


หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและการศึกษา 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 

ชื่อสถาบนัอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  ภาควิชาครุศาสตร์โยธา 

หมวดท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไป 

1. รหัสและช่ือหลักสูตร
ภาษาไทย : หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและการศึกษา 

ภาษาอังกฤษ : Master of Engineering Program in Civil Engineering and Education 

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ช่ือเต็ม  (ภาษาไทย) : วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑติ (วิศวกรรมโยธาและการศึกษา) 

ช่ือย่อ   (ภาษาไทย) : วศ.ม. (วิศวกรรมโยธาและการศึกษา) 

ช่ือเต็ม  (ภาษาอังกฤษ) : Master of Engineering (Civil Engineering and Education) 

ช่ือย่อ   (ภาษาอังกฤษ) : M.Eng. (Civil Engineering and Education) 

3. วิชาเอก
ไม่มี

4. จํานวนหนว่ยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
36  หน่วยกิต

5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ

หลักสูตรระดับปริญญาโท หลักสูตร 2 ปี แผน ก แบบ ก 2 

5.2 ภาษาที่ใช้  

หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาไทย สําหรับเอกสารและตําราเรียนในวิชาของหลักสูตรมีทั้งที่เป็น 

ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ      
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5.3 การรับเข้าศึกษา  

รับทั้งนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติที่สามารถสื่อสารภาษาไทยได้ 

5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน  

 ไม่มี 

5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้สําเร็จการศึกษา  

 ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 
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6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 

- เป็นหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 ปรับปรุงจากหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา

วิศวกรรมโยธาและการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556) 

- เปิดสอนภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562 

- ได้พิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการประจําส่วนงานวิชาการ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  

ในการประชุมครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2562 

- ได้พิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการบริหารบัณฑิตวิทยาลัย 

ในการประชุมครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2562 

- ได้พิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย 

ในการประชุมครั้งที่ 6/2562 เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2562 

- ได้รับความเห็นชอบจากสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  

ในการประชุมครั้งที่ 8/2562 เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2562 

- ได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  

ในการประชุมครั้งที่ 8/2562 เมื่อวันที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2562 

 

7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรทีมี่คุณภาพและมาตรฐาน 
หลักสูตรมีความพร้อมในการเผยแพร่ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552    

ในปี พ.ศ. 2563 

 
8. อาชีพทีส่ามารถประกอบได้หลังสาํเร็จการศึกษา 

8.1 วิศวกรโยธาในหน่วยงานของรัฐบาล เช่น กรมโยธาธิการและผังเมือง กรมชลประทาน กรมทรัพยากรน้ํา  

กรมทางหลวง สํานักการโยธา กรุงเทพมหานคร เทศบาล องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นต้น 

8.2 วิศวกรโยธาหรือวิศวกรสาขาอ่ืนในหน่วยงานเอกชนที่เก่ียวข้องกับงานโยธา ก่อสร้าง สํารวจ 

สถาปัตยกรรม และงานระบบ 

8.3 อาจารย์ผู้สอนด้านวิศวกรรมโยธาในสถานศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชนที่เปิดสอนระดับปริญญาตรี 

8.4 วิศวกรโยธาผู้ให้การฝึกอบรมในสถานประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรมก่อสร้าง 

8.5 นักวิจัยด้านวิศวกรรมโยธาและการศึกษา 

8.6 นักวิชาการอิสระ 
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9. ชื่อ นามสกุล ตําแหน่ง และคณุวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผูร้ับผิดชอบหลักสูตร

ลําดับที่ ชื่อ-นามสกุล ตําแหน่งทางวิชาการ คุณวุฒิ (สาขาวิชา) สถาบันที่สําเร็จการศึกษา 
ปี พ.ศ.  

ที่สําเร็จการศึกษา 

1 นางสาวสุชัญญา โปษยะนันทน์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ D. Eng. (Construction Engineering and 

Management) 

M. Eng. Sc. (Construction Engineering  and 

Management) 

วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา) 

Asian Institute of Technology, Thailand

University of  New South Wales, Australia 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

2550 

2543 

2541 

2 นายสยาม แกมขุนทด ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ค.อ.ด. (วิจัยและพัฒนาหลักสูตร) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 2554 

ค.อ.ม. (เทคโนโลยีเทคนิคศึกษา) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 2547 

ค.อ.บ. (วิศวกรรมโยธา) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 2542 

3 นายกฤษชัย ศรีบุญมา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ D.Sc. (Structural Engineering)  The George Washington University, USA 2550 

M.Sc. (Structural Engineering)  The George Washington University, USA 2547 

วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2543 
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10. สถานท่ีจัดการเรียนการสอน 
 ภาควิชาครุศาสตร์โยธา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 

พระนครเหนือ  

 
11. สถานการณ์ภายนอกหรอืการพัฒนาท่ีจําเปน็ต้องนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 
 11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 
  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ได้น้อมนําหลัก “ปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง” มาเป็นปรัชญานําทางการพัฒนาประเทศต่อเนื่องจากแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9 - 11 เพื่อเสริมสร้าง

ภูมิคุ้มกันและช่วยให้สังคมไทยสามารถยืนหยัดอยู่ได้อย่างมั่นคง เกิดภูมิคุ้มกัน และมีการบริหารจัดการความเส่ียง

อย่างเหมาะสม นําไปสู่การพัฒนาประเทศสู่ความสมดุลและยั่งยืน ซึ่งสถานการณ์และแนวโน้มเศรษฐกิจไทยใน

ภาพรวมประสบความสําเร็จในระดับที่น่าพอใจ ทั้งในด้านการสร้างอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ การปรับ

โครงสร้างการผลิต โดยภาคการผลิตมีการส่ังสมองค์ความรู้และปรับเปล่ียนเทคโนโลยีการผลิตอย่างต่อเนื่อง 

เช่นเดียวกับการผลิตสาขาบริการที่เริ่มมีความเช่ียวชาญหลากหลาย มีการใช้เทคโนโลยีและความคิดสร้างสรรค์มากขึ้น       

จึงต้องมีการเตรียมความพร้อมในด้านการก่อสร้าง เพื่อการพัฒนาต่อยอดเข้าสู่การผลิตและบริการที่ใช้เทคโนโลยี   

และนวัตกรรมในระดับที่สูงขึ้น เพื่อให้ประเทศสามารถแข่งขันได้ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา

วิศวกรรมโยธาและการศึกษา จึงเน้นการผลิตมหาบัณฑิตที่มีทักษะรองรับอุตสาหกรรม รวมทั้งสามารถถ่ายทอด

เทคโนโลยีระดับสูงให้แก่ภาครัฐและเอกชน รวมทั้งสถาบันการศึกษา เพื่อสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับประเทศ 

และนําไปสู่การพัฒนาประเทศที่มั่นคงและยั่งยืน 
 11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและการศึกษา มุ่งเน้นการตอบสนองต่อ  

การขับเคลื่อนประเทศสู่สังคมนวัตกรรม การเปล่ียนแปลง ปรับปรุง และงานบํารุงรักษา ซึ่งมีบทบาทต่องานวิศวกรรมโยธา 

รวมถึงการพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพสังคมและการดํารงชีวิตของประชาชน การส่งเสริมการพัฒนามหาบัณฑิตให้มี

ความรู้และทักษะสูงเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งในการพัฒนาผลงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมโยธา การศึกษา 

และเทคโนโลยีที่ทันสมัย สนับสนุนวัฒนธรรมการวิจัยและค่านิยมการเคารพสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา ให้พร้อม

รองรับกิจกรรมในสังคมที่จะขยายตัวขึ้นจากการสร้างความร่วมมือทั้งในประเทศและมิตรประเทศ 
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12. ผลกระทบจาก ข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเก่ียวข้องกับพันธกิจของ
มหาวิทยาลัย 
 12.1 การพัฒนาหลักสูตร 
  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและการศึกษา ได้รับการออกแบบเพื่อ

สนับสนุนการค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนางานวิศวกรรมโยธาและการศึกษา เพื่อรองรับการเปล่ียนแปลง        

อันตอบสนองต่อความต้องการของตลาดและสังคมในปัจจุบันและอนาคต เพื่อให้มหาบัณฑิตสามารถผสมผสานความรู้

จากศาสตร์ของวิศวกรรมโยธาและการศึกษาสู่การปฏิสัมพันธ์กับชุมชนและสังคมโดยรวม โดยใช้กลไกของความรู้เชิง

ปฏิบัติบนพื้นฐานของความรับผิดชอบทั้งต่อตนเองและผู้อื่น ซึ่งเชื่อมโยงวิถีชีวิต เศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดล้อม     

ที่สมดุลและยั่งยืน ตามหลักการของเศรษฐกิจพอเพียง จากประเด็นดังกล่าวจึงนํามาพัฒนาโครงสร้างหลักสูตร        

ซึ่งเน้นการพัฒนาใน 3 ประเด็นหลัก คือ 
 (1) การพัฒนามหาบัณฑิต 

  พัฒนามหาบัณฑิตที่มีความสามารถด้านการวิจัย มีสมรรถนะทางวิชาชีพในสาขาที่ตนรับผิดชอบ และมี   

องค์ความรู้ด้านวิศวกรรมโยธาและการศึกษาบนพื้นฐานของจริยธรรม ตรรกะ ความคิด การถ่ายทอด และการเรียนรู้

ด้วยตนเอง เพื่อรองรับงานและอาชีพเกิดใหม่ตลอดชีวิต 

 (2) การสร้างเศรษฐกิจ 

  ทบทวนบริบทจากการเปล่ียนแปลงโครงสร้างเศรษฐกิจไทย ซึ่งมีการเติบโตอย่างมากในภาคบริการ

และภาคอุตสาหกรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีอันเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อการจ้างงาน  

หลักสูตรจึงมุ่งผลิตมหาบัณฑิตให้สามารถทํางานร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ สามารถถ่ายทอดความรู้ในศาสตร์ของวิศวกรรม

โยธาและการศึกษา สร้างมูลค่าเพิ่ม นํามาซึ่งผลิตภาพและนวัตกรรม เสริมสร้างศักยภาพและโอกาสในการแข่งขัน      

ของประเทศ 

 (3) การสร้างความมั่นคงทางทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดล้อม 

  คํานึงถึงการสนับสนุนให้มหาบัณฑิตมีองค์ความรู้ด้านวิศวกรรมโยธาและการศึกษา เพื่อการอนุรักษ์

ทรัพยากร ดูแลคุณภาพส่ิงแวดล้อม และการอนุรักษ์พลังงาน รวมไปถึงการให้คําปรึกษา สอน หรือฝึกอบรม         

เพื่อส่งเสริมการผลิตและใช้พลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกที่สะอาด การใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด             

มีประสิทธิภาพและยั่งยืน 

 12.2 ความเก่ียวข้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย 

  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและการศึกษา  สนับสนุนพันธกิจของ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือเพื่อการผลิตบัณฑิตที่พึงประสงค์ วิจัยและพัฒนา บริการวิชาการ

แก่สังคม ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม โดยดําเนินการพัฒนากําลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการพึ่งพา

ตนเองและเพิ่มสมรรถนะการแข่งขันในระดับนานาชาติ การค้นคว้าวิจัยในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อ     

การพัฒนาประเทศ พัฒนาวิชาชีพครู และส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ โดยเฉพาะด้าน

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่นําไปสู่ความจําเป็นอย่างเร่งด่วนในการปรับตัวและการเปล่ียนแปลงด้านการศึกษาให้

พัฒนาทันกับการเปล่ียนแปลงที่เกิดขึ้น เน้นให้มหาบัณฑิตมีการใช้ความรู้และนวัตกรรมเป็นปัจจัยหลักในการผลิตและ

พัฒนาการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  ทั้งนี้มีเป้าประสงค์เพื่อผลิตมหาบัณฑิตด้านวิศวกรรมโยธา 
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และการศึกษาขั้นสูง โดยใช้กลยุทธ์ในการส่งเสริมการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนการสอน ส่งเสริม

การมีส่วนร่วมของนักศึกษาในกระบวนการเรียนการสอนเพื่อการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในวิชาที่ตอบสนอง

ต่อความต้องการของตลาดแรงงานทั้งในประเทศและสากล หลักสูตรนี้สนับสนุนการสร้างทีมวิจัย ส่งเสริมการใช้

ทรัพยากรการเรียนการสอนร่วมกัน อีกทั้งยังส่งเสริมความร่วมมือทางด้านวิชาการกับมหาวิทยาลัยและองค์กร

ภายในประเทศ และต่างประเทศ โดยเสริมสร้างความผูกพันของมหาบัณฑิตต่อสถาบัน คุณธรรม จริยธรรมและ

จรรยาบรรณวิชาชีพ ซึ่งสําคัญต่อการสร้างความรู้ การเรียนรู้ และสร้างนวัตกรรมจากภูมิปัญญาไทยและงานวิจัยกับ

ภาคอุตสาหกรรม และขยายผลงานวิจัยไปสู่เชิงพาณิชย์ระดับชาติ 

 

13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอ่ืนที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอ่ืนของมหาวิทยาลัย 

 13.1 กลุ่มวิชา/รายวิชาที่ในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืน 

  ไม่มี 

 13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาที่ในหลักสูตรที่เปิดสอนให้ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืนต้องมาเรียน 

  ไม่มี 

 13.3 การบริหารจัดการ 

  ไม่มี 
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หมวดท่ี 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 

1. ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
 1.1 ปรัชญา 

  “มุ่งผลิตมหาบัณฑิตให้เป็นผู้มคีวามรู้ และมีทกัษะขั้นสูง เพ่ือการวิจัย พัฒนา และถ่ายทอดองค์ความรู้

ด้านวิศวกรรมโยธาสมัยใหม”่ 

 1.2 ความสําคัญ 

  ในปัจจุบัน ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว เพ่ือให้ทัน       

กับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและรองรับปริมาณประชากรที่เพ่ิมข้ึน จึงมีการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน    

ทางวิศวกรรมโยธาขึ้นมากมาย และเพ่ือให้การดําเนินโครงการสําคัญต่างๆ สําเร็จลุล่วงลงได้ จึงจําเป็นต้องมี

บุคลากรที่มีความรู้เชิงลึกด้านวิศวกรรมโยธาเพ่ือรองรับการพัฒนาที่เกิดข้ึน ขณะเดียวกันบุคลากรเหล่าน้ี   

ต้องสามารถถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ด้านวิศวกรรมโยธาแก่บุคคลอ่ืน เพ่ือผลิตบุคลากรวิชาชีพที่มี

ทักษะสู่ตลาดแรงงานของประเทศ ซึ่งนับวันมีการแข่งขันสูงมากขึ้น หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและการศึกษาน้ัน นอกจากจะผลิตบุคลากรที่มีความสามารถด้านวิศวกรรมโยธาและ

การศึกษาแล้ว ยังมุ่งเน้นให้ผู้สําเร็จการศึกษามีทักษะด้านการวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ ผู้สําเร็จการศึกษา

จากหลักสูตรน้ีสามารถปฏิบัติหน้าที่เป็นวิศวกรควบคู่ไปกับความสามารถในการถ่ายทอดประสบการณ์ความรู้

แก่บุคคลอ่ืนได้เป็นอย่างดี 

 1.3 วัตถุประสงค์ 

  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและการศึกษา มุ่งเน้นให้         

มหาบัณฑิตมีคุณสมบัติ ดังน้ี 

  1.3.1 มีความรู้เชิงลึกด้านวิศวกรรมโยธา ด้านการศึกษา และงานระบบ 

  1.3.2 มีทักษะการทําวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ด้านวิศวกรรมโยธา ด้านการศึกษา และงานระบบ 

  1.3.3 มีทักษะการสอน หรือการฝึกอบรมด้านวิศวกรรมโยธา ด้านการศึกษา และงานระบบ 

  1.3.4 บูรณาการงานวิจัยเพ่ือพัฒนางานด้านวิศวกรรมโยธา ด้านการศึกษา และงานระบบ 

  1.3.5 มีจริยธรรม คุณธรรม และมีจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพ และการดํารงตนในสังคม 

