักสูตร โดยมีที่ปรึกษาที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้กากับดูแลและคอยให้คาแนะนา ตลอดจนกาหนดนโยบาย
ปฏิบัติให้แก่ กรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร
กรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร จะวางแผนการจัดการเรียนการสอนร่วมกับคณะและอาจารย์ผู้สอน ติดตามและรวบรวมข้อมูล
สาหรับใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรโดยกระทาทุกปีอย่างต่อเนื่อง
เป้าหมาย
การดาเนินการ
การประเมิน
เพื่ อ ให้ ก ารบริ ห ารหลั ก สู ต ร 1. กาหนดให้มีอาจารย์ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือ การประเมินคุณภาพการบริหารหลักสูตรจะ
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดย เป็นผู้ดารงตาแหน่ง ทางวิชาการไม่ต่ากว่ารองศาสตราจารย์ ปฏิ บั ติ ต ามนโยบายการประกั น คุ ณ ภาพ
ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ ป รั ช ญ า แ ล ะ เป็นอาจารย์ประจาหลักสูตรอย่างน้อย 5 คน โดยอาจารย์แต่ มหาวิทยาลัยโดยอ้างอิงตัวบ่งชี้ตามมาตรฐาน
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
ละท่านจะทาหน้าที่เป็นอาจารย์ประจาหลักสูตรนี้เท่านั้น
ที่มหาวิทยาลัยกาหนดดังต่อไปนี้
2. กาหนดให้อาจารย์ประจาหลักสูตรมีหน้าที่วางแผน ควบคุม 1. มาตรฐานที่ 5 ด้านการพัฒนาสถาบันและ
และกากับดูแล รวมถึงจัดระบบการเรียนการสอน เพื่อให้ บุคลากร
ผู้ รั บ การศึ ก ษาได้ รั บ การพั ฒ นาและเรี ย นรู้ ไ ด้ ต รงตาม 2. มาตรฐานที่ 6 ด้านหลักสูตรและการเรียน
เจตนารมณ์ของหลักสูตร
การสอน
3. กาหนดให้มีการพัฒนาอาจารย์ โดยการสนับสนุนอาจารย์ 3. มาตรฐานที่ 7 ด้ า นการประกั น คุ ณ ภาพ
นาเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอทุนวิจัย และมีการจัดโครงการ การศึกษา
เพื่ อ เพิ่ ม พู น ความรู้ ค วามสามารถของอาจารย์ อั น ได้ แ ก่ นอกจากนี้ยังจัดให้มีการประเมินหลักสูตร
การศึกษาต่อ ฝึกอบรม สัมมนา และการศึกษาดูงานเป็นต้น ภายในทุกๆ 4 ปีโดยคณะกรรมการวิชาการ
4. กาหนดให้มีการสร้างความร่วมมือในด้านการเรียนการสอน ประจ าภาควิ ชาและกรรมการผู้ท รงคุณวุ ฒิ
และการทาวิจัยกับหน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชน รวมถึง ซึ่ ง คณะกรรมการจะท าการประเมิ น โดย
สถาบันการศึกษาในต่างประเทศ
พิ จ ารณาจากข้ อ มู ล ผลการเรี ย นการสอน
5. กาหนดให้มีการพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัย โดยแสดงการ จานวนนักศึกษาที่สาเร็จการศึกษา จานวน
ปรับปรุงดัชนีด้านมาตรฐานและคุณภาพการศึกษาเป็นระยะ ผลงานวิ จั ย ความร่ วมมื อ กับ หน่ วยงานอื่ น
อย่างน้อยทุกๆ 5 ปี และมีการประเมินเพื่ อพัฒนาหลักสูตร แบบประเมิ น ที่ ไ ด้ จ ากนั ก ศึ ก ษา รวมถึ ง
อย่างต่อเนื่องทุก 5 ปี
รายงานการติ ด ตามผลการท างานของ
นักศึกษาหลังสาเร็จการศึกษา
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2.การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน
2.1 การบริหารงบประมาณ
ภาควิ ช าฯได้ รั บ การจั ด สรรงบประมาณประจ าปี ทั้ ง งบประมาณแผ่ น ดิ น และเงิ น รายได้ เ พื่ อ จั ด ซื้ อต ารา สื่ อ การเรี ย นการสอน
โสตทัศนูปกรณ์ วัสดุครุภัณฑ์ และคอมพิวเตอร์อย่างเพียงพอเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนในชั้นเรียน และสร้างสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับ
การเรียนรู้ด้วยตนเองของนักศึกษา
2.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนทีม่ ีอยูเดิม
2.2.1 อุปกรณ์การสอน
หมวดวิศวกรรมโยธา - โครงสร้าง
1) เครื่องทดสอบกาลังวัสดุ (กาลังสูงสุด 100,000 กิโลกรัม)
1 เครื่อง
2) เครื่องทดสอบกาลังวัสดุ (กาลังสูงสุด 60,000 กิโลกรัม)
1 เครื่อง
3) เครื่องทดสอบกาลังอัดของคอนกรีต (กาลังสูงสุด 200,000 กิโลกรัม) 1 เครื่อง
4) เครื่องผสมคอนกรีต
4 เครื่อง
5) เครื่องผสมมอร์ต้า
2 เครื่อง
6) เครื่องทดสอบการก่อตัวของปูนซิเมนต์
5 ชุด
7) เครื่องกด (กาลังสูงสุด 10 ตัน)
1 เครื่อง
8) วงแหวนวัดแรง (กาลังสูงสุดขนาด 50,000 กิโลกรัม)
1 ชุด
9) ชุดทดสอบแรงอัด 3 แกน
1 ชุด
10) ชุดทดสอบความแข็งแรงของคอนกรีตแบบไมโครคอร์
1 ชุด
11) ชุดสาธิตการสอนการตรวจสอบของคอนกรีตเสริมเหล็ก
แบบไม่ทาลาย
1 ชุด
12) ชุดอุปกรณ์การสอนการตรวจสอบการเกิดสนิมใน
เหล็กเสริมคอนกรีต
1 ชุด
13) เครื่องกระแทกทดสอบความแข็งแรงของคอนกรีต
1 ชุด
14) เครื่องบ่มคอนกรีตด้วยไอน้า
1 ชุด
15) เครื่องทดสอบการรับแรงบิดของวัสดุ
1 ชุด
หมวดวิศวกรรมโยธา - เทคนิคธรณี
1) ชุดทดสอบ กาลังของดินแบบไม่บีบอัดด้านข้าง
1 ชุด
2) ชุดทดสอบแรงเฉือนโดยตรง
2 ชุด
3) ชุดทดสอบ ความต้านทานการกดทับของพื้นถนน (CBR)
1 ชุด
4) ชุดทดสอบ กาลังของดินแบบ 3 แกน
1 ชุด
5) เครื่องทดสอบ การทรุดตัวของดินเหนียว
4 ชุด
6) เครื่องทดสอบ การบดอัด
1 ชุด
7) ชุดทดสอบการบดอัดดินแบบกึ่งอัตโนมัติ
1 ชุด
8) เครื่องมือที่ใช้ทดสอบ ขีดจากัดต่างๆของดิน
1 ชุด
9) เครื่องทดสอบ การไหลซึมผ่านของน้า
1 ชุด
10) ชุดการทดสอบ ความหนาแน่นของดินในสนาม
2 ชุด
11) ชุดทดสอบแรงดันดินทางด้านข้าง
1 ชุด
12) ชุดเจาะสารวจดินแบบเปียก
1 ชุด
13) ชุดทดสอบ การรับกาลังแบกทานของดิน
1 ชุด
14) ชุดทดสอบการอัดตัวคายน้า
2 ชุด
15) ชุดทดสอบการบดอัดของดิน
1 ชุด



16) เครื่องทดสอบดินแบบหมุนเหวี่ยง
1 ชุด
หมวดวิศวกรรมโยธา - ชลศาสตร์
1) โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ด้านวิศวกรรมชลศาสตร์ (MIKE 11)
1 ชุด
2) ชุดสาธิตการไหลของน้าในรางน้าเปิด
1 ชุด
(อุปกรณ์ที่นอกเหนือจากนี้ ใช้ร่วมกับห้องปฏิบัติการภาควิชาวิศวกรรมโยธา)
หมวดวิศวกรรมโยธา - การทาง
1) เครื่องทดสอบการทะลวงของบิทเู มนด้วยระบบอัตโนมัติ
1 ชุด
2) เครื่องทดสอบหาค่าความหนืดของวัสดุบิทูเมน
1 ชุด
3) เครื่องทดสอบการรับกาลังของแอสฟัสด้วยวิธีมาร์แชลล์
1 ชุด
4) เครื่องทดสอบหาความต้านทานการไหลของวัสดุผสม ด้วย
วิธีมาร์แชลล์
1 ชุด
5) เครื่องทดสอบหาความอ่อนตัวของบิทเู มน
1 ชุด
6) เครื่องทดสอบการยืดตัวของบิทเู มน
1 ชุด
7) เครื่องทดสอบหาจุดวาบไฟ และ จุดติดไฟโดยใช้เครื่องทดลอง
คลิฟแลนด์โอเพ่น
1 ชุด
8) เครื่องทดสอบหาความสึกหรอของวัสดุมวลรวมคละ
1 ชุด
9) ตู้อบวัสดุบิทเู มน เพื่อใช้ในการเตรียมตัวอย่าง
1 ชุด
หมวดวิศวกรรมโยธา - การสารวจ
1) กล้องธีโอโดไลท์ ระบบอิเล็กทรอนิกส์
5 ชุด
2) กล้องระดับ
5 ชุด
3) จี.พี.เอส.