 1.4 จุดเด่นของหลักสูตร 

  เป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นผลิตมหาบัณฑิตให้มีความรู้และทักษะขั้นสูงในด้านการจัดการในสถานศึกษา 

วิเคราะห์และพัฒนาหลักสูตร การเป็นวิทยากร การจัดฝึกอบรมเทคโนโลยีสมัยใหม่ด้านการเรียนการสอนและ

งานด้านวิศวกรรมโยธาท้ังในสถานศึกษาและในสถานประกอบการ 
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2. แผนพัฒนาปรับปรุง 
 ปรับปรุงหลักสูตรตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนดอย่างสมํ่าเสมอ 

แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี ้
มีการปรับปรุงหลักสูตรทุก 5 ปีให้มี

มาตรฐานไม่ตํ่ากว่าข้อกําหนดของ

สํ า นั ก ง านคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา 

- พัฒนาหลักสูตรตามมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับปริญญาโท สาขา

วิศวกรรมศาสตร์ 

- เอกสารปรับปรุงหลักสูตร 

 

 

- ติดตามประเมินผลหลักสูตร

อย่างสมํ่าเสมอ 

- รายงานผลการประเมินหลักสตูร 

ปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับ

ความต้องการของธุรกิจ และการ

เ ปลี่ ย น แปล งขอ ง เ ทค โ น โ ล ยี

อุตสาหกรรมก่อสร้าง 

ติดตามความเปลี่ยนแปลงใน

ความต้องการของผู้ประกอบการ

ในอุตสาหกรรมด้านวิศวกรรม

โยธา 

- รายงานผลการประเมินความ  

พึงพอใจในการใช้มหาบัณฑิต 

- เอกสารเก่ียวข้องกับการศึกษา

ค ว า ม ต้ อ ง ก า ร ข อ ง ส ถ า น

ประกอบการ 

- มีรายวิชาสัมมนาที่กําหนดให้

นักศึกษาค้นคว้าเอกสาร ร่วมกับ

การจัดสัมมนา รวมท้ังนําเสนอ

ผลงานในการสัมมนาสอดคล้อง

กับความต้องการของธุรกิจ และ

การเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยี

ในอุตสาหกรรมก่อสร้าง 

 

การพัฒนานักศึกษา - ส่งเสริมให้นักศึกษาเป็นผู้นํา 

การทํางานร่วมกัน และ    

มนุษยสมัพันธ์ที่ดี 

- ส่งเสริมให้นักศึกษา   

มีคุณธรรม จรยิธรรม และ

จรรยาบรรณ 

- จํานวนกิจกรรม หรือรูปแบบ  

การเรียนการสอนท่ีส่งเสริมความ

เป็นผู้นํา ความเป็นผู้ร่วมงานที่ดี 

- จํานวนกิจกรรม หรือรูปแบบ  

การ เรี ยนการสอนที่ ส่ ง เสริ ม

คุ ณ ธ ร ร ม  จ ริ ย ธ ร ร ม  แ ล ะ

จรรยาบรรณ 
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แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี ้
-   สนับสนุนการเข้าร่วมประชุม

    และนําเสนอผลงานทาง 

    วิชาการในระดับชาติและ 

    นานาชาติ 

- จํานวนการเข้าร่วมประชุมและ

นําเสนอผลงานทางวิชาการของ

อาจารย์ประจําหลักสูตร 

พัฒนาบุคลากรในด้านการเรียน  

การสอน การวิจัย และการ

ให้บริการวิชาการ เพ่ือให้มี

ประสบการณ์จากการนําความรู้

ทางวิศวกรรมโยธาไปปฏิบัติงาน

จริง อันจะเป็นประโยชน์ต่อการ

เรียนการสอน 

- อาจารย์สายวิชาชีพต้องมีความ

เช่ียวชาญหรือมีใบรับรองวิชาชีพ

ในสาขาวิชา 

ที่สอน 

- สนับสนุนบุคลากรให้ได้รับการ

ฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาความรู้อย่าง

สม่ําเสมอ 

- สนับสนุนบุคลากรด้านการ

เรียนการสอนให้ทํางานวิจัย  

และบริการวิชาการแก่องค์กร

ภายนอก 

- คุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์

ประจําหลักสูตร 

- ใบรับรองความเช่ียวชาญ หรือใบ

ประกอบวิชาชีพ 

- ปริมาณงานวิจัยต่ออาจารย์

ประจําหลักสูตร 

- จํานวนการเข้าร่วมประชุม  

การฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาความรู้ 

หรือนําเสนอผลงานทางวิชาการ

ของอาจารย์ประจําหลักสูตร 

- ปริมาณงานบริการวิชาการต่อ

อาจารย์ประจําหลักสูตร 
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หมวดท่ี 3 ระบบการจดัการศึกษา การดําเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 
 

1. ระบบการจดัการศึกษา 
 1.1 ระบบ 
  ระบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศกึษาปกติ 1 ภาคการศึกษาปกติ มีระยะเวลาไม่

น้อยกว่า 15 สัปดาห์ 

 1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน 
  ไม่ม ี
 1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค 
  ไม่ม ี
 
2. การดําเนนิการหลักสูตร 
 2.1 วัน – เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน 
  วันจันทร์ – ศุกร์  เวลา 09.00 – 16.00 น. 
  วันจันทร์ – ศุกร์  เวลา 18.00 – 21.00 น. 
  วันเสาร์ – อาทิตย์ เวลา 09.00 – 16.00 น.  
  ภาคต้น  เดือนมิถุนายน – ตุลาคม 
  ภาคปลาย  เดือนพฤศจิกายน – มีนาคม 
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 2.2 คุณสมบัติของผู้เขา้ศึกษา 
  (1) สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต หรือวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 

หรืออุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต ในสาขาวิชาโยธา หรือเทียบเท่า (สําหรับผู้ที่เรียนวิชาพ้ืนฐานด้านวิชาการทาง

การศึกษาระดับปริญญาตรีน้อยกว่า 12 หน่วยกิต ต้องเรียนวิชาพ้ืนฐาน ตามท่ีภาควิชาครุศาสตร์โยธากําหนด) 

  (2) เป็นผู้ที่ได้คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรระดับปริญญาตรีไม่ตํ่ากว่า 2.50 หรือผ่านงานใน

ตําแหน่งครู อาจารย์ หรือมีประสบการณ์ในการทํางานที่เก่ียวข้องกับงานโยธาไม่น้อยกว่า 2 ปี 
  (3) ผู้ที่ไม่อยู่ในเกณฑ์ข้อ (1) และ (2) ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการประจําหลักสูตร 
 2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า 
  (1) ความรู้ด้านการทําวิจัยไม่เพียงพอ 

  (2) ความรู้ด้านภาษาอังกฤษไม่เพียงพอ 
  (3) ค้นคว้าหรือศึกษาด้วยตนเองน้อย 
 2.4 กลยุทธ์ในการดําเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา / ข้อจํากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3 
  (1) จัดปฐมนิเทศ หรือสอนเสริมเตรียมความรู้ หรือเสริมแนวคิดการทําวิจัย ก่อนการศึกษา 

  (2) จัดกิจกรรมเสริมความรู้เก่ียวกับการทําวิจัย/ด้านภาษาอังกฤษ 
  (3) จัดปฐมนิเทศแนะนําการให้บริการของมหาวิทยาลัย เทคนิคการศึกษา ในมหาวิทยาลัยและ    
การแบ่งเวลา 
 2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้สําเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี 
  จํานวนนักศึกษา  

ระดับ/สาขา 
ปีการศึกษา

2562 2563 2564 2565 2566 
ปีที่ 1 30 30 30 30 30 

ปีที่ 2 - 30 30 30 30 

รวมทั้งหลักสตูร 30 60 60 60 60 

จํานวนที่คาดว่าจะสําเร็จการศึกษา - 30 30 30 30 
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2.6 งบประมาณตามแผน 
 2.6.1 งบประมาณรายรับ 
   

รายละเอียดการรับ 
ปีงบประมาณ (บาท) 

2562 2563 2564 2565 2566
ค่าบํารุงการศึกษา 207,000 414,000 414,000 414,000 414,000

ค่าลงทะเบียน 270,000 540,000 540,000 540,000 540,000

ค่าพัฒนาวิชาการ 450,000 900,000 900,000 900,000 900,000

รวมรายรับ 927,000 1,854,000 1,854,000 1,854,000 1,854,000
 

 2.6.2 งบประมาณรายจ่าย (หน่วย : บาท) 
 

หมวดเงิน 
ปีงบประมาณ

2562 2563 2564 2565 2566 

ก. งบดําเนินการ      

เงินเดือน (อัตราใหม่) - - - - -

เงินเดือน (อัตราเก่า) 2,003,000 2,103,150 2,208,000 2,318,400 2,434,320

ค่าตอบแทน 100,000 200,000 300,000 300,000 300,000

ค่าใช้สอย 20,000 30,000 35,000 35,000 35,000

ค่าวัสดุ 30,000 45,000 55,000 55,000 55,000

เงินอุดหนุนการวิจัย 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000

รวม (ก) 2,253,000 2,378,150 2,698,000 2,808,400 2,924,320

ข. งบลงทุน      

ค่าครุภัณฑ์ 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000

ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง - - - - - 

รวม (ข) - - - - - 
รวม (ก) + (ข) 2,453,000 2,578,150 2,898,000 3,008,400 3,124,320
จํานวนนักศึกษา 30 60 60 60 60 

ค่าใช้จ่าย/คน/ปี 81,766 42,769 48,300 50,140 52,072

 

หมายเหตุ - ค่าใช้จ่ายสูงสุดในการผลิตมหาบัณฑิต 1 คน/ปี เป็นเงิน  81,766 บาท 

 - ประมาณการค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรในการผลิตมหาบัณฑิต/คน เป็นเงิน 110,000 บาท 
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2.7 ระบบการศึกษา 
  แบบช้ันเรียน 

2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนเรยีนข้ามมหาวิทยาลัย 
  เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่าด้วยการศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2560 และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 

 

3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้รว่มสอน 
 จํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 36  หน่วยกิต 
 โครงสร้างหลกัสูตร 
 แผน ก แบบ  ก 2 36  หน่วยกิต 
 หมวดวิชาบังคับ 21  หน่วยกิต 

 วิชาบังคับด้านวิศวกรรม   3 หน่วยกิต 

 วิชาบังคับด้านการศึกษา   6 หน่วยกิต 

 วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต 

 หมวดวิชาเลือก 15  หน่วยกิต 

 วิชาเลือกด้านวิศวกรรม 12 หน่วยกิต 

 วิชาเลือกด้านการศึกษา   3 หน่วยกิต 

  รวมตลอดหลกัสูตร  36  หน่วยกิต 

 
4. รายวิชาในแต่ละหมวดวิชาและจํานวนหน่วยกิต  
 หมวดวิชาบังคับ 21  หน่วยกิต 
 วิชาบังคับด้านวิศวกรรม 03  หน่วยกิต 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จํานวนหน่วยกติ (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้าด้วยตนเอง) 
020325101 วิธีเชิงคํานวณด้านวิศวกรรมโยธา

(Computational Methods in Civil Engineering) 
3(3-0-6)

  วิชาบังคับด้านการศึกษา  06  หน่วยกิต 

 

 ชื่อรายวิชา จํานวนหน่วยกติ (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้าด้วยตนเอง)

020325008 ยุทธวิธีการเรียนการสอนวิชาเทคนิค

(Didactic for Technical Courses) 
3(3-0-6)

020325009 ระเบียบวิธีวิจัยทางการศึกษา

(Educational Research Methodology) 

3(3-0-6)
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  วิทยานิพนธ ์  12  หน่วยกิต 
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา  จํานวนหน่วยกติ 

020325701 วิทยานิพนธ์ 

(Thesis) 
12

 
  หมวดวิชาเลอืก  15  หน่วยกิต 

  วิชาเลือกด้านวิศวกรรม  12  หน่วยกิต 

  ต้องเรียนวิชาเลือกด้านวิศวกรรมจากกลุ่มวิชาใดกลุ่มวิชาหนึง่ดังต่อไปนี ้

  1. กลุ่มวิชาวิศวกรรมโครงสร้าง 
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จํานวนหน่วยกติ (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้าด้วยตนเอง) 

020325201 การวิเคราะห์โครงสร้างขั้นสูง

(Advanced Structural Analysis) 
3(3-0-6)

020325202 กลศาสตร์ของแข็งขั้นสูง 

(Advanced Solid Mechanics) 

3(3-0-6)

020325203 พลศาสตร์โครงสร้าง 

(Structural Dynamics) 

3(3-0-6)

020325204 วิธีไฟไนต์อิลิเมนต์ 

(Finite Element Method) 

3(3-0-6)

020325205 การออกแบบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กขั้นสูง

(Advanced Design of Reinforced Concrete Structures) 

3(3-0-6)

020325206 การออกแบบโครงสร้างคอนกรีตอัดแรงขั้นสูง

(Advanced Design of Prestressed Concrete Structures) 

3(3-0-6)

020325207 การออกแบบโครงสร้างเหล็กขั้นสูง

(Advanced Design of Steel Structures) 

3(3-0-6)

020325208 การออกแบบโครงสร้างเหล็กขึ้นรูปเย็น

(Design of Cold-formed Steel Structures) 
3(3-0-6)

020325221 เรื่องคัดเฉพาะทางด้านวิศวกรรมโครงสร้าง 1

(Selected Topic in Structural Engineering I) 

3(3-0-6)

020325222 เรื่องคัดเฉพาะทางด้านวิศวกรรมโครงสร้าง 2

(Selected Topic in Structural Engineering II) 

3(3-0-6)

020325223 เรื่องคัดเฉพาะทางด้านวิศวกรรมโครงสร้าง 3

(Selected Topic in Structural Engineering III) 

3(3-0-6)
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  2. กลุ่มวิชาวศิวกรรมปฐพี 
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จํานวนหน่วยกติ (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้าด้วยตนเอง) 

020325301 ปฐพีกลศาสตร์ขั้นสูง 

(Advanced Soil Mechanics) 
3(3-0-6)

020325302 วิศวกรรมฐานราก 

(Foundation Engineering) 

3(3-0-6)

020325303 เทคนิคการปรับปรุงดิน 

(Ground Improvement Techniques) 

3(3-0-6)

020325304 การทดสอบดินในห้องปฏิบัติการและในสนาม และเครื่องมือทางวิศวกรรมปฐพี 

(Soil Laboratory and Field Testing and Instrumentation in Soil 

Engineering) 

3(3-0-6)

020325305 การออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์ในด้านวิศวกรรมปฐพี

(Computer Aided Design in Soil Engineering) 

3(3-0-6)

020325306 การออกแบบด้านวิศวกรรมปฐพี

(Soil Engineering Design) 

3(3-0-6)

020325321 เรื่องคัดเฉพาะทางด้านวิศวกรรมปฐพี 1

(Selected Topic in Soil Engineering I) 

3(3-0-6)

020325322 เรื่องคัดเฉพาะทางด้านวิศวกรรมปฐพี 2

(Selected Topic in Soil Engineering II) 

3(3-0-6)

020325323 เรื่องคัดเฉพาะทางด้านวิศวกรรมปฐพี 3

(Selected Topic in Soil Engineering III) 

3(3-0-6)
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  3. กลุ่มวิชาวิศวกรรมขนส่ง 
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จํานวนหน่วยกติ (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้าด้วยตนเอง) 

020325401 วิศวกรรมการทาง 

(Highway Engineering) 
3(3-0-6)

020325402 การวิเคราะห์ระบบขนส่ง

(Transportation System Analysis) 

3(3-0-6)

020325403 การออกแบบและการก่อสร้างผิวทาง

(Pavement Design and Construction) 

3(3-0-6)

020325404 วิศวกรรมการจราจร 

(Traffic Engineering) 

3(3-0-6)

020325405 การวางแผนงานขนส่ง 

(Transportation Planning) 

3(3-0-6)

020325406 โลจิสติกส์งานขนส่ง 

(Transportation Logistics) 

3(3-0-6)

020325407 แบบจําลองด้านการขนส่ง

(Transportation Model) 

3(3-0-6)

020325408 การวิเคราะห์ผลกระทบด้านการจราจร

(Traffic Impact Analysis) 

3(3-0-6)

020325409 การวางแผนและวิเคราะห์ระบบขนส่งมวลชนเขตเมือง

(Urban Transit System Planning and Analysis) 

3(3-0-6)

020325410 การวางแผนสนามบิน 

(Airport Planning) 

3(3-0-6)

020325421 เรื่องคัดเฉพาะทางด้านวิศวกรรมขนส่ง 1

(Selected Topic in Transportation Engineering I) 

3(3-0-6)

020325422 เรื่องคัดเฉพาะทางด้านวิศวกรรมขนส่ง 2

(Selected Topic in Transportation Engineering II) 

3(3-0-6)

020325423 เรื่องคัดเฉพาะทางด้านวิศวกรรมขนส่ง 3

(Selected Topic in Transportation Engineering III) 

3(3-0-6)
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  4. กลุ่มวิชาวิศวกรรมชลศาสตร์ 
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จํานวนหน่วยกติ (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้าด้วยตนเอง) 

020325501 วิศวกรรมชลศาสตร์ขั้นสูง

(Advanced Hydraulic Engineering) 
3(3-0-6)

020325502 ระบบทรัพยากรแหล่งน้ํา

(Water Resource Systems) 

3(3-0-6)

020325503 วิศวกรรมสุขาภิบาล 

(Sanitary Engineering) 

3(3-0-6)

020325504 วิศวกรรมระบบชลประทาน

(Irrigation System Engineering) 

3(3-0-6)

020325505 การอนุรักษ์ดินและน้ํา 

(Soil and Water Conservation) 

3(3-0-6)

020325506 อุทกวิทยาของพื้นที่รับน้ํา

(Watershed Hydrology) 

3(3-0-6)

020325507 การพัฒนาน้ําใต้ดิน 

(Groundwater Development) 

3(3-0-6)

020325508 อุทกวิทยาขั้นสูง 

(Advanced Hydrology) 

3(3-0-6)

020325509 วิศวกรรมชลศาสตร์ขั้นสูง

(Advanced Hydraulics Engineering) 

3(3-0-6)

020325510 การวิเคราะห์ระบบทรัพยากรนํ้า

(Water Resources Systems Analysis) 

3(3-0-6)

020325511 การออกแบบอาคารชลศาสตร์

(Design of Hydraulic Structures) 

3(3-0-6)

020325512 วิศวกรรมแม่น้ํา 

(River Engineering) 

3(3-0-6)

020325513 วิศวกรรมน้ําเสียและการจัดการ

(Waste Water Engineering and Management) 

3(3-0-6)

020325514 วิศวกรรมระบบชลประทาน

(Irrigation Systems Engineering) 

3(3-0-6)

020325515 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการนํ้า

(Information System for Water Management) 

3(3-0-6)

020325521 เรื่องคัดเฉพาะทางด้านวิศวกรรมแหล่งน้ํา 1

(Selected Topic in Water Resources Engineering I) 

3(3-0-6)
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  4. กลุ่มวิชาวิศวกรรมชลศาสตร์ (ต่อ) 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จํานวนหน่วยกติ (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้าด้วยตนเอง) 
020325522 เรื่องคัดเฉพาะทางด้านวิศวกรรมแหล่งน้ํา 2

(Selected Topic in Water Resources Engineering II) 

3(3-0-6)

020325523 เรื่องคัดเฉพาะทางด้านวิศวกรรมแหล่งน้ํา 3

(Selected Topic in Water Resources Engineering III) 

3(3-0-6)
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  5. กลุ่มวิชาบริหารงานวิศวกรรมโยธาและงานระบบ 
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จํานวนหน่วยกติ (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้าด้วยตนเอง) 

020325601 การบริหารงานก่อสร้าง 

(Construction Management) 
3(3-0-6)

020325602 การบริหารความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในงานก่อสร้าง

(Construction Safety and Health Management) 

3(3-0-6)

020325603 กฎหมายและสัญญาสําหรับงานก่อสร้าง

(Construction Law and Contracts) 

3(3-0-6)

020325604 ระบบการประมาณราคาก่อสร้าง

(Cost Estimating Systems for Construction) 

3(3-0-6)

020325605 เทคโนโลยีการก่อสร้างเพื่อการพัฒนาแบบยั่งยืน

(Construction Technology for Sustainable Development) 

3(3-0-6)

020325606 การบริหารจัดการโอกาสและความเส่ียง

(Opportunity and Risk Management) 

3(3-0-6)

020325607 เศรษฐศาสตร์วิศวกรรมขั้นสูง

(Advanced Engineering Economics) 

3(3-0-6)

020325608 การบริหารโครงการขั้นสูงสําหรับงานก่อสร้าง

(Advanced Project Management for Construction) 

3(3-0-6)

020325609 ระบบคุณภาพสําหรับองค์กรก่อสร้าง

(Quality Systems for Construction Organization) 

3(3-0-6)

020325610 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ในการก่อสร้าง

(Human Resources Management in Construction) 

3(3-0-6)

020325611 การตัดสินใจและการดําเนินการเชิงกลยุทธ์

(Strategic Decision Making and Implementation) 

3(3-0-6)

020325621 หลักการจัดการทางวิศวกรรมและจริยธรรมในการจัดการ

(Principles of Engineering Management and Management Ethics) 

3(3-0-6)

020325622 การจัดการโครงการและการวิเคราะห์ความเส่ียง

(Project Management and Risk Analysis) 

3(3-0-6)

020325623 การศึกษาความเหมาะสมของโครงการ การวางแผน และข้อกฎหมาย

(Project Feasibility Study, Planning and Litigation) 

3(3-0-6)

020325624 การจัดการการเงินและการบัญชี

(Financial and Accounting Management) 

3(3-0-6)

020325625 วิศวกรรมระบบสําหรับงานอาคาร

(System Engineering for Buildings) 

3(3-0-6)
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  5. กลุ่มวิชาบริหารงานวิศวกรรมโยธาและงานระบบ (ต่อ) 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จํานวนหน่วยกติ (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้าด้วยตนเอง) 
020325626 การจัดการความปลอดภัย

(Safety Management) 

3(3-0-6)

020325627 วิศวกรรมการปฏิบัติงาน

(Operation Engineering) 

3(3-0-6)

020325628 การจัดการการตลาด 
(Marketing Management) 

3(3-0-6) 

020325629 การจัดการระบบสารสนเทศ 
(Information Systems Management) 

3(3-0-6) 

020325641 เรื่องคัดเฉพาะทางด้านการบริหารงานวิศวกรรมและการก่อสร้าง 1 
(Selected Topic in Construction and Engineering Management I) 

3(3-0-6) 

020325642 เรื่องคัดเฉพาะทางด้านการบริหารงานวิศวกรรมและการก่อสร้าง 2 
(Selected Topic in Construction and Engineering Management II) 

3(3-0-6) 

020325643 เรื่องคัดเฉพาะทางด้านการบริหารงานวิศวกรรมและการก่อสร้าง 3 
(Selected Topic in Construction and Engineering Management III) 

3(3-0-6) 
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  วิชาเลือกด้านการศึกษา  3  หน่วยกิต 
  ต้องเรียนวิชาเลือกด้านการศึกษาจากรายวิชาดังต่อไปนี ้

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จํานวนหน่วยกติ (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้าด้วยตนเอง) 
020325000 ปรัชญาการอาชีวศึกษา 

(Philosophy of Vocational Education) 
3(3-0-6) 

020325001 การพัฒนาหลักสูตรอาชีวะและเทคนิคศึกษา 
(Vocational and Technical Education Curriculum Development) 

3(3-0-6) 

020325002 เทคโนโลยีทางการศึกษา 
(Educational Technology) 

3(3-0-6) 

020325003 การผลิตวัสดุทางการสอน 
(Production of Instructional Materials) 

3(3-0-6) 

020325004 การนิเทศการสอน 
(Supervision of Teaching) 

3(1-4-4) 

020325005 สถิติการศึกษา 
(Educational Statistics) 

3(3-0-6) 

020325006 การบริหารอาชีวะและเทคนิคศึกษา 
(Vocational and Technical Education Administration) 

3(3-0-6) 

020325007 การบริหารคุณภาพการศึกษา 
(Quality Management in Education) 

3(3-0-6) 

020325010 การฝึกอบรมอาชีวะและเทคนิคศึกษา 
(Training in Vocational and Teachnical Education) 

3(3-0-6) 

020325021 เรื่องคัดเฉพาะทางด้านเทคนิคศึกษา 1 
(Selected Topic in Technical Education I) 

3(3-0-6) 

020325022 เรื่องคัดเฉพาะทางด้านเทคนิคศึกษา 2

(Selected Topic in Technical Education II) 

3(3-0-6)

020325023 เรื่องคัดเฉพาะทางด้านเทคนิคศึกษา 3

(Selected Topic in Technical Education III) 

3(3-0-6)
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  4.3 แผนการศกึษา 
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา  ชื่อรายวิชา จํานวนหน่วยกติ 
020325008 ยุทธวิธีการเรียนการสอนวิชาเทคนิค

(Didactic for Technical Courses) 
3(3-0-6)

020325009 ระเบียบวิธีวิจัยทางการศึกษา

(Educational Research Methodology) 

3(3-0-6)

020325101 วิธีเชิงคํานวณด้านวิศวกรรมโยธา

(Computational Methods in Civil Engineering) 

3(3-0-6)

รวม  9  หน่วยกิต 

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา  ชื่อรายวิชา จํานวนหน่วยกติ 
020325xxx วิชาเลือกด้านวศิวกรรม 

(Electives in Engineering) 
3(3-0-6)

020325xxx วิชาเลือกด้านวศิวกรรม 

(Electives in Engineering) 

3(3-0-6)

020325xxx วิชาเลือกด้านวศิวกรรม 

(Electives in Engineering) 

3(3-0-6)

รวม  9  หน่วยกิต 

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา  ชื่อรายวิชา จํานวนหน่วยกติ 
020325xxx วิชาเลือกด้านวศิวกรรม 

(Electives in Engineering) 
3(3-0-6)

0203250xx วิชาเลือกด้านการศึกษา 

(Educational Electives) 
3(x-x-x)

020325701 วิทยานิพนธ ์

(Thesis) 
3

รวม  9  หน่วยกิต 

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา  ชื่อรายวิชา จํานวนหน่วยกติ 
020325701 วิทยานิพนธ ์

(Thesis) 
9

รวม  9  หน่วยกิต 
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  5. คําอธบิายรายวิชา 

020325000 ปรัชญาการอาชีวศึกษา
(Philosophy of Vocational Education) 

3(3-0-6)

 วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 
 Prerequisite :  None

 ประวัติและปรัชญาการพัฒนาการอาชีวศึกษาในประเทศไทย แนวโน้มและองค์ประกอบด้าน  

การอาชีวศึกษาของประเทศต่าง ๆ หลักสูตรและโปรแกรมการศึกษา คุณวุฒิ การฝึกอบรมคณาจารย์และผู้บริหาร 

ความสัมพันธ์ระหว่างการศึกษาสามัญและอาชีวศึกษา 

 History and philosophy of vocational development in Thailand; trend and 

component of vocational education in various countries; curriculum and program; degree; training of 

instructor and administration staffs; relationship between compulsary and vocational education. 

  

020325001 การพัฒนาหลักสูตรอาชีวะและเทคนิคศึกษา 3(3-0-6)
 (Vocational and Technical Education Curriculum Development) 
 วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 

 Prerequisite :  None

 รูปแบบและองค์ประกอบในการพัฒนาหลักสูตร  ปัจจัยต่างๆ ที่ส่งผลต่อความจําเป็นในการพัฒนา

หลักสูตร แนวโน้มและความต้องการในการพัฒนาหลักสูตร  กระบวนการพัฒนาหลักสูตร การวิเคราะห์งานและอาชีพ

รวมถึงข้อมูลอื่นๆ ในการสร้างหลักสูตร การบริหารและจัดการหลักสูตร กระบวนการในการติดตามและประเมินผล

หลักสูตร การพัฒนาหลักสูตรวิชาชีพในปัจจุบันและอนาคต 

 Pattern and component of curriculum development; various aspect affecting the 

necessity of curriculum development; trend and requirement of curriculum development; curriculum 

development processes; job analysis; career and related information for curriculum construction; 

curriculum operation and management; curriculum monitoring and evaluation processes; present and 

future vocational and technical education curriculum development. 
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020325002 เทคโนโลยีทางการศึกษา
(Educational Technology) 

3(3-0-6)

 วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 
 Prerequisite :  None

 กระบวนการในการศึกษา วิธีการวิเคราะห์หลักสูตร การสร้างบทเรียนและการทดสอบ

ผลสัมฤทธิ์ วิธีการสอน ชนิดของอุปกรณ์ช่วยสอน การทดสอบก่อนและหลังการเรียนรู้  การประเมินผลและการปรับปรุง

แก้ไขรายวิชา 

 Education process; method of syllabus analysis; achievement tests and instructional 

design; teaching methods; types of teaching aids; Pre and post tests. Evaluation and redesign of 

course syllabus. 

  

020325003 การผลิตวัสดุทางการสอน
(Production of Instructional Materials) 

3(3-0-6)

 วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 

 Prerequisite :  None

 หลักการและทฤษฎีพื้นฐานสําหรับการวิเคราะห์วัสดุการสอน  ความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบ

วัสดุการสอน การวางแผนเพื่อผลิตวัสดุการสอนโดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยและเหมาะสม การผลิตและประเมินวัสดุการสอน  

ที่สร้างขึ้น 

 Principles and basic theory for analysis of instruction materials; creative thinking for 

instruction materials design; planning for production of instruction materials using modern and 

appropriate technology;  production and evaluation of the designed instruction materials. 

  

020325004 การนิเทศการสอน 
(Supervision of Teaching) 

3(1-4-4)

 วิชาบังคับก่อน : 020325008  ยุทธวิธีการเรียนการสอนวิชาเทคนิค

 Prerequisite   :  020325008  Didactic for Technical Courses

 การนิเทศระเบียบวิธีการสอน รูปแบบและวิธีการนิเทศการสอน บทบาทและหน้าที่ของบุคลากรด้าน

การนิเทศการสอน เครื่องมือและอุปกรณ์อํานวยความสะดวกในการนิเทศการสอน เทคนิคในการให้คําปรึกษา การสังเกต  

การสอน การประเมินการสอน การปรับปรุงแก้ไขการสอน การนิเทศการสอนในสถานการณ์จริง 

 Supervision of teaching methodology; patterns and methodology in teaching 

supervision; roles and functions of staff in teaching supervision;  facility and equipment  in teaching 

supervision; consultation techniques; teaching observation; evaluation; teaching improvement;  

supervision of teaching in real situation. 
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020325005 สถิติการศึกษา 
(Educational Statistics) 

3(3-0-6)

 วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 
 Prerequisite :  None

 วิธีวิเคราะห์ข้อมูลจากผลการทดลองและการสํารวจ หลักการทางสถิติและแบบจําลอง แนวโน้มเข้าสู่

ส่วนกลาง ตัวแปร สหสัมพันธ์ การทดสอบนัยสําคัญทางสถิติแบบต่าง ๆ การวิเคราะห์ความแปรปรวน การวิเคราะห์

ถดถอยพหุคูณ เทคนิคการพาดพิงและการไม่ใช้พารามิเตอร์และทฤษฎีการสุ่มตัวอย่าง 

 Methods of analyzing data from experiments  and surveys;  statistical concepts and 

models; central tendency; variables; correlation; various tests of statistical significance; analysis of 

variance; regression analysis; inference and selected nonparametric techniques; and sampling theory. 