1 ชุด
หมวดการศึกษาประยุกต์
1) ชุดตัดต่อภาพและเสียง
1 ชุด
2) เครื่องรับภาพโทรทัศน์
2 เครื่อง
3) เครื่องเล่น วี ดี โอ
2 เครื่อง
4) กล้องถ่ายภาพ วี ดี โอ ระบบ VHS.
1 เครื่อง
5) ชุดสาธิตการสอนทางวิศวกรรมโครงสร้าง
20 ชุด
หมวดสนับสนุนการเรียนการสอน
1) เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์
29 เครื่อง
2) เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุค๊
1 เครื่อง
3) เลเซอร์ปริ้นเตอร์
5 เครื่อง
4) ดอทเมตริกปริ้นเตอร์
8 เครื่อง
5) อิงค์เจทปริ้นเตอร์ (A3)
1 เครื่อง
6) เครื่องสแกนเนอร์
3 เครื่อง
7) ปริ้นเตอร์ ขนาด A0 (อิงค์เจทพรอทเตอร์)
7 เครื่อง
8) เครื่องฉายภาพ LCD โปรเจ็คเตอร์
3 เครื่อง
9) กล้องถ่ายรูปกึ่งอัตโนมัติ
1 ตัว
10) กล้องถ่ายภาพ (Digital Camera)
2 ชุด
11) กล้องถ่ายภาพ วี ดี โอ ระบบ Digital
1 ชุด
12) เครื่องฉายสไลด์ถาดกลมแนวนอน
2 เครื่อง
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2.2.2 ห้องสมุด
ใช้สานักหอสมุดของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ซึ่งมีหนังสือทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มากกว่า 124,404 รายการ
และมีวารสารวิชาการต่างๆกว่า 2,500 รายการ มีหนังสือที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีและวิศวกรรมไม่น้อยกว่า 15,000 เล่ม
2.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม
ประสานงานกับสานักหอสมุดกลาง ในการจัดซื้อหนังสือ และตาราที่เกี่ยวข้อง เพื่อบริการให้อาจารย์และนักศึกษาได้ค้นคว้า และใช้
ประกอบการเรียนการสอน ในการประสานการจัดซื้อหนังสือนั้น อาจารย์ผู้สอนแต่ละรายวิชาจะมีส่วนร่วมในการเสนอแน ะรายชื่อหนังสือ
ตลอดจนสื่ออื่นๆ ที่จาเป็น นอกจากนี้อาจารย์พิเศษที่เชิญมาสอนบางรายวิชาและบางหัวข้อ ก็มีส่วนในการเสนอแนะรายชื่อหนังสือ สาหรับให้
หอสมุดกลางจัดซื้อหนังสือด้วย
ในส่วนของภาควิชาฯ จะมีห้องสมุดย่อย เพื่อบริการหนังสือ ตารา หรือวารสารเฉพาะทาง และภาควิ ชาฯจะต้องจัดสื่อการสอนอื่นเพื่อใช้
ประกอบการสอนของอาจารย์ เช่น เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ คอมพิวเตอร์ เครื่องถ่ายทอดภาพ 3 มิติ เครื่องฉายสไลด์ เป็นต้น
2.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร
เป้าหมาย
การดาเนินการ
การประเมิน
เพื่ อให้ท รัพ ยากรประกอบการเรี ย น 1. มี ก ารตรวจสอบคุ ณ ภาพของอุ ป กรณ์ ที่ ใ ช้ ก า ร ป ร ะ เ มิ น คุ ณ ภ า พ ข อ ง ท รั พ ย า ก ร
การสอนและการวิจัยมีคุณภาพ และ ประกอบการเรียนการสอนและการวิจัยอย่าง ประกอบการเรียนการสอนและการวิจัยจะ
เพียงพอต่อจานวนนักศึกษา
สม่าเสมอเพื่อให้เพียงพอต่อจานวนนักศึกษา อ้างอิงจาก
2. จัดหาวัสดุอุปกรณ์และตาราที่ทันสมัยเพิ่มเติม 1. แบบสอบถามเพื่ อสารวจความพึงพอใจ
อย่างสม่าเสมอ
และความเพียงพอจากนักศึกษา
3. มีการรับวารสารวิชาการระดับชาติและระดับ 2. อัตราการเพิ่มขึ้นของผลงานวิจัยที่มาจาก
นานาชาติที่เป็นประโยชน์ต่อการศึกษาวิจัย
อาจารย์และนักศึกษา
3. มีการลงทุนเพื่อจัดซื้อเครื่องมือทดสอบวัสดุ 3. อัตราการเพิ่มขึ้นของงานด้านบริการทาง
เพิ่มเติมจากที่มีอยู่เดิม
วิชาการ
3. การบริหารคณาจารย์
3.1 การรับอาจารย์ใหม
มีการคัดเลือกอาจารย์ใหม่ตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยโดยอาจารย์ใหม่จะต้องมีวุฒกิ ารศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไปใน
สาขาใดสาขาหนึ่งของวิศวกรรมโยธา
3.2 การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร
คณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และผู้สอน จะต้องประชุมร่วมกันในการวางแผนจัดการเรียนการสอน ประเมินผลและให้ความเห็นชอบ
การประเมินผลทุกรายวิชา เก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อเตรียมไว้สาหรับการปรับปรุงหลักสูตร ตลอดจนปรึกษาหารือแนวทางที่จะทาให้บรรลุเป้าหมาย
ตามหลักสูตร และได้บัณฑิตเป็นไปตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
3.3 การแต่งตั้งคณาจารย์พิเศษ
สาหรับอาจารย์พิเศษถือว่ามีความสาคัญมาก เพราะจะเป็นผู้ถ่ายทอดประสบการณ์ตรงจากการปฏิบัติมาให้กับนักศึกษา ดังนั้นจึงกาหนด
นโยบายว่ารายวิชาในหลักสูตรจะมีการเชิญอาจารย์พิเศษหรือวิทยากร มาบรรยายและอาจารย์พิเศษนั้น ไม่ว่าจะสอนทั้งรายวิชาหรือบา งชั่วโมง
จะต้องเป็นผู้มีประสบการณ์ตรง หรือมีวุฒิการศึกษาอย่างต่าปริญญาโท
4. การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน
4.1 การกาหนดคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
บุคลากรสายสนับสนุนควรมีวุฒิปริญญาตรีที่เกี่ยวข้องกับภาระงานที่รับผิดชอบ โดยมีเกณฑ์คุณสมบัติของตาแหน่งเฉพาะตามระเบียบ
ของมหาวิทยาลัยฯ
4.2 การเพิ่มทักษะความรูเพื่อการปฏิบัติงาน
ภาควิชาฯ สนับสนุนให้บุคลากรสายสนับสนุนเข้ารับการฝึกอบรมที่เป็นประโยชน์กับการพัฒนางานที่รับผิดชอบทั้งภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัยฯ รวมถึงสนับสนุนให้บุคลากรทาการศึกษา/วิจัยเบื้องต้นที่ตอบสนองต่อความสามารถในการปฏิบัติงาน และเป็นประโยชน์ต่อการ
พัฒนางานที่รับผิดชอบ
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5. การสนับสนุนและการให้คาแนะนานักศึกษา
5.1 การให้คาปรึกษาดานวิชาการ และอื่นๆ แก่นักศึกษา
เป้าหมาย
การดาเนินการ
การประเมิน
เพื่ อ ให้ บั ณฑิ ต ที่ ผ ลิ ตออกจาก 1. มีการกาหนดมาตรฐานและขั้นตอนการศึกษา การประเมิ น คุ ณภาพของนั กศึ กษา การสนั บ สนุ น
ห ลั ก สู ต ร มี คุ ณ ภ า พ แ ล ะ การวัดผล และการสาเร็จการศึกษาอย่างชัดเจน และการให้คาแนะนานักศึกษาจะปฏิบัติตามนโยบาย
คุณธรรมสูง ได้มาตรฐานและ 2. อาจารย์ผู้สอนเป็นอาจารย์ที่มีคุณวุฒิไม่ต่ากว่า การประกันคุณภาพมหาวิทยาลัยโดยอ้างอิงตัวบ่งชี้
เป็นที่ยอมรับต่อหน่วยงานทั้ง ปริญญาโทหรือเทียบเท่า
ตามมาตรฐานที่มหาวิทยาลัยกาหนดดังต่อไปนี้
ภ า ค รั ฐ แ ล ะ เ อ ก ช น โ ด ย 3. อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และอาจารย์ผู้สอบ 1. มาตรฐานที่ 1 ด้านคุณภาพบัณฑิต
ค านึ ง ถึ ง ทิ ศ ทางการพั ฒ นา วิทยานิพนธ์ เป็นอาจารย์ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 2. มาตรฐานที่ 2 ด้านงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
ป ร ะ เ ท ศ ร ว ม ทั้ ง ก า ร หรื อ เที ย บเท่ า หรื อ เป็ น ผู้ ด ารงต าแหน่ ง ทาง นอกจากนี้ นั ก ศึ กษาที่ จ ะเรี ย นจบจากหลั กสู ต รได้
เปลี่ยนแปลงของกระแสโลก
วิชาการไม่ต่ากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชา จะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเกณฑ์ต่อไปนี้
นั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน
1. รายวิ ช าเรี ย นและหน่ ว ยกิ ต ครบถ้ ว นตาม
4. นักศึ กษาที่ เรี ย นดี มี โ อกาสที่จ ะได้ รั บ ทุน เพื่ อ
หลักสูตร โดยต้องมีแต้มเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า
การศึกษาและวิจัย
3.00
5. สนับสนุนเงินทุนแก่นักศึกษาเพื่อใช้ทาวิจัยและ 2. สาหรั บ นั กศึ ก ษาตามแผน ก จะต้ อ งผ่ านการ
ทาวิทยานิพนธ์
สอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายจากคณะกรรมการสอบ
6. จัดให้มีการศึกษาดูงานนอกสถานที่
และมี ก ารเสนอผลงานวิ ช าการในที่ ป ระชุ ม
7. มีการตรวจสอบความก้าวหน้าของการทาวิจัย
วิชาการ