  

020325006 การบริหารอาชีวะและเทคนิคศึกษา
(Vocational and Technical Education Administration) 

3(3-0-6)

 วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 
 Prerequisite :  None

 ความคิดรวบยอด ทฤษฎีและกระบวนการบริหารอาชีวศึกษา การบริหารงานบุคคล งานวิชาการ

งบประมาณ การเงิน การบัญชี การจัดซื้อ และการควบคุมพัสดุ ระเบียบและกฎหมายต่าง ๆ เกี่ยวกับการบริหารอาชีวะ

และเทคนิคศึกษา 
 Conceptual thinking; theoretical and vocational administration process;  personal 

management; academic; budget; finance; accountant; purchase and inventory control; regulation and 

law concerning vocational and technical education administration. 
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020325007 การบริหารคุณภาพการศึกษา
(Quality Management in Education) 

3(3-0-6)

 วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 

 Prerequisite :  None

 ความหมาย บทบาทและความสําคัญ ระบบและกลไกของการบริหารคุณภาพการศึกษา นโยบาย

คุณภาพ วัตถุประสงค์คุณภาพ ดัชนีคุณภาพ และการจัดทําเอกสารในระบบคุณภาพ การบริหารคุณภาพการศึกษา  

ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน การอาชีวศึกษา และการอุดมศึกษา การพัฒนามาตรฐานดัชนี และเกณฑ์ระดับคุณภาพ 

และปัจจัยและองค์ประกอบด้านบริหารคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา การควบคุมและตรวจสอบคุณภาพ

การศึกษา รายงานประจําปี และรายงานการศึกษาตนเอง การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน และการเตรียมรับ  

การประเมินคุณภาพจากภายนอก 
 Meaning; role and importance; systems and mechanism of education quality 

management; quality policy; quality objectives; quality indicator; and documentation in quality 

system; quality management in elementary level; vocational; higher education; development of 

quality indicator standards and criteria;  elements and factors concerning educational quality 

management in institution; quality control and auditing; annual report and self study report; Internal 

quality audit and assessment and preparing for external quality assessment. 
  
020325008 ยุทธวิธีการเรียนการสอนวิชาเทคนิค

(Didactic for Technical Courses) 
3(3-0-6)

 วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 
 Prerequisite :  None

 รูปแบบต่าง ๆ ของการเรียนการสอนวิชาชีพ การวิเคราะห์ยุทธวิธีการเรียนการสอนจากหลักสูตร  

การวิเคราะห์เนื้อหาวิชา กระบวนการเรียนรู้ วิธีการจัดกิจกรรมและการประเมินผลการเรียนการสอน ยุทธวิธีการเรียน

การสอนในวิชาทฤษฎี ประลอง และปฏิบัติ การประยุกต์รูปแบบการเรียนรู้ในการออกแบบบทเรียนทฤษฎี ประลอง  

และปฏิบัติ 

 Variety of teaching method in occupational education; analysis of the teaching 

didactic from curriculum content analysis; learning process; classroom activities and evaluation; 

didactics of teaching methodology of  theory and practice application of learning pattern for lesson 

design; laboratory and practice. 
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020325009 ระเบียบวิธีวิจัยทางการศึกษา
(Educational Research Methodology) 

3(3-0-6)

 วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 
 Prerequisite :  None

 หลักการและกระบวนการวิจัย ประเภทของการวิจัย การเลือกปัญหาในการวิจัย การออกแบบ  

การวิจัย การเลือกใช้สถิติในการวิจัย โครงร่างการวิจัย การวิเคราะห์และแปรผลข้อมูล การประยุกต์ใช้โปรแกรมสําเร็จรูป 

การสรุปผลและการเขียนรายงานผลการวิจัย จรรยาบรรณนักวิจัย 
 Principles and processes of research; types of research; selection of research 

problems; research design; selection of statistics for research; research proposal; analysis and 

interpretation of data; software application; research summary and writing report; ethics for 

researcher. 
  

020325010 การฝึกอบรมอาชีวะและเทคนิคศึกษา
(Training in Vocational and Teachnical Education) 

3(3-0-6)

 วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 

 Prerequisite :  None

 ทฤษฎีต่าง ๆ เกี่ยวกับรูปแบบการพัฒนาหลักสูตร ปัจจัยสําคัญที่มีผลต่อการพัฒนาหลักสูตรวิชาชีพ 

ยุทธวิธีการพัฒนาหลักสูตรวิชาชีพ การประยุกต์ทฤษฎีไปใช้ในการพัฒนาหลักสูตรวิชาชีพในสถาบันอาชีวะและเทคนิค

ศึกษา การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมในสถานประกอบการ กระบวนการจัดสรรทรัพยากร ขั้นตอนการ นําหลักสูตรไปใช้

ฝึกอบรมจริง การหาประสิทธิภาพของหลักสูตร รูปแบบการประเมินหลักสูตร ปฏิบัติการฝึกอบรม 
 Theories on curriculum development formats; important factors affecting vocational 

curriculum development; strategies for vocational curriculum development; application of theoties to 

vocational development in vocational and technical education institute; development of training 

course in establishments; resource allocation process; curriculum implementation strages; curriculum 

efficiency validation; curriculum format evaluation; training practice. 
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020325021 เร่ืองคัดเฉพาะทางด้านเทคนิคศึกษา 1
(Selected Topic in Technical Education I) 

3(3-0-6)

 วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 
 Prerequisite :  None

 บรรยาย สัมมนาและค้นคว้าด้วยตัวเอง หรือศึกษาในสาขาเฉพาะด้านเทคนิคศึกษา โดยที่เนื้อหาวิชา

ไม่ซ้ํากับเรื่องคัดเฉพาะทางด้านเทคนิคศึกษา 2 และเรื่องคัดเฉพาะทางด้านเทคนิคศึกษา 3 

 Lectures, seminar and individual investigations or studies in selected topics in the 

field of technical education; not duplicate to selected topic in technical education II and selected 

topic in technical education III. 

  

020325022 เร่ืองคัดเฉพาะทางด้านเทคนิคศึกษา 2
(Selected Topic in Technical Education II) 

3(3-0-6)

 วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 
 Prerequisite :  None

 บรรยาย สัมมนาและค้นคว้าด้วยตัวเอง หรือศึกษาในสาขาเฉพาะด้านเทคนิคศึกษา โดยที่เนื้อหาวิชา

ไม่ซ้ํากับเรื่องคัดเฉพาะทางด้านเทคนิคศึกษา 1 และเรื่องคัดเฉพาะทางด้านเทคนิคศึกษา 3 
 Lectures, seminar and individual investigations or studies in selected topics in the 

field of technical education; not duplicate to selected topic in technical education I and selected 

topic in technical education III. 
  

020325023 เร่ืองคัดเฉพาะทางด้านเทคนิคศึกษา 3
(Selected Topic in Technical Education III) 

3(3-0-6)

 วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 

 Prerequisite :  None

 บรรยาย สัมมนาและค้นคว้าด้วยตัวเอง หรือศึกษาในสาขาเฉพาะด้านเทคนิคศึกษา โดยที่เนื้อหาวิชา

ไม่ซ้ํากับเรื่องคัดเฉพาะทางด้านเทคนิคศึกษา 1 และเรื่องคัดเฉพาะทางด้านเทคนิคศึกษา 2 
 Lectures; seminar and individual investigations or studies in selected topics in the 

field of technical education; not duplicate to selected topic in technical education I and selected 

topic in technical education II. 
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020325101 วิธีเชิงคํานวณด้านวิศวกรรมโยธา
(Computational Methods in Civil Engineering) 

3(3-0-6)

 วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 
 Prerequisite :  None

 กําหนดการเชิงเส้น กําหนดการไม่เชิงเส้น การวิเคราะห์เมทริกซ์ สมการเชิงอนุพันธ์ วิธีไฟไนต์  

ดิฟเฟอร์เรนซ์ วิธีไฟไนต์เอลิเมนต์ วิธีการหาค่าเหมาะสมที่สุด การประยุกต์ใช้ซอฟต์แวร์ทางคณิตศาสตร์ ด้านวิศวกรรม 

 Linear programming; nonlinear programming; matrix analysis; differential equation;

finite difference method; finite element method; optimization method; mathematical software 

applications in civil engineerings. 

  

020325201 การวิเคราะห์โครงสร้างขั้นสูง
(Advanced Structural Analysis) 

3(3-0-6)

 วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 
 Prerequisite :  None

 การเคล่ือนที่ของโครงสร้างโดยวิธีของงานเสมือน การวิเคราะห์โครงสร้างโดยวิธีของความอ่อนดัด  

และความแข็งเกร็ง วิธีความแข็งเกร็งโดยตรงสําหรับโครง ข้อหมุน โครงข้อแข็งและคานไขว้ 2 มิติ และ 3 มิติ โปรแกรม

สําหรับการวิเคราะห์โครงสร้าง 
 Displacements by virtual work; structural analysis by the flexibility and stiffness 

methods; direct stiffness for 2-D and 3-D trusses; frames and grids; software for structural analysis. 
  

020325202 กลศาสตร์ของแข็งขั้นสูง
(Advanced Solid Mechanics) 

3(3-0-6)

 วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 

 Prerequisite :  None

 ทฤษฎีอิลาสติก การวิเคราะห์ความเค้นและความเครียด วิธีพลังงาน ทฤษฎีการวิบัติ ทฤษฎี

เสถียรภาพ ทฤษฎีพลาสติก 
 Elastic theory; stress-strain analysis; energy method; failure theory; stability theory;

plastic theory. 
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020325203 พลศาสตร์โครงสร้าง 
(Structural Dynamics) 

3(3-0-6)

 วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 
 Prerequisite :  None

 การวิเคราะห์การตอบสนองเชิงพลศาสตร์ของโครงสร้างของระบบมวลรวมที่มีหนึ่งและหลายระดับ

อิสรภาพ ระบบมวลและระบบมวลกระจาย การวิเคราะห์เชิงตัวเลขโดยวิธีรวมรูปแบบ หลักการทับซ้อน การอินทิเกรต

โดยตรง การวิเคราะห์โครงสร้างภายใต้แรงแผ่นดินไหวและแรงลม การส่ันแบบไร้รูปแบบและแบบอิสระ 

 Analysis of dynamic response of structures of single and multi-degrees of freedom;

mass system and distributed mass system; numerical analysis by mode displacement; superposition 

principle; direct integration; analysis of structures under earthquake and wind forces;  random and 

free vibrations. 

  

020325204 วิธีไฟไนต์อิลิเมนต์ 
(Finite Element Method) 

3(3-0-6)

 วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 
 Prerequisite :  None

 วิธีไฟไนต์อิลิเมนต์สําหรับวิเคราะห์โครงสร้างที่ซับซ้อน ไฟไนต์อิลิเมนต์แบบความเค้นระนาบ  

แผ่นเรียบและแผ่นโค้ง โปรแกรมไฟไนต์อิลิเมนต์ที่ใช้งานทั่วไป 
 Finite element method for analysis of complex structural configurations; plane 

stress; plate and shell finite elements; general purpose of finite element programs. 
  

020325205 การออกแบบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กขั้นสูง
(Advanced Design of Reinforced Concrete Structures) 

3(3-0-6)

 วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 

 Prerequisite :  None

 การออกแบบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก การวิเคราะห์และออกแบบคาน แผ่นพื้นทางเดียว  

และเสา การออกแบบโครงข้อแข็งของอาคารโดยใช้น้ําหนักบรรทุกรูปแบบต่าง ๆ และสัมประสิทธิ์โมเมนต์ แผ่นพื้นสองทาง

ฐานราก 
 Design of reinforced concrete structures; analysis and design of beams; one-way 

slabs; and columns; design of building frames using pattern loading and moment coefficients;   two-

way slabs;  footings. 
 
 
 

มคอ.2

31



 

 

 

020325206 การออกแบบโครงสร้างคอนกรีตอัดแรงขั้นสูง
(Advanced Design of Prestressed Concrete Structures) 

3(3-0-6)

 วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 
 Prerequisite :  None

 การออกแบบโครงสร้างคอนกรีตอัดแรง การคํานวณความเค้น การเสียแรงอัด ระยะแอ่น การออกแบบ  

ต้านแรงเฉือน การหาขนาดหน้าตัด หัวข้อพิเศษ 

 Design of prestressed concrete structures; Stress calculations; prestressed losses; 

deflections; shear design section proportioning; special topics. 

  

020325207 การออกแบบโครงสร้างเหล็กขั้นสูง
(Advanced Design of Steel Structures) 

3(3-0-6)

 วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 
 Prerequisite :  None

 การออกแบบชิ้นส่วนรับแรงดึง เสา คาน คาน-เสา และคานประกอบ การโก่งเดาะแบบยืดหยุ่น  

และไม่ยืดหยุ่นของช้ินส่วนและส่วนย่อย การบิดของคาน การออกแบบอาคารและสะพาน 
 Design of tension member; column; beam; beam-column; and plate girder. Elastic 

and inelastic buckling of members and member elements; torsion of beams; composite design; design 

of buildings and bridges. 
  

020325208 การออกแบบโครงสร้างเหล็กขึ้นรูปเย็น
(Design of Cold-formed Steel Structures) 

3(3-0-6)

 วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 

 Prerequisite :  None

 เหล็กกล้าขึ้นรูปเย็น ชนิดของหน้าตัดและวัสดุ ความแข็งแรงของชิ้นส่วนแบบบางและเกณฑ์  

การออกแบบ ชิ้นส่วนแรงดัด ชิ้นส่วนแรงอัด ชิ้นส่วนแรงตามแกนและแรงดัด ชิ้นส่วนท่อรูปทรงกระบอก รอยต่อ 

ไดอะแฟรมแรงเฉือนเหล็กและโครงหลังคา แผ่นลูกฟูก การออกแบบคอมโพสิต การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบ  

การก่อสร้างที่อยู่อาศัย 
 Introduction to cold-formed steel; types of cross sections and materials; strength of 

thin elements and design criteria; flexural members; compression members; combined axial load and 

bending members; cylindrical tubular members; connections; steel shear diaphragms and shell roof 

structures; corrugated sheets; composite design; computer-aided design; residential construction. 
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020325221 เร่ืองคัดเฉพาะทางด้านวิศวกรรมโครงสร้าง 1
(Selected Topic in Structural Engineering I) 

3(3-0-6)

 วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 
 Prerequisite :  None

 บรรยาย สัมมนาและค้นคว้าด้วยตัวเองหรือศึกษาในสาขาเฉพาะด้านวิศวกรรมโครงสร้าง โดยที่

เนื้อหาวิชาไม่ซ้ํากับเรื่องคัดเฉพาะทางด้านวิศวกรรมโครงสร้าง 2 และเรื่องคัดเฉพาะทางด้านวิศวกรรมโครงสร้าง 3 

 Lectures; seminar and individual investigations or studies in selected topics in the 

field of structural engineering; not duplicate to selected topic in structural engineering II and selected 

topic in structural engineering III. 

  

020325222 เร่ืองคัดเฉพาะทางด้านวิศวกรรมโครงสร้าง 2
(Selected Topic in Structural Engineering II) 

3(3-0-6)

 วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 
 Prerequisite :  None

 บรรยาย สัมมนาและค้นคว้าด้วยตัวเองหรือศึกษาในสาขาเฉพาะด้านวิศวกรรมโครงสร้าง โดยที่  

เนื้อหาวิชาไม่ซ้ํากับเรื่องคัดเฉพาะทางด้านวิศวกรรมโครงสร้าง 1 และเรื่องคัดเฉพาะทางด้านวิศวกรรมโครงสร้าง 3 
 Lectures; seminar and individual investigations or studies in selected topics in the 

field of structural engineering; not duplicate to selected topic in structural engineering I and selected 

topic in structural engineering III. 
  

020325223 เร่ืองคัดเฉพาะทางด้านวิศวกรรมโครงสร้าง 3
(Selected Topic in Structural Engineering III) 

3(3-0-6)

 วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 

 Prerequisite :  None

 บรรยาย สัมมนาและค้นคว้าด้วยตัวเองหรือศึกษาในสาขาเฉพาะด้านวิศวกรรมโครงสร้าง โดยที่

เนื้อหาวิชาไม่ซ้ํากับเรื่องคัดเฉพาะทางด้านวิศวกรรมโครงสร้าง 1 และเรื่องคัดเฉพาะทางด้านวิศวกรรมโครงสร้าง 2 
 Lectures; seminar and individual investigations or studies in selected topics in the 

field of structural engineering; not duplicate to selected topic in structural engineering I and selected 

topic in structural engineering II. 
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020325301 ปฐพีกลศาสตร์ขั้นสูง 
(Advanced Soil Mechanics) 

3(3-0-6)

 วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 
 Prerequisite :  None

 สภาพธรรมชาติของดิน คุณสมบัติทางกายภาพและวิศวกรรมของดินในด้านปฐพีกลศาสตร์  

ส่วนประกอบของดิน โครงสร้างดินบนพื้นฐานทางทฤษฎีอัดตัวคายนํ้า กําลังเฉือนของดิน หลักเกณฑ์ของหน่วยแรง

ประสิทธิผล การไหลผ่านของนํ้าในดิน เสถียรภาพความลาดชันในชั้นดิน ความสามารถรับแรงแบกทาน การบดอัดดิน  

และปรับปรุงดิน การประยุกต์ใช้ปฐพีกลศาสตร์ในงานถนน เขื่อนดิน กําแพงคันดิน และฐานรากของโครงสร้างต่าง ๆ 

 Lectures; seminar and individual investigations or studies in selected topics in the 

field of structural engineering; not duplicate to selected topic in structural engineering II and selected 

topic in structural engineering III. 

  

020325302 วิศวกรรมฐานราก 
(Foundation Engineering) 

3(3-0-6)

 วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 
 Prerequisite :  None

 การสํารวจพื้นที่ การประเมินค่าพารามิเตอร์ทางธรณีเทคนิค รายงานสํารวจดิน ความสามารถ  

ในการรับน้ําหนักของดิน การออกแบบฐานรากต้ืน การทรุดตัวของโครงสร้าง ฐานรากเสาเข็ม กําแพงกันดิน เข็มพืด 

ระบบคํ้ายันงานขุด กรณีศึกษาชั้นดินกรุงเทพ 
 Site investigation; evaluation of geotechnical parameters; soil investigation reports; 

bearing capacity of soils; design of shallow foundations; settlement of structures; pile foundations; 

retaining structure; sheet pile; excavation and shoring system; case studies in Bangkok sub-soils. 
  

020325303 เทคนิคการปรับปรุงดิน 
(Ground Improvement Techniques) 

3(3-0-6)

 วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 

 Prerequisite :  None

 การบดอัดระดับผิวดิน การบดอัดทางลึก การให้น้ําหนักบรรทุกก่อน การระบายน้ําในทางดิ่ง การระบายน้ํา

ด้วยสูญญากาศ การเสริมความแข็งแรงให้แก่ดิน เสาเข็มมวลหยาบ เสาเข็มขนาดเล็ก การปรับปรุงดินด้วยปูนขาว การปรับปรุง

ด้วยซีเมนต์ การปรับปรุงทางเคมี การอัดฉีดนํ้าปูน แผ่นใยสังเคราะห์ คันดินที่ใช้วัสดุน้ําหนักเบา 
 Surface compaction; deep compaction; preloading; vertical drains; vaccum drainage;

mechanically stabilized earth (reinforced earth); granular piles; micropiles; lime stabilization; cement 

stabilization; chemical stabilization; jet grouting; geotextiles; lightweight materials embankment. 
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020325304 การทดสอบดินในห้องปฏิบัติการและในสนาม และเคร่ืองมือทางวิศวกรรมปฐพ ี
(Soil Laboratory and Field Testing and Instrumentation in  
Soil Engineering) 

3(3-0-6)

 วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 
 Prerequisite :  None

 การวางแผนการสํารวจพื้นที่ รายงานทางเทคนิค การเจาะและเก็บตัวอย่างดิน การวัดค่าความเค้น

และความแข็งแรงในสนาม การทดสอบความสามารถในการรับน้ําหนักโดยแผ่นเหล็ก การทดสอบเสาเข็ม วิธีการทดสอบ

ในห้องปฏิบัติเพื่อการจําแนก คุณสมบัติทางฟิสิกส์ การบดอัด การซึมผ่าน การอัดตัวคายนํ้า และความแข็งแรงเฉือน 

ข้อจํากัดของข้อมูลดิน การวัดการเคล่ือนที่ของนํ้าหนัก ทฤษฎีและการใช้อุปกรณ์วัดการเคล่ือนที่ และอุปกรณ์วัดความดันน้ํา 

 Site investigation planning; technical report; drilling and sampling; in-situ methods of 

stress and strength measurement; plate bearing tests; pile load tests; laboratory methods of soil 

testing for identification; physical properties; compaction; permeability; consolidation and shear 

strength;  limitation of soil test data; load displacement measurements; theory and practice of 

extensometers and piezometers. 

  

020325305 การออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์ในด้านวิศวกรรมปฐพี
(Computer Aided Design in Soil Engineering) 

3(3-0-6)

 วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 
 Prerequisite :  None

 ฟังก์ชั่นโดยประมาณและสมการอนุพันธ์ การแบ่งระยะด้วยวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์ การคํานวณ  

การเคลื่อนที่ด้วยวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์ การวิเคราะห์วัสดุที่มีคุณสมบัติไม่เชิงเส้น การวิเคราะห์การซึมผ่าน การวิเคราะห์  

การอัดตัวคายนํ้า และการนําคอมพิวเตอร์ซอฟแวร์มาประยุกต์ใช้ 
 Approximation function and differential equation; spatial discritization by finite 

element; displacement finite element computation; material non-linear analysis; seepage analysis; 

consolidation analysis and applications of computer software. 
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020325306 การออกแบบด้านวิศวกรรมปฐพี
(Soil Engineering Design) 

3(3-0-6)

 วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 
 Prerequisite :  None

 ความสามารถในการรับกําลังแบกทานและการทํานายการทรุดตัว การนําประสบการณ์จาก  

การปฏิบัติไปประยุกต์ใช้ในการออกแบบเสาเข็มและเข็มพืด การออกแบบเขื่อนดินและเข่ือนดินผสมหิน การออกแบบ 

โดยใช้วัสดุสังเคราะห์ การวิเคราะห์และออกแบบสําหรับงานปฏิบัติจริง การดูงานภาคสนาม 
 Bearing capacity and settlement predictions; application of practical methods for

pile foundation and sheet pile design; design of earth and earth-rock dams; designing with 

geosynthetics; analysis and design for practical cases; field trip. 
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020325321 เร่ืองคัดเฉพาะทางด้านวิศวกรรมปฐพี 1
(Selected Topic in Soil Engineering I) 

3(3-0-6)

 วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 
 Prerequisite :  None

 บรรยาย สัมมนาและค้นคว้าด้วยตัวเอง หรือศึกษาในสาขาเฉพาะด้านวิศวกรรมปฐพี โดยที่

เนื้อหาวิชาไม่ซ้ํากับเรื่องคัดเฉพาะทางด้านวิศวกรรมปฐพี 2 และเรื่องคัดเฉพาะทางด้านวิศวกรรมปฐพี 3 

 Lectures; seminar and individual investigations or studies in selected topics in the 

field of soil engineering; not duplicate to selected topic in soil engineering II and selected topic in soil 

engineering III. 

  

020325322 เร่ืองคัดเฉพาะทางด้านวิศวกรรมปฐพี 2
(Selected Topic in Soil Engineering II) 

3(3-0-6)

 วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 
 Prerequisite :  None

 บรรยาย สัมมนาและค้นคว้าด้วยตัวเอง หรือศึกษาในสาขาเฉพาะด้านวิศวกรรมปฐพี โดยที่

เนื้อหาวิชาไม่ซ้ํากับเรื่องคัดเฉพาะทางด้านวิศวกรรมปฐพี 1 และเรื่องคัดเฉพาะทางด้านวิศวกรรมปฐพี 3 
 Lectures; seminar and individual investigations or studies in selected topics in the 

field of soil engineering; not duplicate to selected topic in soil engineering I and selected topic in soil 

engineering III. 
  

020325323 เร่ืองคัดเฉพาะทางด้านวิศวกรรมปฐพี 3
(Selected Topic in Soil Engineering III) 

3(3-0-6)

 วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 
 Prerequisite :  None

 บรรยาย สัมมนาและค้นคว้าด้วยตัวเอง หรือศึกษาในสาขาเฉพาะด้านวิศวกรรมปฐพี โดยที่

เนื้อหาวิชาไม่ซ้ํากับเรื่องคัดเฉพาะทางด้านวิศวกรรมปฐพี 1 และเรื่องคัดเฉพาะทางด้านวิศวกรรมปฐพี 2 
 Lectures; seminar and individual investigations or studies in selected topics in the 

field of soil engineering; not duplicate to selected topic in soil engineering I and selected topic in soil 

engineering II. 
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020325401 วิศวกรรมการทาง 
(Highway Engineering) 

3(3-0-6)

 วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 
 Prerequisite :  None

 ลักษณะของการขนส่งทางหลวง ปัญหาของวิศวกรรมขนส่ง การวางแผนและออกแบบส่ิงอํานวย

ความสะดวกสําหรับการขนส่งทางหลวง เครื่องจักรกลสําหรับงานทางหลวง  การออกแบบถนนในเมืองและชนบท 

โดยเน้นการใช้วัสดุท้องถิ่น กระบวนการก่อสร้างและการควบคุม การบูรณะและบํารุงรักษาทาง 

 Characteristics of highway transportation; problem in transportation engineering;

planning and design of facilities for highway transportation; equipment for highway; design of road in 

urban and rural areas using locally available materials; construction and supervision process; repair 

and maintenance. 

  

020325402 การวิเคราะห์ระบบขนส่ง
(Transportation System Analysis) 

3(3-0-6)

 วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 
 Prerequisite :  None

 การขนส่งและการพัฒนา เทคโนโลยีและลักษณะการจัดการระบบการขนส่ง ระบบการขนส่งทางบก  

อากาศ น้ํา และระบบขนส่งอื่น ๆ ปัญหาการขนส่งในเมือง การจัดการระบบการขนส่ง การสร้างแบบจําลองทางคณิตศาสตร์ 

เพื่อการวิเคราะห์ระบบการขนส่ง 
 Transportation and development; technology and operation characteristics of  

transportation systems; land; air; water and other transportation systems; urban transportation problems; 

transportation system management; mathematical modeling for transportation system analysis. 
  

020325403 การออกแบบและการก่อสร้างผิวทาง
(Pavement Design and Construction) 

3(3-0-6)

 วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 
 Prerequisite :  None

 เทคนิคการออกแบบเบื้องต้น การประเมิน การดูแลรักษาผิวทาง และการจัดการทางหลวงทบทวน

วิศวกรรมการทาง การออกแบบทางหลวงทางเรขาคณิต การกล่ันยางมะตอย คุณลักษณะของแอสฟัลท์ซีเมนต์ 

การจําแนกความเสียหายของผิวทาง การซ่อมแซม การนําวัสดุเดิมมาใช้ใหม่ การทําผิวใหม่ และการจัดการการผิวทาง 
 Basic design techniques; evaluation; pavement rehabilitation and highways 

management; highway engineering overview; highway geometric design; asphalt refining; characterization of 

asphalt cements; pavement distress identification; restoration; recycling; resurfacing and pavement 

management. 
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020325404 วิศวกรรมการจราจร 
(Traffic Engineering) 

3(3-0-6)

 วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 
 Prerequisite :  None

 ลักษณะของผู้ใช้ทาง ยวดยานและการจราจร การศึกษาการจราจรและวิธีการวิ เคราะห์  

และประเมินผลการจราจร การประยุกต์ใช้เครื่องมือควบคุมการจราจร การวิเคราะห์ความสามารถในการรองรับปริมาณ

จราจร 

 Human; vehicular and traffic characteristics; traffic studies; analysis and evaluation 

methods; application of traffic control devices, highway capacity analysis. 

  

020325405 การวางแผนงานขนส่ง 
(Transportation Planning) 

3(3-0-6)

 วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 
 Prerequisite :  None

 ทฤษฎีพื้นฐานของการวางแผนงานขนส่ง การออกแบบ และวิธีวิเคราะห์ กระบวนการวางแผนงานขนส่ง

สําหรับเขตเมืองและนอกเมือง แบบจําลองทางคณิตศาสตร์สําหรับการวางแผนงานขนส่ง บทบาทของการใช้ที่ดิน  

กับงานขนส่ง ผลกระทบของการวางแผนงานขนส่งต่อชุมชนและส่ิงแวดล้อม 
 Theoretical fundamentals of transportation planning; design; and analysis methods; 

transportation planning process for urban and suburban areas; mathematical model for transportation 

planning; roles of land use and transportation; effects of transportation planning to community and 

environment. 
  

020325406 โลจิสติกส์งานขนส่ง 
(Transportation Logistics) 

3(3-0-6)

 วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 
 Prerequisite :  None

 พื้นฐานของโลจิสติกส์และงานขนส่งวิธีทางคณิตศาสตร์ แบบจําลอง และเทคนิคการจําลอง ระบบ  

โลจิสติกส์แบบบูรณาการ บทบาทโลจิสติกส์แบบต่าง ๆ การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน การวิเคราะห์ระบบโลจิสติกส์  

การวางแผนเครือข่ายโลจิสติกส์ การเลือกผู้กระจายสินค้า การวางแผนการจัดซื ้อ ทฤษฎีการกําหนดตําแหน่ง  

การวางแผนการบริการ การกําหนดเส้นทางของยานพาหนะ และการวางแผนงานขนส่ง 
 Fundamentals of logistics and transportation; mathematical methods; models; and 

simulation techniques; integrated logistic systems; various logistic functions; supply chain 

management; logistic system analysis; logistic network planning; vendor selection; inventory planning; 

location theory; facilities planning; vehicle routing and transportation planning. 
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020325407 แบบจําลองด้านการขนส่ง
(Transportation Model) 

3(3-0-6)

 วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 
 Prerequisite :  None

 แบบจําลองการจราจรและขนส่ง การทํานายความต้องการด้านการขนส่ง แบบจําลองการขนส่ง  

แบบมหภาค แบบจําลองการขนส่งแบบจุลภาค แนวคิดการวางแผนเพื่อการเก็บข้อมูลและสํารวจการจราจร การปรับเทียบ

และตรวจสอบความถูกต้องของแบบจําลอง การพยากรณ์ความต้องการการเดินทางและการวิเคราะห์ข้อมูลการขนส่ง 

 Transportation traffic model; transportation demand forcasting; macroscopic 

transport models; microscopic transport models; concept of planning for the data collection and 

traffic surveying; model calibration and validation; travel demand forecasting and transportation  data 

analysis. 