ของนั ก ศึ ก ษาโดยอาจารย์ ที่ ป รึ ก ษาอย่ า ง สาหรั บ นั กศึ กษาตามแผน ข จะต้ อ งมี ง านค้ น คว้ า
สม่าเสมอ
อิสระอย่างน้อย 3 หน่วยกิต และจะต้องผ่านการสอบ
8. สนั บ สนุ น ให้ นั ก ศึ ก ษาไปเสนอผลงานทาง ประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) ด้วย
วิชาการในที่ประชุมวิชาการต่างๆ
ข้อเขียนหรือปากเปล่าในสาขาวิชานั้น
5.2 การอุทธรณ์ของนักศึกษา
กรณีที่นักศึกษามีความสงสัยเกี่ยวกับผลการประเมินในรายวิชาใดสามารถที่จะยื่นคาร้องขอดูกระดาษคาตอบในการสอบ ตลอดจนดู
คะแนนและวิธีการประเมินของอาจารย์ในแต่ละรายวิชาได้
6. ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต
เป้าหมาย
การดาเนินการ
การประเมิน
เ พื่ อ ใ ห้ บั ณฑิ ต ที่ ผ ลิ ต อ อ กจ าก 1. ทาการสารวจความต้องการแรงงาน การประเมินความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และ/
ห ลั ก สู ต ร เ ป็ น ที่ ต้ อ ง ก า ร ข อ ง จากตลาดแรงงานที่เกี่ยวข้องกับสาขา หรื อ ความพึ ง พอใจของผู้ ใ ช้ บั ณ ฑิ ต จะปฏิ บั ติ ต าม
ตลาดแรงงาน และเป็น ที่พึ ง พอใจ ที่เปิดสอนในหลักสูตร
นโยบายการประกันคุณภาพมหาวิทยาลัยโดยอ้างอิงตัว
แก่หน่วยงานผู้ใช้บัณฑิต
2.จัดให้มีการศึกษาดูงานในสถานที่จริง บ่งชี้ตามมาตรฐานที่มหาวิทยาลัยกาหนดดังต่อไปนี้
เพื่อให้นักศึกษาได้รับ ประสบการณ์ 1. มาตรฐานที่ 1 ด้านคุณภาพบัณฑิต
การทางานจริง
2. มาตรฐานที่ 2 ด้านการบริการวิชาการ
3.ส่ ง เสริ ม คุ ณ ธรรมในด้ า นวิ ช าชี พ 3. มาตรฐานที่ 3 ด้านการบริการวิชาการ
ให้แก่นักศึกษา
นอกจากนี้ยังอ้างอิงจากข้อมูลต่างๆดังนี้
4.ทาการสารวจข้อมูลของบัณฑิตหลัง 1. อั ต ราเงิ น เดื อ นของบั ณฑิ ต ที่ สาเร็ จ การศึ กษาจาก
สาเร็จการศึกษา
หลักสูตร
2. สัดส่ วนของบัณฑิตที่ ได้ ทางานต่อบั ณฑิ ตที่ไ ม่ไ ด้
ทางาน
3. ระยะเวลาการรองาน
4. แบบสารวจความพึงพอใจจากหน่วยงานผู้ใช้บัณฑิต
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7. ตัวบงชี้ผลการดาเนินงาน (Key Performance Indicators)
ตัวบ่งชี้และเป้าหมาย

ปีการศึกษา
2554 2555 2556 2557 2558

1. อาจารย์ประจาหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการประชุมเพื่อวางแผน
ติดตาม และทบทวนการดาเนินงานหลักสูตร
x
x
x
x
x
2. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
แห่งชาติ หรือ มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี)
x
x
x
x
x
3. มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตาม
แบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบ x
x
x
x
x
ทุกรายวิชา
4. จัด ท ารายงานผลการดาเนิ นการของรายวิ ชา และรายงานผลการดาเนิน การของ
ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 และมคอ.6 ภายใน 30 วัน หลั ง x
x
x
x
x
สิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบในทุกรายวิชา
5. จัดทารายงานผลการดาเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน
x
x
x
x
x
หลังสิ้นสุดปีการศึกษา
6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ที่กาหนดใน
มคอ.3 และ มคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปี x
x
x
x
x
การศึกษา
7. มี ก ารพั ฒ นา/ปรั บ ปรุ ง การจั ด การเรี ย นการสอน กลยุ ท ธ์ ก ารสอน หรื อ การ
ประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการดาเนินงานที่รายงานใน มคอ.7
x
x
x
x
ปีที่แล้ว
8. อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รบั การปฐมนิเทศหรือแนะนาด้านการจัดการเรียนการ
x
x
x
x
x
สอน
9. อาจารย์ประจาทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละ
x
x
x
x
x
หนึ่งครั้ง
10. จานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการพัฒนาวิชาการ และ/
x
x
x
x
x
หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี
11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ย
x
x
x
x
ไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
12. ระดับความพึงพอใจของผูใ้ ช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จาก
x
x
x
คะแนนเต็ม 5.0
13. นักศึกษามีงานทาภายใน 1 ปี หลังจากสาเร็จการศึกษา ไม่ต่ากว่าร้อยละ 80
x
x
x
14. บัณฑิตที่ได้งานทาได้รับเงินเดือนเริ่มต้นไม่ต่ากว่าเกณฑ์ ก.พ. กาหนด
x
x
x
หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน
ช่วงก่อนการสอนควรมีการประเมินกลยุทธ์การสอนโดยทีมผู้สอน และ/หรือ การปรึกษา หารือกับผู้เชี่ยวชาญด้านหลักสูตรหรือวิธีการสอน
ส่วนช่วงหลังการสอนควรมีการวิเคราะห์ผลการประเมินการสอนโดยนักศึกษา และการวิเคราะห์ผลการเรียนของนักศึกษา
ด้านกระบวนการนาผลการประเมินไปปรับปรุง สามารถทาโดยรวบรวมปัญหา/ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุง และกาหนดประธานหลักสูตร
และทีมผู้สอนนาไปปรับปรุงและรายงานผลต่อไป
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1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน
การประเมินทักษะดังกล่าวสามารถทาโดยการ
1.2.1 ประเมินโดยนักศึกษาในแต่ละวิชา
1.2.2 การสังเกตการณ์ของผู้รับผิดชอบหลักสูตร/ประธานหลักสูตร และ/หรือทีมผู้สอน
1.2.3 ภาพรวมของหลักสูตรประเมินโดยบัณฑิตใหม่
1.2.4 การทดสอบผลการเรียนรู้ของนักศึกษาเทียบเคียงกับสถาบันอื่นในหลักสูตรเดียวกัน
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
การประเมินหลักสูตรในภาพรวม โดยสารวจข้อมูลจาก
1. นศ.ปีสุดท้าย/ บัณฑิตใหม่
2. ผู้ว่าจ้าง
3. ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
รวมทั้งสารวจสัมฤทธิ์ผลของบัณฑิต
3. การประเมินผลการดาเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
ต้องผ่านการประกันคุณภาพหลักสูตรและจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานคุณวุฒิในสาขาที่เกี่ยวข้อง และตัวบ่งชี้เพิ่มเติมข้างต้น
รวมทั้งการผ่านการประเมินการประกันคุณภาพภายใน (IQA)
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง
• รวบรวมข้อเสนอแนะ/ข้อมูล จากการประเมินจากนักศึกษา ผู้ใช้บัณฑิต ผู้ทรงคุณวุฒิ
• วิเคราะห์ทบทวนข้อมูลข้างต้น โดยผู้รับผิดชอบหลักสูตร / ประธานหลักสูตร
• เสนอการปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธ์ (ถ้ามี)
ภาคผนวก
ก. คาอธิบายรายวิชา
LNG 550 วิชาปรับพื้นภาษาอังกฤษสาหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
2 (1-2-6)
(Remedial English Course for Post Graduate Students)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
รายวิชานี้มุ่งเน้นปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษและทักษะที่จาเป็นของนักศึกษาเพื่อให้อยู่ในระดั บที่สามารถเข้าเรียน วิชา LNG 600 ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนส่งเสริมให้นักศึกษาเกิดความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษ ในด้านเนื้อหาวิชา ไม่ได้กาหนดเนื้อหาที่
แน่นอน แต่มุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาการเรียนภาษาอังกฤษของนักศึกษา โดยเฉพาะประเด็นที่นักศึกษามีปัญหามากที่สุ ด นอกจากนี้
ยังส่งเสริมให้นักศึกษาเรียนรู้การจัดการการเรียนด้วยตนเอง 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 selfdirected learning to allow the students to improve their language and skills autonomously.
LNG 600 วิชาภาษาอังกฤษระหว่างการเรียนในหลักสูตรสาหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
3 (2-2-9)
(Insessional English Course for Post Graduate Students)
วิชาบังคับก่อน : LNG 550 วิชาปรับพืน้ ภาษาอังกฤษสาหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาor Pass grade from placement procedure
รายวิชานี้จัดสอนเพื่อพัฒนาให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการเรียนในระดับของตนได้อย่างเหมาะสม
โดยเน้นทักษะการฝึกปฏิบัติ แม้ไม่เน้นหนักที่เนื้อหาไวยากรณ์โดยตรง แต่วิชานี้มุ่งเน้นการใช้ภาษาอังกฤษที่ตรงกับความต้องการ
โดยเฉพาะด้านการอ่านและการเขียนซึ่งนักศึกษาต้องใช้ในการทาโครงงาน ในรายวิชานักศึกษาจะได้ฝึกปฏิบัติขั้นตอนการทา
โครงงานตั้งแต่การหาข้อมูลอ้างอิง จนถึงการเขียนรอบสุดท้าย นอกจากนี้ นักศึกษาจะได้เรียนรู้กลยุทธ์การเรียนเพื่อฝึกทักษะการ
เรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเอง เพื่อนาไปใช้ในการสื่อสารที่แท้จริงนอกห้องเรียนต่อไป
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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.
ระเบียบวิธีวิจัยทางการศึกษา
3 (3–0–9)
(Research Methods in Education)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ความรู้เกี่ยวกับทฤษฎี รูปแบบ และกระบวนการวิจัย การออกแบบงานวิจัย การค้นคว้าเอกสารที่เกี่ยวข้อง การศึกษางานวิจัยในการ
พัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ การวิจัยทางการศึกษา การวิจัยในชั้นเรียน สถิติเพื่อการวิจัย การเขียนเค้าโครงงานวิจัย การฝึก
ปฏิบัติการวิจัย การนาเสนอผลงานวิจัย การใช้กระบวนการวิจัยในการแก้ปัญหา การกาหนดตัวแปรและสมมติฐาน การสุ่มกลุ่ม
ตัวอย่าง เครื่องมือที่ใช้ในวิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การแปลความหมาย การเสนอโครงการเพื่อทาวิจัย การ
ประเมินโครงงานวิจัย
Research theories, research methods, research procedure, research design in education from related documents. Study research
reports on the development of learning processes. Study educational research including classroom research and statistics for
research in education. Practice formulating research framework, conducting research studies, presenting research results,
utilizing research procedure to solve problems, identifying variables and hypothesis. Study research instruments, data gathering
and analysis, data interpretation together with presenting research proposals and evaluating research studies.
สัมมนา
1 (0–3–3)
(Seminar)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
การศึกษา ค้นคว้า อภิปราย ติดตามความก้าวหน้าในประเด็นที่เกี่ยวข้องในสาขาวิชา และนาเสนอหัวข้อหรือประเด็นปัญหาในการ
สัมมนาเกี่ยวกับครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ในลักษณะรายงานเชิงวิชาการที่ครอบคลุมสาระการเรียนรู้ในสาขาวิชา
Studying, searching, discussing and following up the progress of topics relevant to the field of study. Presenting topics or
problems concerning industrial education and technology by formulating academic reports that cover the contents of the field of
study.
หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้
3 (2–2–9)
(Curriculum and Learning Management)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ปรัชญา แนวคิด ทฤษฎีการศึกษา ประวัติ ความเป็นมาและระบบการจัดการศึกษาไทย วิสัยทัศน์ และแผนพั ฒนาการศึกษาไทย
ทฤษฎีและการพัฒนาหลักสูตร ปัญหาและแนวโน้มของการพัฒนาหลักสูตร มาตรฐานและมาตรฐานช่วงชั้นของหลักสูตร การ
พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและการประเมินหลักสูตร ทฤษฎีการเรียนรู้และการสอน รูปแบบการเรียนรู้และการพัฒนารูปแบบการ
เรียนการสอน การออกแบบและการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ การบูรณาการเนื้อหาในกลุ่มสาระการเรียนรู้ การบูรณาการเรียนรู้
แบบเรียนรวม เทคนิค และวิทยาการจัดการเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้แบบยึดผู้เรียนเป็นสาคัญ กระบวนทัศน์ในการวิจัยหลักสูตรและ
การจัดการเรียนรู้ทางครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
Philosophy, principles, educational theories, history of Thai education, vision of Thai education system development, theories of
curriculum development, problems and trends of curriculum development, standard and curriculum standard of each educational
level, development of school-based curriculum, curriculum evaluation, learning and instructional theories, learning styles,
teaching and learning development, learning experience design, integration of learning contents, holistic learning, techniques and
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strategies of learning management, learner-centeredness, vision of curriculum research and learning management in industrial
education and technology.
FEM 604 จิตวิทยาการศึกษาและความเป็นครู
3 (2–2–9)
(Educational Psychology and Teaching Professionalism)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับพัฒนาการมนุษย์ ทฤษฎีพัฒนาการการส่งเสริมพัฒนาการมนุษย์ตลอดช่วงวัย ความแตกต่างระหว่างบุคคล
สมองกับการเรียนรู้ ทฤษฎีการเรียนรู้และการประยุกต์ใช้ จิตวิทยาการแนะแนวและการให้คาปรึกษา คุณสมบัติของครูแนะแนวและ
ผู้ให้คาปรึกษา ความสาคัญของวิชาชีพครู บทบาท หน้าที่ ภาระงานของครู พัฒนาการของวิชาชีพครู คุณลักษณะของครูที่ดี การ
สร้างทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพครู การเสริมสร้างศักยภาพและสมรรถภาพความเป็นครู การเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้และ การเป็นผู้นา
ทางวิชาการ เกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู จรรยาบรรณของวิชาชีพครู กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา
Theories of human being development including human development enhancement at all ages, individual differences, brain and
learning, learning theories and their applications, psychology and counseling, counselor characteristics, the importance of the
teaching profession, roles and responsibilities of teachers, teaching profession development, teacher characteristics, teacher’s
attitudes towards the teaching profession, the enhancement of teacher’s potential and capability, teachers as learning agents and
academic leaders, teacher profession criteria, teacher ethics and law relevant to education.
FEM 605 การวัดและการประเมินผลการศึกษาขั้นสูง
3 (3–0–9)
(Advanced Measurement and Evaluation in Education)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
แนวคิด ทฤษฎีการวัดและการประเมินผลการศึกษา ความสัมพันธ์ระหว่างหลักสูตรการเรียนและการวัดผลการศึกษา การสร้าง
เครื่องมือวัด การหาคุณภาพ และการใช้เครื่องมือการวัดผลการศึกษาประเภทต่างๆ การวัดและประเมินผลการเรียนรู้และการ
ประเมินภาคปฏิบัติ การวิเคราะห์ข้อสอบ ระดับความยากและอานาจจาแนก การวัดความเชื่อมั่นและความเที่ยงตรง คะแนน
มาตรฐาน การประเมินผลตามสภาพจริง การประเมินจากแฟ้มสะสมงาน การประเมินแบบย่อยและแบบรวม เกณฑ์การประเมินผล
ผลการประเมินและการตัดเกรด การวิจัยประเมินโครงการ
Concepts and theories of educational measurement and evaluation, relationship among curriculum and educational measurement.
Test construction, test qualifications, and use of tests : achievement test for theories and performance, test item analysis,
Difficulty, discrimination, reliability, and validity. Standard score, authentic assessment, portfolio assessment, discrete and
holistic evaluation criterion of evaluation and evaluation results, grading and project evaluation research.
FEM 606 หลักและทฤษฎีทางครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
3 (2–2–9)
(Principles and Theories of Industrial Education and Technology)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ศึกษาแนวคิด ปรัชญาของครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี แผนพัฒนาการศึกษาไทยและหลักการอาชีวศึกษา ทฤษฎีการ
เรียนรู้และศาสตร์การสอนทางช่างอุตสาหกรรม ทฤษฎีและหลักการของระบบการเรียน การออกแบบและพัฒนาวิธีการสอน การ
บริหารจัดการในชั้นเรียน การประกันคุณภาพการศึกษา เทคโนโลยีการศึกษา ที่ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ทางครุศาสตร์
อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี การวัดและการประเมินผล
Principles and philosophy of industrial education and technology, Thai education development plan, principles of vocational
education, learning theories in relation to industrial education teaching principles, theories and principles of the learning process,
development and design of teaching techniques, classroom management, quality assurance, educational technology conducive to
learning quality development in industrial education and technology, testing and evaluation.
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พัฒนาระบบการเรียนการสอนและการออกแบบคอมพิวเตอร์การสอน
3 (2–2–9)
(Instructional Systems Development and Computer Instructional Design)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ทฤษฎีและหลักการของระบบการเรียนการสอน การออกแบบและพัฒนากลวิธีการสอน การวิเคราะห์และออกแบบกระบวน
เนื้อหาวิชา การวัดและประเมินความสาเร็จในการเรียน การวิเคราะห์และออกแบบกระบวนการเรียนการสอนบนคอมพิวเตอร์ การ
ออกแบบและพัฒนากรอบการสอนและมัลติมีเดียคอมพิวเตอร์การสอน ดาเนินการสอนโดยเน้นการค้นคว้า ศึกษา วิเคราะห์
ออกแบบ และจัดทารายงาน
Theories and principles of instructional system, design of instructional strategies, analysis and design of instructional tactics, test
and evaluation design, analysis and production of computer instructional package, instructional framework and multimedia design
with the emphasis of the following features: assignment, self-study, analysis, design and report.
สถิติวิจัย
3 (3-0-9)
(Research Statistics)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
วิธีรวบรวมข้อมูล ประเภทของข้อมูล การตรวจสอบความเชื่อถือของข้อมูล สถิติภาคบรรยาย ได้เเก่ การเเจกเเจงความถี่ การวัด เเนว
โน้มเข้าสู่ศูนย์กลาง การวัดการกระจาย คะเเนนมาตรฐาน คะเเนนที เปอร์เซนไทล์ สหพันธ์อย่างง่ายเเบบต่างๆ การวิเคราะห์ความ
ถดถอยอย่างง่าย สถิติเชิงอนุมาน ได้เเก่ การได้ตัวอย่าง การประมาณค่า เเละการทดสอบสมมติฐานด้วยสถิติทดสอบ ที ซี และเอฟ
เเละการวิเคราะห์ความเเปรปรวน วิชานี้เน้นการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์เเละการเเปลความหมายผลวิเคราะห์
Techniques of collecting data, types of data, reliability and validity of collected data. Descriptive statistics: frequency distribution,
measure of central tendency, dispersion, Z-score, T-score, percentile, simple correlations and regression. Inferential statistics:
sampling techniques, parameter estimation and statistical hypothesis testing: t-test, z-test, F-test and ANOVA; emphasis on the
application of computer to data analysis and interpretation.
การบริหารจัดการในห้องเรียน
3 (2–2–9)
(Classroom Management)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ทฤษฎีและหลักการความเป็นครูและการบริหารจัดการ ภาวะผู้นาทางการศึกษา การคิดอย่างเป็นระบบ การบริหารจัดการในชั้นเรียน
การเรียนรู้วัฒนธรรมองค์กร มนุษยสัมพันธ์ และการทางานเป็นทีม การสื่อสารในองค์กร การประกันคุณภาพการศึกษา การจัด
โครงการฝึกอาชีพ การจัดระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ และการศึกษาเพื่อการพัฒนาชุมชน การจัดทาโครงงานทาง
วิชาการ การจัดโครงการและกิจกรรมเพื่อพัฒนา
Theories and principles of teaching profession and managerial skills, educational leadership, systematic thinking, classroom
management, learning process, institutional culture, human relations, team working, organizational communication, quality
assurance, job training project, information technology for educational administration, education for community development,
academic project planning and implementation, project management and developmental activities.
การใช้เทคโนโลยีและสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้
3 (2–2–9)
(Technology and Information for Learning)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
แนวคิ ด ทฤษฎี เทคโนโลยี และนวั ตกรรมการศึ กษาที่ ส่ง เสริ มการพัฒ นาคุณภาพการเรีย นรู้ เทคโนโลยี และสารสนเทศเพื่ อ
พัฒนาการเรียนรู้ แหล่งการเรียนรู้และเครือข่ายการเรียนรู้ การวิเคราะห์ปัญหา ที่เกิดจากการใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีและสารสนเทศ
การออกแบบ การสร้าง การนาไปใช้ การประเมินและ การปรับปรุงนวัตกรรม
Principles, theories, technologies and educational innovations conducive to the enhancement and development of learning quality.
Information technology for learning development. Learning resources and networking. An analysis of problems resulting from
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innovations and information technology applications together with the design, creation, application, evaluation and
development of innovations.
การจัดการทรัพยากรมนุษย์
3 (3–0–9)
(Human Resource Management)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
การบริหารทรัพยากรมนุษย์ : ความหมาย ทฤษฎี แนวการศึกษา และการพัฒนาการเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ กระบวนการ
การบริหารทรัพยากรมนุษย์ การวางแผน การรักษา และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ กลยุทธ์การบริหารทรัพยากรมนุษย์ นโยบาย
ระบบ โครงสร้าง และแนวโน้มในการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Human resource management: an overview of concepts, theories, approaches and development relating to HRM. Human resource
management processes : human resource planning, maintenance and development. Strategic human resource management :
policies, systems, structures and current trends in human resource management.
จิตวิทยาอุตสาหกรรมเเละองค์กร
3 (3-0-9)
(Industrial and Organizational Psychology)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ความหมายและขอบเขตของจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ พฤติกรรมองค์การ ทฤษฎีและแบบทดสอบทางจิตวิทยาเพื่อศึกษา
พฤติกรรมการทางาน หลักการและองค์ประกอบทางจิตวิ ทยาที่มีผลต่อประสิทธิภาพการทางาน การพัฒนาทักษะการคิด ความคิด
สร้างสรรค์ และองค์ประกอบการเรียนรู้
Meaning and scope of industrial and organizational psychology and organizational behavior, psychological theories and test
inventories for working behavior. Principle and psychological factors for efficient working, thinking skill improvement, creative
thinking and organizational learning.
การประกันคุณภาพการศึกษา
3 (2-2-9)
(Educational Assurance)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
แนวคิดของการประกันคุณภาพ ระบบคุณภาพ การพัฒนางาน และดาเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา การประเมิน
ตนเองของสถานศึกษา การตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
Concept of quality assurance, quality system, job development and internal assurance, self- assessment quality audit.
การบริหารเเละการวางเเผนโครงการ
3 (3-0-9)
(Project Management and Planning)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
วิชานี้เสนอความรู้ที่มีประโยชน์สาหรับใช้ในการบริหารเเละการวางเเผนโครงการ ตั้งเเต่เริ่มต้นจนกระทั่งสิ้นสุดโครงการ วิชานี้
ครอบคลุมถึงการจัดองค์กร ข้อกาหนดพื้นฐาน เทคนิคเเละวิธีการต่างๆในการบริหารโครงการ การบริหารการเงิน การวิเคราะห์การ
หมุนเวียนของเงิน ทคนิคการวางเเผนเเละควบคุมโครงการ เช่น ขั้นตอนการหาสายงานวิกฤติ
This course provides a comprehensive overview of project management and planning throughout the entire project life cycle. This
course includes organization setup, organizational and resource constraints, basic techniques and tools of project management,
budget management, cash flow analysis, and techniques in planning and managing projects such as Critical Path Method (CPM).
การออกแบบการสอน
3 (2–2–9)
(Instructional Design)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ทฤษฎีและหลักการออกแบบการสอน การออกแบบการสอนที่มีพื้นฐานจากทฤษฎีพฤติกรรมนิยม ทฤษฎีพุทธิปัญญาและทฤษฎีการ
สร้างความรู้ การพัฒนากลยุทธ์ทางพุทธิปัญญา รูปแบบการออกแบบสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้ ส่งเสริมกระบวนการทางปัญญา การ
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ออกแบบสารสาหรับการสอนและการเรียนรู้ การวัดและประเมินความสาเร็จในการเรียนรู้ นวัตกรรมการสอน กระบวนทัศน์และ
แนวโน้มด้านการวิจัยเกี่ยวกับการออกแบบการสอน
Principles and theories of instructional design. Design of instructional processes based on behavioral theories, cognitive theories,
and knowledge construction theories. Cognitive strategies. Learning environment models that enhance cognitive processes,
message design for instruction and learning. Testing and evaluation of learning, instructional innovation, vision and trends in
research on instructional design.