  

020325408 การวิเคราะห์ผลกระทบด้านการจราจร
(Traffic Impact Analysis) 

3(3-0-6)

 วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 
 Prerequisite :  None

 ผลกระทบการจราจรที่เกิดจากการพัฒนาพื้นที่ การพิจารณาโครงข่ายจราจรและการขนส่ง การจัด

การจราจรระหว่างการก่อสร้างและภายหลังการเปิดดําเนินโครงการ การศึกษาปริมาณการจราจรท่ีจะเพิ่มขึ้น การเข้าออก 

การจอดรถ การหมุนเวียนของรถที่เข้าออกจากพื้นที่ การจัดการจราจรภายในพ้ืนที่โครงการ การศึกษาด้านความปลอดภัย 

และการจัดทําข้อเสนอแนะเพื่อลดผลกระทบด้านการจราจร 
 Traffic impact related to the development of land use; transport and traffic network 

consideration; traffic management during construction and after project opening; study of increased 

traffic flow; entrance/exit; parking; turnaround time for traffic in/out the area; traffic management 

inside project site; traffic safety and recommendation to alleviate traffic problems. 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

มคอ.2

40



 

 

 

020325409 การวางแผนและวิเคราะห์ระบบขนส่งมวลชนเขตเมือง
(Urban Transit System Planning and Analysis) 

3(3-0-6)

 วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 
 Prerequisite :  None

 การวางแผนและวิเคราะห์ระบบขนส่งมวลชนในเขตเมือง การวางแผนโครงข่าย การวางแผน

แนวเส้นทางระบบขนส่งมวลชน การวิเคราะห์ความจุของระบบขนส่งมวลชน การวางแผนจุดที่ตั้งสถานีที่เหมาะสม  

แนวทางการเพิ่มความจุของระบบขนส่งมวลชน และการวางแผนด้านค่าโดยสาร 
 Planning and analysis of public transit system in urban area; network planning; 

transit line planning; transit line capacity analysis; planning for suitable station location; methods of 

increasing transit capacity and transit fare planning. 
  
020325410 การวางแผนสนามบิน 

(Airport Planing) 
3(3-0-6)

 วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 
 Prerequisite :  None

 องค์ประกอบของสนามบิน การวางแผนด้านการให้บริการการเดินทางและขนส่งของสนามบิน 

ความจุของสนามบิน ความจุด้านภาคพื้นดิน ความจุด้านอากาศยาน การศึกษาการให้บริการ การวิเคราะห์ความจุ  

ของการควบคุมทางอากาศ และแนวทางการเพิ่มความจุของท่าอากาศยาน 

 Elements of airport; planing for service and transportation; airport capacity; landside 

area capacity; airside area capacity; service study; analysis of air traffic control capacity and guideline 

to increase airport capacity. 

  

020325421 เร่ืองคัดเฉพาะทางด้านวิศวกรรมขนส่ง 1
(Selected Topic in Transportation Engineering I) 

3(3-0-6)

 วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 
 Prerequisite :  None

 บรรยาย สัมมนาและค้นคว้าด้วยตัวเอง หรือศึกษาในสาขาเฉพาะด้านวิศวกรรมการขนส่ง โดยที่

เนื้อหาวิชาไม่ซ้ํากับเรื่องคัดเฉพาะทางด้านวิศวกรรมขนส่ง 2 และเรื่องคัดเฉพาะทางด้านวิศวกรรมขนส่ง 3 
 Lectures; seminar and individual investigations or studies in selected topics in the 

field of transportation engineering; not duplicate to selected topic in transportation engineering II and 

selected topic in transportation engineering III. 
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020325422 เร่ืองคัดเฉพาะทางด้านวิศวกรรมขนส่ง 2
(Selected Topic in Transportation Engineering II) 

3(3-0-6)

 วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 
 Prerequisite :  None

 บรรยาย สัมมนาและค้นคว้าด้วยตัวเอง หรือศึกษาในสาขาเฉพาะด้านวิศวกรรมการขนส่ง โดยที่

เนื้อหาวิชาไม่ซ้ํากับเรื่องคัดเฉพาะทางด้านวิศวกรรมขนส่ง 1 และเรื่องคัดเฉพาะทางด้านวิศวกรรมขนส่ง 3 
 Lectures; seminar and individual investigations or studies in selected topics in the 

field of transportation engineering; not duplicate to selected topic in transportation engineering I and 

selected topic in transportation engineering III. 
   

020325423 เร่ืองคัดเฉพาะทางด้านวิศวกรรมขนส่ง 3
(Selected Topic in Transportation Engineering III) 

3(3-0-6)

 วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี  
 Prerequisite :  None  
 บรรยาย สัมมนาและค้นคว้าด้วยตัวเอง หรือศึกษาในสาขาเฉพาะด้านวิศวกรรมการขนส่ง โดยที่

เนื้อหาวิชาไม่ซ้ํากับเรื่องคัดเฉพาะทางด้านวิศวกรรมขนส่ง 1 และเรื่องคัดเฉพาะทางด้านวิศวกรรมขนส่ง 2 
 Lectures; seminar and individual investigations or studies in selected topics in the 

field of transportation engineering; not duplicate to selected topic in transportation engineering I and 

selected topic in transportation engineering II. 
  
020325501 วิศวกรรมชลศาสตร์ขั้นสูง

(Advanced Hydraulic Engineering) 
3(3-0-6)

 วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 
 Prerequisite :  None

 ทฤษฎีของการไหลคงที่และการไหลไม่คงที่ หลักการของโมเมนตั้ม การออกแบบอ่างสลายพลังงาน

ทางนํ้าล้น ทางนํ้าเปิด ท่อลอด และระบบท่อโครงข่าย ระบบระบายน้ําและการป้องกันน้ําท่วม สําหรับเมืองและชนบท  

การกัดเซาะและวิธีควบคุม การออกแบบและการจัดหาแหล่ง น้ําธรรมชาติผิวดินและใต้ดินสําหรับชุมชน 

 Steady and unsteady flow theories; momentum principle; design of stilling basin; 

spillway; open channel; culvert; and pipe network system; drainage system and flood protection for 

urban and rural areas; erosion and control; design and provision of both surface and underground 

water for communities. 
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020325502 ระบบทรัพยากรแหล่งนํ้า
(Water Resource Systems) 

3(3-0-6)

 วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 
 Prerequisite :  None

 การประยุกต์ใช้การวิเคราะห์ระบบทรัพยากรแหล่งน้ําในการออกแบบและวางแผน การวิเคราะห์

ทรัพยากรแหล่งน้ําเศรษฐกิจเพื่อการเกษตรและบริโภค การจําลองแบบ การวางแผน ออกแบบ และบํารุงรักษาแหล่งน้ํา

ขนาดเล็ก การออกแบบและการจัดการทรัพยากรแหล่งน้ําในเมืองและชนบท พื้นที่เก็บกักน้ําและน้ําใต้ดิน 
 Applications of water resource system analysis to design and planning; analysis of 

economic water resource for agriculture and comsumption; model simulation; planning; design; and 

maintenance of small reservoir; design and management of water resources in urban and rural areas; 

water storage area and ground water. 
  

020325503 วิศวกรรมสุขาภิบาล 
(Sanitary  Engineering) 

3(3-0-6)

 วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 
 Prerequisite :  None

 การออกแบบ วางแผน และบํารุงรักษาระบบน้ําประปาในเมืองและชนบท ความต้องการใช้น้ํา

ระบบแจกจ่ายนํ้า แหล่งเก็บกักและสูบน้ํา กระบวนการผลิตน้ําประปา กระบวนการบําบัดน้ําเสีย การควบคุมมลภาวะ 

ของอากาศและน้ํา ระบบระบายน้ําฝนทั้งในเมือง และชนบท 
 Design; planning; and maintenance of water supply systems in urban and rural areas; 

water requirement; water distribution system; water storage and pumping; water supply production 

process; waste water treatment; air and water pollution control; storm drainage system in urban and 

rural areas. 
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020325504 วิศวกรรมระบบชลประทาน
(Irrigation System Engineering) 

3(3-0-6)

 วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 
 Prerequisite :  None

 ฐานข้อมูลทางกายภาพ การคายระเหยและความต้องการใช้น้ําชลประทาน ประสิทธิภาพของ  

ระบบชลประทาน การวางแผนชลประทาน โครงสร้างชลประทาน การสูบน้ําเพื่อชลประทาน การออกแบบ  

คลองชลประทานและการซ่อมบํารุ การออกแบบระบบทางแยก ปฏิสัมพันธ์ระหว่างระบบชลประทานกับการระบายน้ํา 

การประเมินราคาและการจัดการก่อสร้าง 

 Physical data base; evapotranspiration and irrigation requirements; irrigation 

efficiencies; irrigation scheduling; irrigation scheme infrastructure; irrigation pumping plants; irrigation 

system design operation and maintenance; tertiary system design; interaction between irrigation and 

drainage engineering; cost estimation and construction management. 

  

020325505 การอนุรักษ์ดินและนํ้า 
(Soil and Water Conservation) 

3(3-0-6)

 วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 
 Prerequisite :  None

 การกัดเซาะและการไหลของนํ้า หลักการออกแบบและการปฏิบัติบนพื้นที่ลาดชันและในเส้นทาง

การระบายนํ้า การป้องกันพื้นที่รับน้ําโดยการปลูกป่า ผลกระทบด้านสังคม ประสบการณ์ในพื้นที่ การประเมินแนวทาง

และเทคโนโลยี การปฏิบัติและการออกแบบ 
 Soil erosion and runoff; design principles and practices on sloping land and in 

drainage lines; catchment protection through afforestation; social aspects; experiences in the region; 

discipline-oriented assessments and technologies, practices, and design. 
  

020325506 อุทกวิทยาของพื้นที่รับนํ้า
(Watershed Hydrology) 

3(3-0-6)

 วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 
 Prerequisite :  None

 องค์ประกอบของวงจรอุทกวิทยา การเคลื่อนย้ายทางอุทกวิทยา วิธีสถิติทางอุทกวิทยา การวิเคราะห์

ความถี่ การวิเคราะห์อนุกรมเวลา เทคโนโลยีอุทกวิทยา การเก็บข้อมูล การพยากรณ์ การออกแบบอุทกวิทยา 
 Components of hydrologic cycle; hydrologic transport; statistical methods in 

hydrology; frequency analysis; time series analysis; hydrologic technology; data collection; forecasting; 

hydrologic design. 
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020325507 การพัฒนานํ้าใต้ดิน 
(Groundwater Development) 

3(3-0-6)

 วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 
 Prerequisite :  None

 พื้นฐานการไหลของนํ้าในดิน สมการครอบคลุม บ่อน้ํา การทดสอบบ่อสูบและการวิเคราะห์  

การประเมินแหล่งน้ําใต้ดิน การสํารวจอุทกวิทยาใต้ดิน สมดุลของน้ํา หัวข้อด้านส่ิงแวดล้อม เหมืองน้ําใต้ดิน การทรุดตัว

ของดิน คุณภาพนํ้าใต้ดิน การสร้างแบบจําลอง การเก็บข้อมูลและการตรวจวัด การจัดการ น้ําใต้ดิน เครื่องมือ  

และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาแหล่งน้ําใต้ดิน 

 Fundamentals of groundwater flow; governing equations; water wells; pumping 

tests and analysis; groundwater resources assessment; hydrogeological surveys; water balance; 

environmental issues; groundwater mining; land subsidence; groundwater quality; modeling; 

monitoring and data collection; groundwater management; tools and techniques; related to 

groundwater resource management. 

  

020325508 อุทกวิทยาขั้นสูง 
(Advanced Hydrology) 

3(3-0-6)

 วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 
 Prerequisite :  None

 วัฏจักรทางอุทกวิทยา กระบวนการเกิดน้ําฝน-น้ําท่า และการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ ของน้ําฝน

น้ําท่า แบบจําลองอุทกวิทยา การวิเคราะห์สภาพการไหลของนํ้าในลําน้ํา การไหลของนํ้าหลาก การวิเคราะห์ทางอุทกวิทยา

เพื่อการออกแบบงานชลศาสตร์ การวิเคราะห์สถิติและความน่าจะเป็นในงานอุทกวิทยา การออกแบบขนาดพายุฝน การออกแบบ

อ่างเก็บน้ําทางชลศาสตร์ การประยุกต์ใช้แบบจําลองคณิตศาสตร์ในงานอุทกวิทยา 
 Hydrologic cycle; rainfall-runoff procedure and analysis; hydrological model; 

hydrologic transport; statistical methods in hydrology; frequency analysis; time series analysis; storm 

water design; hydrologic design; application of mathematical model to hydrology. 
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020325509 วิศวกรรมชลศาสตร์ขั้นสูง
(Advanced Hydraulics Engineering) 

3(3-0-6)

 วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 
 Prerequisite :  None

 ทฤษฎีของการไหลคงที่และการไหลไม่คงที่ หลักการของโมเมนตั้ม การออกแบบอ่างสลายพลังงาน 

ทางนํ้าล้น ทางนํ้าเปิด ท่อลอดและระบบท่อโครงข่าย ระบบระบายนํ้าและการป้องกัน น้ําท่วมสําหรับเมืองและชนบท  

การกัดเซาะและวิธีควบคุม การออกแบบและการจัดหาแหล่งน้ําธรรมชาติผิวดินและใต้ดินสําหรับชุมชน 
 Steady and unsteady flow theory; momentum principle; design of stilling basin; 

spillway; open channels; culvert and pipe network system; drainage system and flood protection for 

urban and rural areas; erosion and control; design and provision of both surface and underground 

water for communities. 
   

020325510 การวิเคราะห์ระบบทรัพยากรนํ้า
(Water Resources Systems Analysis) 

3(3-0-6)

 วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 
 Prerequisite :  None

 การวางแผนและวิเคราะห์ระบบทรัพยากรนํ้า ปัญหาในการพัฒนาออกแบบและปฏิบัติการ การวิเคราะห์

เชิงเศรษฐศาสตร์ แบบจําลองอุทกวิทยาและลุ่มน้ํา การวิเคราะห์ความต้องการใช้น้ํา ระบบนํ้าผิวดินและนํ้าใต้ดิน  

การคาดการณ์ปริมาณนํ้าท่า การวิเคราะห์ระบบและแนวคิดเชิงระบบ เทคนิคการจําลองและเทคนิคการหาค่าที่เหมาะที่สุด 

การวิเคราะห์ความแน่นอนและไม่แน่นอน การวางแผนและการบริหารแบบคาดการณ์ 

 Planning and analysis of water resources systems; development; design and 

operational problems; economic analysis; hydrologic catchment model; demand analysis; surface 

water and groundwater system; streamflow generation; systems analysis and concepts of system; 

simulation and optimization techniques; certainty and uncertainty analysis; stochastic planning and 

management. 
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020325511 การออกแบบอาคารชลศาสตร์
(Design of Hydraulic Structures) 

3(3-0-6)

 วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 
 Prerequisite :  None

 การออกแบบอาคารชลศาสตร์ที่ใช้ในการเก็บกักน้ําและควบคุมน้ํา ทางระบายนํ้าล้น และแอ่งน้ํานิ่ง 

อาคารเช่ือมต่อและอาคารควบคุม ช่องทางสําหรับการเดินเรือและเข่ือนกันคล่ืน การประยุกต์ใช้แบบจําลองเพ่ือการ

ออกแบบทางชลศาสตร์ 
 Design of hydraulic structures used in water storage and control; spillways; stilling 

basins; transitions and control structure; locks and breakwaters; application of hydraulic models. 
  