FEM 616 การจัดองค์กรและการบริหารสถาบันการศึกษา
3 (3-0-9)
(Technical Education Organization and Management)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
วิเคราะห์ลักษณะความเป็นองค์กรเเละสถาบันตามทฤษฏีการสร้างองค์กร การออกแบบองค์กรยุคใหม่ วิธีการใหม่ในการจัดการ
องค์การเเละการบริหารที่ทันสมัยประกอบด้วยโครงสร้างองค์การ ทรัพยากรมนุษย์ การเมืองในองค์การ การพัฒนาองค์การให้ร่วม
สมัย การปรับเปลี่ยนองค์การ
Analysis of organization & institution which included; organization structure, organization design and organization factors.
Modern approaches to understanding and managing organizations. The theory of structure, human resources, political and
symbolic of organization. Organization development, re-engineering.
FEM 617 การพัฒนาหลักสูตรช่างเพื่อชุมชน
3(3-0-9)
(Technical Curriculum Development for Community)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
คุณลักษณะของผู้นาทางการศึกษา การพัฒนาความเป็นผู้นา กลวิธีเเละกระบวนการของการเป็นผู้นาชุมชน บทบาทของผู้นาใน
ชุมชน การศึกษาระบบชุมชนเเละกระบวนการของการพัฒนาชุมชน หลักการสารวจข้อมูลเพื่อการสร้างหลักสูตรสาหรับชุมชน
การจัดหลักสูตร การดาเนินการ เเละการติดตามผล
Educational leadership characteristics, leadership training, techniques and process of being community leader, roles of
educational leaders in community. Community study and processes of developing community. Surveying method for data
collection from community. Curriculum development for community using surveyed data. Planning, directing, coordinating, and
controlling program.
FEM 618 การพัฒนาวัสดุเเละอุปกรณ์ช่วยสอนวิชาช่าง
3 (2-2-9)
(Development of Instructional Supporting Materials for Technical Education)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
การจัดประเภทของแหล่งข้อมูลการเรียนรู้ บทเรียนสาเร็จรูปในรูปแบบต่าง ๆ การออกแบบชุดการเรียน หลักการและขั้นตอนในการ
ดาเนินงานการสร้างวัสดุประกอบการสอน การบริหารงานและการนาวัสดุการสอนไปใช้ การประเมินวัสดุช่วยสอน
Classification of learning resources: Module, programmed instruction, instructional sheets, and multimedia learning packages.
Learning resource design. Principles and processes of construction organization of instructional supporting materials.
Implementation and administration of instructional supporting materials. Evaluation of instructional supporting materials.
FEM 680-683 หัวข้อพิเศษ 1-4
3 (3-0-9)
(Special Topics I-IV)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ศึกษาหัวข้อพิเศษทีเ่ ป็นเรื่องน่าสนใจในปัจจุบัน ทีเ่ กี่ยวกับ การศึกษา เเละ การบริหาร หรือ หัวข้ออิสระโดยได้รับความเห็นชอบจาก
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/ โครงงานวิจัย/ โครงงาน
Study of topics of current interest in the field of education and management. The course may be taken as an independent study
with an approval of the advisor.
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ระบบและการวิเคราะห์โครงสร้าง
3 (3-0-9)
(Structural System and Analysis)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
แนะนาระบบโครงสร้างต่างๆ เช่น โครงข้อหมุน คานต่อเนื่อง โครงข้อแข็ง โครงสร้างแบบผสม การวิเคราะห์โครงสร้างโดยวิธี
สติฟเนสและวิธีเฟลกซิบิลลิตี การประยุกต์กับปัญหาของโครงสร้างจริง เเละ เทคนิคการใช้โปรแกรมสาเร็จรูปสาหรับวิเคราะห์
โครงสร้าง
Introduction to structural systems such as trusses, continuous beams, frames, and hybrid structures. Structural analysis using
stiffness and flexibility methods. Application to actual structural problems. Use of computer program for analyzing structures.
การออกแบบอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก
3 (3-0-9)
(Design of Reinforced Concrete Building)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
การวิเคราะห์และออกแบบชิ้นส่วนโครงสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กต่างๆ เช่น คาน เสา แผ่นพื้น ฐานราก และกาแพงโดยวิธี
กาลัง การศึกษาปัญหาเรื่องการคืบและการล้าในโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก การวิเคราะห์เเละออกแบบโครงสร้างอาคารเพื่อ
ต้านทานเเรงลมเเละเเผ่นดินไหว
Design and analysis of structural reinforced concrete components such as beams, columns, slabs, footings and walls using the
strength method. Study of creep and fatigue problems in reinforced concrete structures. Analysis and design of concrete building
subjected to wind and earthquake loads.
การออกแบบและการใช้งานโครงสร้างเหล็ก
3 (3-0-9)
(Design and Application of Steel Structures)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
คุณสมบัติเหล็กโครงสร้าง การใช้เหล็กในงานโครงสร้าง การวิเคราะห์และออกแบบโครงสร้างเหล็กเช่น เสา คาน ชิ้นส่วนรับแรงดึง
และจุดต่อในโครงสร้าง โดยวิธีตัวคูณน้าหนักบรรทุกเละกาลัง การศึกษาเสถียรภาพของเสาคาน
Structural steel properties. Use of steel structures. Analysis and design of steel structures such as columns, beams, tension
members and connections using Load and Resistance Factor Design (LRFD). Beam-column stability.
ชิ้นส่วนคอนกรีตอัดแรงและการใช้งาน
3 (3-0-9)
(Prestressed Concrete Members and Application)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ทบทวนเกี่ยวกับวัสดุและวิธีการที่ใช้ในคอนกรีตอัดแรง การใช้งานคอนกรีตอัดแรงในอาคารและสาธารณูปโภค การวิเคราะห์และ
ออกแบบหน้าตัดคานช่วงเดี่ยวและคานต่อเนื่อง การคานวณการโก่งตัวของคานทั้งในระยะสั้นเเละยาว การออกแบบคานประกอบ
อัดเเรง การออกเเบบโครงสร้างคอนกรีตอัดเเรงรับเเรงอัดและเเรงดึง
Reviewing materials and methods used in prestressed concrete structures. Applications of prestressed concrete in building and
facility. Analysis and design for beam section and tendon profile of simple and continuous beams. Deflection computation (shortterm and long-term deflections). Design of prestressed concrete structures subjected to compression and tension.
นวัตกรรมของคอนกรีตเทคโนโลยี
3 (3-0-9)
(Innovation in Concrete Technology)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ทบทวนเรื่องคอนกรีตเทคโนโลยี สารผสมเพิ่มในคอนกรีต วัสดุปอซโซลานในคอนกรีต การหดตัวและการคืบ คอนกรีตกาลังสูง
และ ความทนทานของคอนกรีต คอนกรีตเสริมเส้นใย วัสดุเฟอร์โรซีเมนต์
Review of concrete technology. Chemical admixtures for concrete. Pozzolanic materials in concrete. Shrinkage and creep, High
strength concrete, Durable concrete, Fiber reinforced concrete. Ferrocement.
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วิธีการไฟไนต์เอเลเมนต์ในกลศาสตร์โครงสร้าง
3 (3-0-9)
(Finite Element Method in Structural Mechanics)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
การจาลองและการคานวณเเมทริกซ์ของชิ้นส่วนย่อยโดยใช้หลักการของการเคลื่อนที่เสมือน แนะนาวิธีการสร้างชิ้นส่วนย่อยโดยใช้
ไอโซพาราเเมทริกซ์ การประยุกต์ปัญหาต่างๆ ในการวิเคราะห์ความเค้นทั้งในสองและสามมิติของวัสดุแข็ง ปัญหาการดัดของแผ่น
บางและเปลือกบาง ปัญหาการโก่งเดาะและการสั่น
Simulation and calculation of the finite element matrices using the principle of virtual displacements. Introduction to
isoparametric family of elements. Applications include stress analysis of two and three-dimensional solids, bending of plates and
shells, buckling and vibration problems.
ปฐพีกลศาสตร์ชั้นสูง
3 (3-0-9)
(Advanced Soil Mechanics)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
คุณสมบัติทางฟิสิกส์และทางวิศวกรรมของดินและหลักการของวิชาปฐพีกลศาสตร์ ธรรมชาติของดิน การจาแนกชนิดของดิน
ส่วนประกอบของดิน แนวคิดเกี่ยวกับโครงสร้างของเม็ดดิน ทฤษฎีการทรุดตัวของดิน ทฤษฎีกาลังต้านทานแรงเฉือน หลักการของ
ความเค้นประสิทธิผลในดิน การไหลของน้าผ่านดิน การวิเคราะห์เสถียรภาพของเชิงลาด แรงดันดิน กาลังแบกทานของดิน
Physical and engineering properties of soils and principles of soil mechanics; nature of soil, soil classification; soil composition;
soil structure concept; theory of consolidation; shear strength theory; effective stress principle; water flow through soil; stability
analysis of slope, earth pressure; bearing capacity.
โครงสร้างดิน
3 (3-0-9)
(Earth Structures)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
การศึกษาวัสดุก่อสร้างประเภทดินเหนียวและดินทราย คุณสมบัติของดินที่ถูกบดอัด เสถียรภาพของความชันที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ
หรือที่สร้างขึ้นเอง การวิเคราะห์ออกแบบคันดิน สาหรับทางหลวงและเขื่อนดิน ศึกษาปัญหาการไหลซึมของน้า ข้อแนะนาและ
เสนอแนะการออกแบบคันดินบนดินอ่อนโดยเฉพาะในประเทศไทย
Study of Cohesionless and cohesive soils as construction materials; properties of compacted soil; stability of nature and manmade slopes; design of earth embankments for highway and earth dams; study oseepage problems; embankment on soft
foundation; design recommendations with emphasis on regional problems in Thailand.
วิศวกรรมฐานรากขั้นสูง
3 (3-0-9)
(Advanced Foundation Engineering)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
การประยุกต์ใช้ปฐพีกลศาสตร์ต่อปัญหาวิศวกรรมฐานราก การเจาะสารวจดิน การกระจายแรงในมวลดิน การวิเคราะห์การทรุดตัว
กาลังแบกทานของดิน ฐานรากแผ่ ฐานรากเสาเข็ม กาแพงกันดิน งานขุดดิน ระบบค้ายันและสมอยึด สาเหตุและการวิบัติของฐาน
รากและวิธีการป้องกัน การประยุกต์การใช้ไฟไนเอลิเมนต์ในการวิเคราะห์พฤติกรรมของฐานรากและการทรุดตัว และการประยุกต์
การใช้วิธีการจาลองแบบหมุนเหวี่ยง
Applications of soil mechanics to foundation engineering problem, site investigation, stress distribution in earth mass, settlement
analysis, bearing capacity, shallow foundations, pile foundations, retaining walls, excavation, bracing and achoring, causes and
remedials of foundation failure, applications of finite elements in geotechnical engineering and centrifuge modeling technique.
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การทดสอบดินชัน้ สูงและการปรับปรุงคุณภาพดิน
3 (3-0-9)
(Advanced Soil Laboratory Testing and Improvement)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ทฤษฎีพื้นฐานของการวัด ทฤษฎีของเซนเซอร์และทรานสดิวเซอร์ อุปกรณ์การวัดทางเทคนิคธรณี การทดสอบดินพื้นฐาน การ
ทดสอบกาลังของดินชั้นสูง เทคนิคการทดสอบแบบหมุนเหวี่ยง การปรับปรุงคุณภาพดินด้วยซีเมนต์ (ซีเมนต์คอลัมน์) การปรับปรุง
เสถียรภาพของดินด้วยวิธีทางกล (จีโอกริดและจีโอเมมเบรน) เทคนิคการปรับปรุงคุณภาพดินโดยวิธีการระบายน้าในแนวดิ่ง
Basic of measurement theory, theory of sensors and transducers, measurement instruments for geotechnical testing, basic soil
laboratory, advanced strength tests of soil, centrifuge modeling technique, cement stabilization (cement column), mechanical
stabilization for retaining structures (geogrid and geomembrane), vertical drain dewatering technique.
แหล่งน้าเพือ่ ชีวิค
3 (3-0-9)
(Water Resource for Life)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ศึกษาเกี่ยวกับอุทกวิทยาของน้าผิวดินและน้าใต้ดิน การไหลแบบไม่คงที่และการไหลแบบปั่นป่วน ชลศาสตร์ของน้าผิวดิน ตะกอน
ของแม่น้า และชายฝั่งทะเล ศึกษาเกี่ยวกับเขื่อนและท่าเรือ และการจัดการทรัพยากรน้า
Study of hydrology of surface water and groundwater. Study of unsteady and turbulent flows. Hydraulics of surface water.
Sedimentary of river and coastal. Study about dams and harbors and also management of water resource
วิศวกรรมชลศาสตร์ขั้นสูง
3 (3-0-9)
(Advanced Hydraulics)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ศึกษาชลภาพน้าหลาก การป้องกันน้าท่วม และระบายน้า เทคนิคการสร้างโปรแกรมและการใช้โปรแกรมวิเคราะห์ทางชลศาสตร์
และอุทกวิทยา
Study of flood, flood pretection and drainage. Techniques in creating computer program, and use of the program to analyze
problems for hydraulics and hydrology
การบริหารโครงการก่อสร้าง
3 (3-0-9)
(Construction Project Management)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
รูปแบบการจัดทาโครงการ การจัดองค์กร ธุรการงานก่อสร้าง การวางแผนงานก่อสร้าง การควบคุมเวลาและต้นทุนโครงการ ความ
ไม่แน่นอนในงานก่อสร้าง ระบบคุณภาพ
Project delivery systems; organization structure, construction administration, construction planning, time and cost control,
uncertainty factors, quality systems.
การวางแผนและควบคุมการก่อสร้าง
3 (3-0-9)
(Construction Planning and Control)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ขั้นตอนการวางแผนงานก่อสร้าง การจัดโครงสร้างการแบ่งแยกงาน เทคนิคในการวางแผนและจัดโปรแกรมการทางาน เช่น CPM,
PDM, PERT และ LOB การวางแผนการใช้ทรัพยากร เทคนิคในการวัดปริมาณงานที่ทาได้ การประเมินความก้าวหน้าของงานโดย
วิธีเอิร์นแวลู ความสัมพันธ์ระหว่างเวลากับราคาของโครงการ การวิเคราะห์ความไม่แน่นอนของโครงการ
Construction planning procedures. Work breakdown structure. Techniques used in construction planning and working program
such as CPM, PDM, PERT and LOB. Resource scheduling. Techniques in measuring work done. Evaluation of working progress
by Earned Value. Relationship between time and cost of project. Analysis of project uncertainty.
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วิธีและเครื่องจักรที่ใช้ในการก่อสร้าง
3 (3-0-9)
(Construction Methods and Equipments)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ศึกษาเทคโนโลยีต่าง ๆ ที่ใช้ในงานก่อสร้าง การกาหนดแผนผังบริเวณที่ก่อสร้าง การเลือกใช้เครื่องมือเครื่องจักรให้เหมาะสมกับ
งาน ความปลอดภัยในบริเวณก่อสร้าง การประมาณราคา
Study of various technology used in construction project. Mapping method in construction site. Section of suitable constructions
equipment for a work. Safety in construction site. Construction estimation.
หลักการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3 (3-0-9)
(Principle of Environmental Impact Assessment)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
การสังเกตุการณ์มลพิษในน้า ดิน อากาศ เสียง ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลในงานก่อสร้าง หลักการ ทฤษฎี และวิธีการในการวิเคราะห์
และประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม การคาดคะเน ประมาณการผลกระทบจากโครงการ การกาหนดดัชนีบ่งชี้ และกาหนดมาตรการ
ลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม การรายงานผลการศึกษาผลกระทบ
Monitoring the pollution in water, soil, air, and wastes from construction. Principle, theory, and method for analytical and
evaluating the environmental impact. Environmental assessment from project. Key performance indication and standard for
reduction of environmental impact. Environmental impact assessment report.
การจัดการสิ่งแวดล้อมสาหรับอาคาร
3 (3-0-9)
(Environmental Management for Buildings)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หลักการบริหารจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีสะอาด ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม การตรวจสอบและประเมินผล
กระทบด้านสิ่งแวดล้อม สุขภาพของผู้ใช้อาคาร ภาวะความสบายของผู้ใช้อาคาร การจัดการมลพิษภายในอาคารด้านต่างๆ อาทิ
อากาศ น้าเสีย ขยะ และวัตถุอันตราย การนาของเสียในอาคารกลับมาใช้ประโยชน์
Principle of resource and environmental management. Clean technology. Environmental management system. Monitoring and
environmental impact. Health and comfortable condition of building user. Management of pollution in building such air,
wastewater, hazardous and non-hazardous wastes. Reuses of building wastes.
คอนกรีตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
3 (3-0-9)
(Environmental Friendly Concrete)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ทบทวนเรื่องคอนกรีตเทคโนโลยี บทบาทของอุตสาหกรรมคอนกรีตต่อปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศของโลก การบริโภค
ทรัพยากรและการผลิตของเสียในการผลิตปูนซีเมนต์และคอนกรีต แหล่งทรัพยากรที่ยั่งยืนสาหรับอุตสาหกรรมคอนกรีต หลักการ
สาคัญของโครงสร้างคอนกรีตที่มีความคงทน ผลกระทบด้านวิศวกรรมและด้านสิ่งแวดล้อมของการใช้วัสดุทดแทนปูนซีเมนต์ การ
นาเศษซากวัสดุจากการทุบรื้ออาคารเก่ากลับมาใช้ในการผลิตคอนกรีต การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากโครงการก่อสร้างคอนกรีต
ทฤษฎีการออกแบบทางด้านสิ่งแวดล้อมสาหรับโครงการก่อสร้างด้วยคอนกรีต
Review of concrete technology. Roles of concrete industry in climate change problem. Resource consumption and waste
generation in cement and concrete production. Sustainable sources for concrete industry. Key concepts of durable concrete
structures. Engineering and environmental imapcts of utilization of supplementary cementitious materials. Demolition wastes
recycling. Green house gas emissions from concrete construction project. Environmental design for concrete construction project.