020325512 วิศวกรรมแม่นํ้า 
(River Engineering) 

3(3-0-6)

 วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 
 Prerequisite :  None

 คุณสมบัติของลุ่มนํ้า วัฏจักรทางอุทกวิทยา การกําเนิดตะกอนแม่น้ําและปริมาณ ชลศาสตร์แม่น้ํา 

กราฟความสัมพันธ์ของระดับน้ําและอัตราการไหล การคํานวณน้ําเอ่อท้น ลักษณะ สัณฐานของแม่น้ํา การเคล่ือนที่ของ

ตะกอนในลําน้ํา การเปลี่ยนแนวการไหล รูปร่างหน้าตัดการไหล การปรับปรุงร่องน้ําแบบชั่วคราวและแบบถาวร 

การก่อสร้างอาคารควบคุมการไหล อาคารควบคุม การตกตะกอน การประยุกต์ใช้แบบจําลองคณิตศาสตร์ในงาน

วิศวกรรมแม่น้ํา 
 Catchment characteristics, hydrological cycle; sediment sources and yield; river hydraulics;

water level-discharge relation curves; backwater curve computation; river morphology; sediment transport; 

platforms; cross sections and longitudinal profiles; change in flow channel; temporary and permanent river 

improvement; construction of control of flow regimes and sediment control devices; model application of 

river engineering. 
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020325513 วิศวกรรมนํ้าเสียและการจัดการ
(Waste Water Engineering and Management) 

3(3-0-6)

 วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 
 Prerequisite :  None

 การวิเคราะห์คุณภาพนํ้า การจัดการคุณภาพนํ้า มาตรฐานคุณภาพนํ้า หลักการ จัดการนํ้าเสีย  

เทคนิคและวิธีการออกแบบและปรับปรุงระบบบําบัดน้ําเสีย แบบจําลองคณิตศาสตร์ใน งานวิศวกรรมน้ําเสียและการจัดการ 

 Water quality analysis; water quality management; water quality standards; principle 

of waste water management; techniques and methods for waste water treatment design and 

improvement; mathematical models and its applications of waste water management. 

  

020325514 วิศวกรรมระบบชลประทาน
(Irrigation Systems Engineering) 

3(3-0-6)

 วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 
 Prerequisite :  None

 แนวคิดการจัดการนํ้าชลประทาน การวางแผนและวิเคราะห์ระบบชลประทาน การควบคุม และ

ปฏิบัติการระบบชลประทาน การดูแลและการบํารุงรักษาระบบชลประทาน แบบจําลองด้านวิศวกรรมชลประทานและ

การบริหารจัดการ 
 Concepts of irrigation management; planning and analysis of irrigation system; 

operation; control and maintenance of irrigation system; modeling of irrigation engineering and 

management. 
  

020325515 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการนํ้า
(Information System for Water Management) 

3(3-0-6)

 วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 
 Prerequisite :  None

 แนวคิดในการบริหารจัดการน้ํา หลักการของระบบสารสนเทศ การพัฒนาระบบฐานข้อมูลและการจัดการ

กระบวนการตัดสินใจ การพัฒนาระบบสารสนเทศ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการและ

กรณีศึกษา 
 Concept of water management; principle of information system; database 

system development and management; decision-making procedure; information system 

development; application of information system to water management and a case study. 
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020325521 เร่ืองคัดเฉพาะทางด้านวิศวกรรมแหล่งนํ้า 1
(Selected Topic in Water Resources Engineering I) 

3(3-0-6)

 วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 
 Prerequisite :  None

 บรรยาย สัมมนาและค้นคว้าด้วยตัวเองหรือศึกษาในสาขาเฉพาะด้านวิศวกรรมโครงสร้าง โดยที่

เนื้อหาวิชาไม่ซ้ํากับเรื่องคัดเฉพาะทางด้านวิศวกรรมแหล่งน้ํา 2 และเรื่องคัดเฉพาะทางด้านวิศวกรรมแหล่งน้ํา 3 

 Lectures; seminar and individual investigations or studies in selected topics in the 

field of water resources engineering; not duplicate to selected topic in water resources engineering II 

and selected topic in water resources engineering III. 

  

020325522 เร่ืองคัดเฉพาะทางด้านวิศวกรรมแหล่งนํ้า 2
(Selected Topic in Water Resources Engineering II) 

3(3-0-6)

 วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 
 Prerequisite :  None

 บรรยาย สัมมนาและค้นคว้าด้วยตัวเองหรือศึกษาในสาขาเฉพาะด้านวิศวกรรมโครงสร้าง โดยที่

เนื้อหาวิชาไม่ซ้ํากับเรื่องคัดเฉพาะทางด้านวิศวกรรมแหล่งน้ํา 1 และเรื่องคัดเฉพาะทางด้านวิศวกรรมแหล่งน้ํา 3 
 Lectures; seminar and individual investigations or studies in selected topics in the 

field of water resources engineering; not duplicate to selected topic in water resources engineering I 

and selected topic in water resources engineering III. 
  

020325523 เร่ืองคัดเฉพาะทางด้านวิศวกรรมแหล่งนํ้า 3
(Selected Topic in Water Resources Engineering III) 

3(3-0-6)

 วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 
 Prerequisite :  None

 บรรยาย สัมมนาและค้นคว้าด้วยตัวเองหรือศึกษาในสาขาเฉพาะด้านวิศวกรรมโครงสร้าง โดยที่

เนื้อหาวิชาไม่ซ้ํากับเรื่องคัดเฉพาะทางด้านวิศวกรรมแหล่งน้ํา 1 และเรื่องคัดเฉพาะทางด้านวิศวกรรมแหล่งน้ํา 2 
 Lectures; seminar and individual investigations or studies in selected topics in the 

field of water resources engineering; not duplicate to selected topic in water resources engineering I 

and selected topic in water resources engineering II. 
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020325601 การบริหารงานก่อสร้าง 
(Construction Management) 

3(3-0-6)

 วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 
 Prerequisite :  None

 การบริหารงานวิศวกรรมและอุตสาหกรรม การพัฒนาและการจัดองค์กรในโครงการ การสํารวจ  

ก่อนเริ่มงานก่อสร้าง การวางแผนและการจัดตารางเวลา ประเภทของสัญญาก่อสร้าง การประมูลงานและการทําสัญญา 

การวิเคราะห์ทรัพยากร การวางแผนเครื่องจักรกลและแรงงาน การจัดซื้อ จัดจ้างและการจัดการวัสดุ การประยุกต์ใช้  

การวิจัยขั้นดําเนินงานในการบริหารงานก่อสร้าง 

 Management in engineering and industry; development and organization of project;

preconstruction site investigation; planning and scheduling; type of contract; bidding and awards; 

resource analysis; planning for equipment and labor driven; procurement and material management; 

applications of operation research in construction management. 

  

020325602 การบริหารความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในงานก่อสร้าง
(Construction Safety and Health Management) 

3(3-0-6)

 วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 
 Prerequisite :  None

 ทฤษฎีสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ ทฤษฏีและหลักแนวคิดการจัดการความปลอดภัยและชีวอนามัย  

ในงานก่อสร้าง จรรยาบรรณวิชาชีพ ความปลอดภัยในงานก่อสร้างสมัยใหม่ ข้อกําหนดด้วยแนวทาง OSHA กฎระเบียบ 

ที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ 
 Accident causation theories; theories and principles of construction safety and 

health; professional ethics; safety of modern construction professionals; requirements set forth by 

OSHA; other regulations. 
  

020325603 กฎหมายและสัญญาสําหรับงานก่อสร้าง
(Construction Law and Contracts) 

3(3-0-6)

 วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 
 Prerequisite :  None

 กฎหมายที่เกี่ยวข้องด้านแรงงานสัมพันธ์ ส่ิงแวดล้อม และจรรยาบรรณวิชาชีพ คําส่ังเปล่ียนแปลงงาน

กรณีศึกษาการระงับข้อพิพาทในงานก่อสร้าง การบริหารความเส่ียง และการประกันในงานก่อสร้าง 
 Laws relating to labor relations; environment; and professional ethics; change orders; 

case studies in dispute resolution in construction; risk management and construction insurance. 
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020325604 ระบบการประมาณราคาก่อสร้าง
(Cost Estimating Systems for Construction) 

3(3-0-6)

 วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 
 Prerequisite :  None

 การเตรียมการและการประมาณราคางานก่อสร้าง ค่าใช้จ่ายในวงจรชีวิตโครงการก่อสร้าง 

การประเมินค่าใช้จ่ายทางตรงและทางอ้อมในโครงการ การประยุกต์ใช้เครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูลที่มีความสามารถ  

ด้านการคํานวณ การวิเคราะห์ทางสถิติ และสรุปผล เพื่อเพิ่มความแม่นยําและผลิตภาพในการประมาณราคา 

 Life cycle cost for construction; project cost estimation including direct and indirect 

cost; applications of database and spreadsheet-based programming to increase estimating productivity 

and accuracy. 

  

020325605 เทคโนโลยีการก่อสร้างเพื่อการพัฒนาแบบยั่งยืน
(Construction Technology for Sustainable Development) 

3(3-0-6)

 วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 
 Prerequisite :  None

 การพัฒนาความสมดุลทางสังคม เศรษฐกิจและส่ิงแวดล้อม การก่อสร้างแบบย่ังยืนโดยการลด การใช้ซ้ํา

การนํากลับมาใช้ การอนุรักษ์ธรรมชาติ การกําจัดสารเป็นพิษ ค่าใช้จ่ายในวงจรการก่อสร้าง คุณภาพ จรรยาบรรณ และ

การปฏิบัติเพื่อการพัฒนาแบบยั่งยืน หัวข้อเรื่องตามแนวโน้มของการพัฒนาในปัจจุบัน 
 The development of balanced social; economic and environment; sustainable 

construction; reduce; reuse; recycle; natural conservation; toxics elimination; construction cycle 

costing; quality; ethical and practice to sustainable issues; specific topics according to the current 

trends. 
  

020325606 การบริหารจัดการโอกาสและความเสี่ยง
(Opportunity and Risk Management) 

3(3-0-6)

 วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 
 Prerequisite :  None

 บริหารจัดการโอกาสและความเส่ียงอย่างเป็นระบบ แหล่งที่มาความเส่ียง การระบุปัจจัยความเส่ียง 

วิธีการและการวิเคราะห์ความเสี่ยง การบริหารเชิงกลยุทธ์และการรายงานความเส่ียง คุณลักษณะความเส่ียงในโครงการ

ก่อสร้าง 
 Systemic approaches and risk management; source of risks; risk factor identification; 

methodology and analysis; management strategies and report; risk characteristics in construction 

projects. 
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020325607 เศรษฐศาสตร์วิศวกรรมขั้นสูง
(Advanced Engineering Economics) 

3(3-0-6)

 วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 
 Prerequisite :  None

 การศึกษาโครงการก่อสร้างในระยะเริ่มต้น การศึกษาความเป็นไปได้ เครื่องมือและเทคนิค  

ทางเศรษฐศาสตร์เพื่อการตัดสินใจ การวิเคราะห์ประโยชน์ต่อต้นทุน ผลกระทบจากเงินเฟ้อ การเสียภาษี ความเส่ือม  

ของเครื่องมือและเครื่องจักรกล ค่าใช้จ่ายตลอดวงจรชีวิตโครงการ การบริหารจัดการการสร้างคุณค่า วิธีการและ

แบบจําลองเพื่อใช้คาดการณ์และคํานวณล่วงหน้า 

 Construction project initiation and development; feasibility studies; economic 

decision tools and techniques; benefit/cost analysis; effects of inflation; tax; depreciation; life-cycle 

costing; value management; techniques and models in forecasting. 

  

020325608 การบริหารโครงการขั้นสูงสําหรับงานก่อสร้าง
(Advanced Project Management for Construction) 

3(3-0-6)

 วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 
 Prerequisite :  None

 การทบทวนการบริหารโครงการ วงจรชีวิตของโครงการ กระบวนการวางแผน การประมาณ

ระยะเวลา ความเช่ือมโยงระหว่างแผนและการควบคุม ระบบการควบคุม การยุบรวมโครงข่าย ความสัมพันธ์ที่ซับซ้อน 

อิทธิพลของราคา การควบคุมโครงการ องค์กรและการจัดการทรัพยากรของโครงการ ทีมงานในโครงการ องค์กรและ

พฤติกรรม เทคนิคการประเมินความสําเร็จของโครงการ การส่งมอบโครงการ การจัดการสารสนเทศ ระบบสนับสนุน  

การตัดสินใจ กรณีศึกษาโครงการขนาดใหญ่ ทฤษฎีและกระบวนการบริหาร ความสัมพันธ์ของการบริหารงานทั่วไป 

หน้าที่ในการบริหารโครงการ 
 An overview of project management; the project life cycle; planning process; time 

estimating; linkage of between planning and control; control systems; network compression; overlapping 

relationships; cost influences; project control; organization and management of project resources; project 

team; organizational and behavioral aspects; project success evaluation techniques; project delivery; 

information management; decision support systems; case studies in mega project management; 

management theory and process; relationship of general management; functions of project management. 
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020325609 ระบบคุณภาพสําหรับองค์กรก่อสร้าง
(Quality Systems for Construction Organization) 

3(3-0-6)

 วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 
 Prerequisite :  None

 หลักการของระบบการจัดการคุณภาพ ความรับผิดชอบและการปฏิบัติเพื่อคุณภาพ ระบบการจัดการ

คุณภาพทั้งด้านเอกสาร คู่มือ และกระบวนการปฏิบัติงาน การประกันคุณภาพ การควบคุมคุณภาพสําหรับองค์กรก่อสร้าง 

การบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กร (TQM) ประเด็นคุณภาพที่ต้องระบุในสัญญา และการปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเนื่อง 
 Quality management principles; practice and responsibilities; quality systems; 

documentation; manuals; implementation and procedures; quality assurance; quality control; relevant 

codes on quality; TQM; quality circles and related approach; quality requirements in contracts; 

continuous improvement. 
  
020325610 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ในการก่อสร้าง

(Human Resources Management in Construction) 
3(3-0-6)

 วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 
 Prerequisite :  None

 โครงสร้างและหน้าที่ขององค์กร การบริหารงานกลุ่มคนในองค์กร การกระจายงานระหว่างองค์กร 

ทักษะการประสานงานระหว่างบุคคล การจัดการความขัดแย้ง เส้นโค้งการเรียนรู้ การสร้างแรงจูงใจ การพัฒนาทักษะ 

การบริหารทรัพยากรมนุษย์ในองค์กร ความสัมพันธ์ในสถานประกอบการ สุขภาพและความปลอดภัย ผลผลิตของงาน

วิศวกรรมและองค์กร ทฤษฎีการเจรจาต่อรองและการปฏิบัติ 

 Structure and function of organizations; management of group action; work delegation 

across organizational boundaries; interpersonal skills; conflict management; learning curves; motivation; 

development of skills for the management of people and their workplaces; industrial relations; health and 

safety issues; engineering productivity and engineering organizations; negotiating theory and practices. 
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020325611 การตัดสินใจและการดําเนินการเชิงกลยุทธ์
(Strategic Decision Making and Implementation) 

3(3-0-6)

 วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 
 Prerequisite :  None

 การจัดการเชิงกลยุทธ์ กระบวนการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ การวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์เกี่ยวกับโอกาสและ  

ภัยคุกคามภายนอก การวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์เกี่ยวกับจุดแข็งและจุดอ่อนภายใน การพัฒนาและ การประเมินทางเลือก  

ด้านกลยุทธ์ การนํากลยุทธ์ไปปฏิบัติ การผลักดันการเปล่ียนแปลงเชิงกลยุทธ์ สภาพแวดล้อมในระดับนานาชาติ ภาพรวมของ

ประเด็นการวิจัยในปัจจุบันทางด้านการจัดการเชิงกลยุทธ์ เกมธุรกิจ และกระบวนการตัดสินใจวางกลยุทธ์โดยมีกรณีศึกษา 
 Strategic management; strategic decision making process; strategic analysis of 

external opportunities and threats; strategic analysis of internal strengths and weaknesses; 

development and evaluation of strategic alternatives; implementation of strategy; putting strategic 

change into action; international environment; overview of current research issues in strategic 

management; a business game and strategic decision making process with case studies. 
  