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การตรวจสอบอาคาร และการทดสอบโครงสร้างแบบไม่ทาลาย
3 (3-0-9)
(Building Investigation and Non-Destructive Tests of Structures)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
การใช้อุปกรณ์ตรวจวัดการยืดตัวและแรง การทดสอบการสั่น การทดสอบการรับน้าหนักบรรทุก การจาลองและการทดสอบส่วน
ของโครงสร้าง การทดสอบโครงสร้างเเบบไม่ทาลายชนิดต่างๆ เช่น การทดสอบเพื่อที่จะหากาลังอัดเเละอิลาสติกโมดูลัสของ
คอนกรีต การทดสอบหาตาเเหน่งของเหล็กเสริมในคอนกรีต การตรวจสอบความเสียหายจากการเกิดสนิมในคอนกรีตเสริ มเหล็ก
การทดสอบความสมบูรณ์ของเสาเข็ม การทดสอบกาลังแบกทานของเสาเข็มโดยวิธีพลศาสตร์
Strain and force measurement instrument. Vibration tests. Load tests of structural components. Nondestructive theories and tests
of structures, such as to determine the compressive strength and elastic modulus of concrete, to locate reinforced bars in concrete
structure, to check the risk of corrosion of reinforced bars, to evaluate the integrity of pile, and to determine the capacity of pile
using dymanic tests.
การซ่อมแซมและเสริมกาลังโครงสร้าง
3 (3-0-9)
(Repair and Retrofit of Structures)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
การเสื่อมสภาพของสิ่งก่อสร้างทางวิศวกรรมโยธา วิธีการป้องกันการเสื่อมสภาพ วิธีการซ่อมแซมและเสริมกาลังโครงสร้าง การ
ปรับปรุงอาคาร เทคนิคปรับปรุงคุณภาพดิน การซ่อมแซมฐานราก
Deterioration of civil engineering structures. Protection methods. Structural repair techniques. Rehabilitation and retrofitting of
structures. Soil improvement techniques. Substructure repairs.
การวางแผนบริหารจัดการเมืองและชุมชน
3 (3-0-9)
(Urban and Community Administrative Planning)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
การวางผั ง เมื อ งและชุ ม ชน การจราจร ระบบสาธารณู ป การ ภู มิ ทั ศ น์ แ ละองค์ ป ระกอบชุ ม ชน การจั ด การน้ า การอนุ รั ก ษ์
สภาพแวดล้อมและพื้นที่สีเขียว การนาแผนพัฒนาสู่การปฏิบัติระดับองค์กร
Urban and community planning, traffic and public system management, landscape conservation and its community composition,
water management, environment and green spaces, implementing development plan to organization task.
สิ่งแวดล้อมและแหล่งน้า
3(3-0-9)
(Environment and Water Resource)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ศึกษาชลศาสตร์ และอุ ทกวิ ท ยา การพาและการแพร่ข องมวลสาร ชลภาพน้าหลาก เขื่อ น อ่างเก็บ น้ า และระบบน้าในอาคาร
สารสนเทศทางชลศาสตร์และอุทกวิทยา การเขียนโปรแกรมและการใช้โปรแกรมวิเคราะห์ทางชลศาสตร์และอุทกวิทยา
Study of hydraulics and hydrology, advection and dispersion of mass, flood, dam, reservoir and water supplied in building.
Hydroinformatics, techniques in creating computer program, and use of the program to analyze problems for hydraulics and
hydrology.
งานระบบในอาคาร
3(3-0-9)
(Facility Systems in Buildings)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
งานระบบสุ ข าภิ บ าลและการบ าบั ด ของเสี ย งานระบบเครื่ อ งกล งานระบบปรั บ อากาศ งานระบบไฟฟ้ า ระบบสื่ อ สารและ
โทรคมนาคมสาหรับอาคารสมัยใหม่ อาคารอัจฉริยะ ระบบป้องกันอัคคีภัย
Sanitary and treatment systems. Mechanical systems. Air conditioning systems. Electrical systems. Telecommunication systems
for modern buildings. Intelligent building. Fire protection.
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ระบบโครงสร้างพื้นฐาน
3(3-0-9)
(Infrastructure Systems)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
การคัดเลือกระบบโครงสร้างพื้นฐาน การวิเคราะห์และออกแบบระบบโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ เช่น สะพาน การศึกษารูปแบบ
สะพานและการใช้วัสดุชนิดต่างๆ วิธีก่อสร้าง ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างพื้นฐาน แนวคิดการออกแบบและการ
วิเคราะห์สาหรับงานลาด คันทาง ผิวทาง ระบบระบายน้า และอุโมงค์
Structural system selection for infrastructure projects. Analysis and design of structural systems for bridges and transportation
facilities. Bridges configuration and material selection. Construction methods. Environmental issues in infrastructure projects.
Design concepts and analyses of slopes, embankments, pavements, drainages and tunnels.
CET 650
การจัดการผิวทางและโครงสร้างพื้นฐาน
3 (3-0-9)
(Pavement and Infrastructure Management)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
แนวคิดและหลักการพื้นฐาน ของการจัดการผิวทางและโครงสร้างพื้นฐาน แบบจาลองสมรรถนะที่จาเป็นสาหรับระบบการจัดการที่
ดี แนวคิดการจาลองสมรรถนะ (รวมถึงการบารุงรักษาและการซ่อมบารุง) ของโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ เช่น ผิวทางและสะพาน
Basic concepts and principles of pavement and infrastructure management. Performance models required for a sound
management system. The concepts of modeling performance (including maintenance and repair) for facilities such as pavements
and bridges.
CTE 680-683 หัวข้อพิเศษ 1-4
3 (3-0-9)
(Special Topics I-IV)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ศึกษาหัวข้อพิเศษที่เป็นเรื่องน่าสนใจในปัจจุบัน ที่เกี่ยวกับ วิศวกรรมโยธาและการก่อสร้าง หรือ หัวข้ออิสระ โดยได้รับความ
เห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/ โครงงานวิจัย/ โครงงาน
Study of topics of current interest in the field of civil engineering and construction. The course may be taken as an independent
study with an approval of the advisor.
CTE 685-688 หัวข้อพิเศษ 1-4
3 (3-0-9)
(Special Topics I-IV)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ศึกษาหัวข้อพิเศษที่เป็นเรื่องน่าสนใจในปัจจุบัน ที่เกี่ยวกับ วิศวกรรมโยธาเพื่อการอนุรักษ์ หรือ หัวข้ออิสระ โดยได้รับความ
เห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/ โครงงานวิจัย/ โครงงาน
Study of topics of current interest in the field of civil engineering with conservation. The course may be taken as an independent
study with an approval of the advisor
CTE 797
โครงงาน
3 หน่วยกิต
(Project)
วิชาบังคับก่อน : นักศึกษาต้องผ่านการเรียนในหลักสูตรไม่ต่ากว่า 18 หน่วยกิต หรือได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา
โครงงานอิสระในปัญหาขนาดเล็กตามความรู้เเละความสนใจของนักศึกษาภายใต้การควบคุมเเนะนาของอาจารย์ที่ปรึกษา
The small project based on a student’s knowledge and interest under advisor’s suggestion.
CTE 798
โครงงานวิจัย
6 หน่วยกิต
(Research Project)
วิชาบังคับก่อน : นักศึกษาต้องผ่านการเรียนในหลักสูตรไม่ต่ากว่า 9 หน่วยกิต หรือได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา
โครงงานวิจัยอิสระตามความรู้เเละความสนใจของนักศึกษาภายใต้การควบคุมเเนะนาของอาจารย์ที่ปรึกษา งานโครงงานศึกษานี้จะ
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เน้นถึงการวิจัยเพื่อค้นคว้า หรือพัฒนาด้านการศึกษาเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีทางด้านวิศวกรรมโยธา และ/หรือด้านการ
อาชีวศึกษา/ และ/หรือด้านการอุตสาหกรรม
The research project based on a student’s knowledge and interest under advisor’s suggestion. This research project will focus on
study or development of technology for civil engineering and/or technical education and/or industrial.
วิทยานิพนธ์
12 หน่วยกิต
(Thesis)
วิชาบังคับก่อน : นักศึกษาต้องผ่านการเรียนในหลักสูตรไม่ต่ากว่า 9 หน่วยกิต หรือได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา
โครงงานวิจัยอิสระที่คาดว่าจะได้องค์ความรู้ใหม่ นักศึกษาทาวิทยานิพนธ์ตามความรู้เเละความสนใจของนักศึกษาภายใต้การ
ควบคุมเเนะนาของอาจารย์ที่ปรึกษา งานในโครงงานศึกษานี้จะเน้นถึงการวิจัยเต็มรูปแบบทางด้านการศึกษาเกี่ยวกับเทคโนโลยี
ทางด้านวิศวกรรมโยธาและ/หรือทางด้านการอาชีวศึกษา และ/หรือด้านการอุตสาหกรรม
The research project that is expected to obtain new conceptual idea. Students will do the research work based on their knowledge
and interest under advisor’s suggestion. This research project will focus on study or development of technology for civil
engineering and/or vocational education and/or industrial.