020325621 หลักการจัดการทางวิศวกรรมและจริยธรรมในการจัดการ
(Principles of Engineering Management and Management Ethics) 

3(3-0-6)

 วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 
 Prerequisite :  None

 หลักการของการจัดการสมัยใหม่ การประยุกต์และพัฒนาองค์กรด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยี 

การประยุกต์ใช้เทคนิคการวิเคราะห์เชิงปริมาณ ความสําคัญในจริยธรรมของการบริหารโครงการ ผลกระทบของโครงการ

ต่อสาธารณชน 
 Principles of modern management; application and development of organization in 

engineering and technology; applications of quantitative analysis technique; important of ethics of 

project management; project impact upon public sector. 
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020325622 การจัดการโครงการและการวิเคราะห์ความเสี่ยง
(Project Management and Risk Analysis) 

3(3-0-6)

 วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 
 Prerequisite :  None

 เมทริกซ์การวางแผนโครงการ การเงินโครงการและการควบคุมค่าใช้จ่าย โครงสร้างขององค์กร  

การบริหารความเส่ียงทั่วทั้งองค์กร การจัดการพนักงาน การจูงใจ การมอบหมายและการใช้อํานาจ  การจัดการความขัดแย้ง 

การจัดการโครงการขนาดใหญ่ เครื่องมือการบริหาร เทคโนโลยีสมัยใหม่ กรอบการวิเคราะห์ความเส่ียง การบริหาร  

ความเส่ียงตลอดวงจรชีวิตของโครงการ 

 Project planning matrix; project budgeting and expense control; organizational 

structure; enterprise wide risk management; staff management, motivation; delegation and 

authorization conflict management; large project management; modern technological management 

tools;  risk analysis framework; risk management of project life cycle(s). 

  

020325623 การศึกษาความเหมาะสมของโครงการ การวางแผน และข้อกฎหมาย 
(Project Feasibility Study, Planning and Litigation) 

3(3-0-6)

 วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 
 Prerequisite :  None

 ความเหมาะสมของโครงการ การวางแผนการเงินของโครงการ งบประมาณโครงการ แหล่งเงินทุน  

ต้นทุนสําหรับแต่ละแหล่งทุน การวิเคราะห์ผลตอบแทนจากโครงการ ค่าใช้จ่ายการลงทุนเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงปัจจัย

ที่สําคัญ วิเคราะห์เศรษฐศาสตร์ สัมพัทธ์ของทางเลือกโครงการ กรอบข้อสัญญาข้อกฎหมาย 
 Project feasibility; project financial planning. project budget; investment sources; 

capital cost for each source; investment cost due to change in important factors; analysis of relative 

economy of project alternatives; legal and contractual framework. 
  

020325624 การจัดการการเงินและการบัญชี
(Financial and Accounting Management) 

3(3-0-6)

 วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 
 Prerequisite :  None

 การวิเคราะห์และการตัดสินปัญหาต่าง ๆ เกี่ยวกับการบริหารการเงิน การจัดหาเงินทุนที่ธุรกิจ

ต้องการ การประเมินเงื่อนไขความเส่ียงเพื่อการลงทุน การวางแผนและแนวทางการควบคุมทางการเงินและ การบัญชี  

ในระยะส้ันและระยะยาว กรณีศึกษา 
 Analysis of problems and decision making related to financial management; fund 

finding for business needs; assessing risk conditions for investment; planning and guideline for short 

and long term financial and accounting control; case study. 
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020325625 วิศวกรรมระบบสําหรับงานอาคาร
(System Engineering for Buildings) 

3(3-0-6)

 วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 
 Prerequisite :  None

 แนวความคิดในการออกแบบ การติดตั้ง และบํารุงรักษา ระบบไฟฟ้าและส่ือสาร ระบบปรับอากาศ

และระบายอากาศ ระบบประปาสุขาภิบาล ระบบป้องกันอัคคีภัย ระบบรักษาความปลอดภัยและโทรทัศน์วงจรปิด  

เครือข่ายคอมพิวเตอร์ ลิฟต์และบันไดเล่ือน การบริหารงานอาคารแบบอัจฉริยะ การอนุรักษ์พลังงาน การตรวจสอบ

อาคารและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

 Concept for design; installation and maintenance of electrical and communication 

systems; air conditioning and ventilation systems; water supply and sanitation; fire alarm systems; 

closed-circuit (CCTV) and security systems; computer networks; lift and escalator; intelligent building 

management; energy conservation; building inspection and related regulations and laws. 

  

020325626 การจัดการความปลอดภัย
(Safety Management) 

3(3-0-6)

 วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 
 Prerequisite :  None

 การจัดการความปลอดภัยเบ้ืองต้น ระบบการจัดการความปลอดภัย การทบทวนเบ้ืองต้นและ  

การมอบหมายการจัดการ นโยบาย โครงสร้างองค์กร ความรับผิดชอบ มาตรฐานและการจัดการเอกสาร การจัดการ  

ด้านการปฏิบัติการและการจัดการอันตราย การวางแผน การเริ่มปฏิบัติการ การตรวจวัดและรายงานผลการตรวจสอบ

และการทบทวนการจัดการ 
 Introduction to safety management; safety management system; initial review and 

management commitment; policy; organization structure; responsibility; standard and documentation; 

hazards and operation management; planning; implementation; monitoring and reporting; auditing and 

management review. 
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020325627 วิศวกรรมการปฏิบัติงาน
(Operation Engineering) 

3(3-0-6)

 วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 
 Prerequisite :  None

 วิธีการที่เหมาะสมและแบบจําลองสําหรับการออกแบบ การจัดการและการควบคุมกระบวนการ

ปฏิบัติงานในองค์กรทางด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยี การพัฒนาคุณภาพองค์กร การเพิ่มผลผลิต การถ่ายทอดเทคโนโลยี  

การศึกษาเปรียบเทียบกับองค์กรอื่น ๆ การศึกษาข้อจํากัด และการกําหนดกลยุทธ์ให้กับองค์กร 
 Appropriate methods and models for design; management; and control of 

operational processes in engineering and technical organizations; Improvement of organization quality; 

productivity; technology transfer; benchmarking; constraints; and strategy. 
  
020325628 การจัดการการตลาด 

(Marketing Management) 
3(3-0-6)

 วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 
 Prerequisite :  None

 การตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพ ปัญหาที่มีสภาพซับซ้อนในตลาด บทบาทหน้าที่และความสําคัญ

ของผู้บริหารงานต่อการตลาดที่มีสภาพซับซ้อน พฤติกรรมของผู้บริโภค การวิเคราะห์การแบ่งส่วนตลาด การพยากรณ์

ความต้องการของตลาด การวิเคราะห์และการแก้ปัญหาด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยี 

 Effective decision making; complicated problems occurring in the marketplace; role and 

importance of management staff to deal with complicated market conditions; consumer behavior; market 

share analysis; prediction of market demand; analysis and problem solving in engineering and technology. 
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020325629 การจัดการระบบสารสนเทศ
(Information Systems Management) 

3(3-0-6)

 วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 
 Prerequisite :  None

 โครงสร้างระบบข้อมูลทางการบริหาร การออกแบบและการแก้ไขปัญหาโดยใช้ระบบข้อมูล 

ทางการบริหาร ระบบข้อมูลสัมพัทธ์กับนโยบายการบริหาร โครงสร้างระบบข้อมูล อิทธิพลและผลกระทบของพฤติกรรม  

ที่มีต่อระบบมนุษย์ การใช้ระบบข้อมูลเพื่อการวางแผนควบคุมทางการเงินและการบริหารการตัดสินใจทางธุรกิจ 

การวิเคราะห์และการออกแบบประมวลผลข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์ ระบบข้อมูลที่มีความสัมพันธ์ต่อสภาพเศรษฐกิจ  

ความต้องการของตลาดและสภาพการผลิต การประเมินค่าของระบบ การแก้ปัญหาการบริหารโดยใช้ระบบข้อมูล 

ทางการบริหาร แนวโน้มความเติบโตของระบบข้อมูล 
 Structure of management data system; design and problem solving using 

management data systems; related data systems and management policy; data system structure;  

Influence and effect of human behavior on the system; application of data system for financial 

control planning and management; business decisions making; analysis; design and processing of data 

by computer for various types of business; correlated data system to economic conditions;  marketing 

demand and production situations; system evaluation; solving management problems by 

management data system; tendency of data system growth. 
  

020325641 เร่ืองคัดเฉพาะทางด้านการบริหารงานวิศวกรรมและการก่อสร้าง 1
(Selected Topic in Construction and Engineering Management I) 

3(3-0-6)

 วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 
 Prerequisite :  None

 บรรยาย สัมมนาและค้นคว้าด้วยตัวเองหรือศึกษาในสาขาเฉพาะด้านการบริหารงานวิศวกรรมและ

การก่อสร้าง โดยที่เนื้อหาวิชาไม่ซ้ํากับเรื่องคัดเฉพาะทางด้านการบริหารงานวิศวกรรมและการก่อสร้าง 2 และเรื่อง  

คัดเฉพาะทางด้านการบริหารงานวิศวกรรมและการก่อสร้าง 3 
 Lectures; seminar and individual investigations or studies in selected topics in the 

field of construction engineering and management; not duplicate to selected topic in construction 

engineering and management II and selected topic in construction engineering and management III. 

มคอ.2

58



 

 

 

020325642 เร่ืองคัดเฉพาะทางด้านการบริหารงานวิศวกรรมและการก่อสร้าง 2
(Selected Topic in Construction and Engineering Management II) 

3(3-0-6)

 วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 
 Prerequisite :  None

 บรรยาย สัมมนาและค้นคว้าด้วยตัวเองหรือศึกษาในสาขาเฉพาะด้านการบริหารงานวิศวกรรมและ

การก่อสร้าง โดยที่เนื้อหาวิชาไม่ซ้ํากับเรื่องคัดเฉพาะทางด้านการบริหารงานวิศวกรรมและการก่อสร้าง 1 และเรื่อง  

คัดเฉพาะทางด้านการบริหารงานวิศวกรรมและการก่อสร้าง 3 

 Lectures; seminar and individual investigations or studies in selected topics in the 

field of construction engineering and management; not duplicate to selected topic in construction 

engineering and management I and selected Topic in construction engineering and Management III. 

  

020325643 เร่ืองคัดเฉพาะทางด้านการบริหารงานวิศวกรรมและการก่อสร้าง 3
(Selected Topic in Construction and Engineering Management 
III) 

3(3-0-6)

 วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 
 Prerequisite :  None

 บรรยาย สัมมนาและค้นคว้าด้วยตัวเองหรือศึกษาในสาขาเฉพาะด้านการบริหารงานวิศวกรรมและ

การก่อสร้าง โดยที่เนื้อหาวิชาไม่ซ้ํากับเรื่องคัดเฉพาะทางด้านการบริหารงานวิศวกรรมและการก่อสร้าง 1 และเรื่อง  

คัดเฉพาะทางด้านการบริหารงานวิศวกรรมและการก่อสร้าง 2 
 Lectures; seminar and individual investigations or studies in selected topics in the 

field of construction engineering and management; not duplicate to selected topic in construction 

engineering and management I and selected topic in construction engineering and management II. 
  

020325701 วิทยานิพนธ์ 
(Thesis) 

12

 วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 
 Prerequisite :  None

 การวิจัยในหัวข้อที่เกี่ยวข้องทางด้านวิศวกรรมโยธา และ/หรือด้านเทคนิคศึกษา 
 Research on a topic related to civil engineering and/or technical education.
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 3.2 ชื่อ – นามสกุล ตําแหน่งและคุณวุฒขิองอาจารย์
  3.2.1 อาจารย์ประจําหลักสูตร

ลําดับที่ ชื่อ – นามสกุล 
ตําแหน่งทาง

วิชาการ 
คุณวุฒิ (สาขาวิชา) สถาบันที่สําเร็จการศึกษา 

ปี พ.ศ. 
ที่สําเร็จ
การศึกษา

ภาระการสอน 
ชั่วโมง/สัปดาห์ 
ปีการศึกษา 

2562 2563 

1 นางสาวสุชัญญา โปษยะนันทน์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ D. Eng. (Construction Engineering 

 and Management) 

Asian Institute of Technology, Thailand 2550 6 6 

M. Eng. Sc. (Construction Engineering 

 and Management) 

University of  New South Wales, Australia 2543

 วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2541

2 นายสยาม  แกมขุนทด ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ค.อ.ด. (วิจัยและพัฒนาหลักสูตร) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 2554 6 6 

ค.อ.ม. (เทคโนโลยีเทคนิคศึกษา) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 2547 

ค.อ.บ. (วิศวกรรมโยธา) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 2542 

3 นายกฤษชัย  ศรีบุญมา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ D.Sc. (Structural Engineering) The George Washington University, USA 2550 6 6 

M.Sc. (Structural Engineering) The George Washington University, USA 2547 

วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2543

4 นายสันชัย  อินทพิชัย รองศาสตราจารย์ ค.อ.ด. (บริหารอาชีวะและเทคนิคศึกษา) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 2546 6 6 

วศ.ม. (วิศวกรรมโยธา) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2535

วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา) วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา 2529

ค.อ.บ. (วิศวกรรมโยธา) วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา 2528 มคอ.260



 

 

 

  3.2.1 อาจารย์ประจําหลักสูตร (ต่อ)

ลําดับที่ ชื่อ – นามสกุล 
ตําแหน่งทาง

วิชาการ 
คุณวุฒิ (สาขาวิชา) สถาบันที่สําเร็จการศึกษา 

ปี พ.ศ. 
ที่สําเร็จ
การศึกษา

ภาระการสอน 
ชั่วโมง/สัปดาห์ 
ปีการศึกษา 

2562 2563 

5 นายพานิช  วุฒิพฤกษ์ ศาสตราจารย์ D. Eng. (Soil Engineering) Asian Institute of Technology, Thailand 2543 6 6 

   วศ.ม. (โยธา) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 2533   

   วศ.บ. (โยธา) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 2523   

6 นายศักดา  กตเวทวารักษ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ D.Eng. (Structural Engineering) Asian Institute of Technology, Thailand 2554 6 6 

   M.Eng. (Structural Engineering) Asian Institute of Technology, Thailand 2538  

   วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา) สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 2535  

   (เกียรตินิยมอันดับ 1 เหรียญทอง)   

7 นายประสิทธิ์  ประมงอุดมรัตน์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ค.อ.ด. (วิจัยและพัฒนาหลักสูตร) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 2554 6 6 

   ค.อ.ม. (เทคโนโลยีเทคนิคศึกษา) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 2530   

   ค.อ.บ. (วิศวกรรมโยธา) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 2527   

8 นายการุณ  ใจปัญญา รองศาสตราจารย์ วศ.ม. (วิศวกรรมแหล่งน้ํา) มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2527 6 6 

   วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา) มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2524   
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  3.2.1 อาจารย์ประจําหลักสูตร (ต่อ)

ลําดับที่ ชื่อ – นามสกุล 
ตําแหน่งทาง

วิชาการ 
คุณวุฒิ (สาขาวิชา) สถาบันที่สําเร็จการศึกษา 

ปี พ.ศ. 
ที่สําเร็จ
การศึกษา

ภาระการสอน 
ชั่วโมง/สัปดาห์ 
ปีการศึกษา 

2562 2563 

9 นายสัจจรักษ์ พรพีรเกียรติ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ Ph.D. (Civil and Environmental 

 System Engineering) 

Konkuk University, Republic of Korea 2555 6 6 

   M.Eng. (Structural Engineering) Asian Institute of Technology, Thailand 2548   

   วศ.บ. (วิศวกรรมชลประทาน) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2546   

10 นายอิทธิพล มีผล  

(ได้รับการแต่งตั้งเป็น 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2562)  

อาจารย์ ปร.ด. (วิศวกรรมโยธาและการศึกษา) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 2560 6 6 

  วศ.ม. (เทคโนโลยีวิศวกรรมการก่อสร้าง) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 2553   

  
วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา) มหาวิทยาลัยรังสิต 2542

  

11 นายชิชญาสุ์  บุญมี 

(ได้รับการแต่งตั้งเป็น 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2562) 

อาจารย์ ปร.ด. (วิศวกรรมโยธาและการศึกษา) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 2561 6 6 

  วศ.ม. (วิศวกรรมโยธา) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์ 2549   

  ค.อ.บ. (วิศวกรรมโยธา) สถาบนัเทคโนโลยีราชมงคล 2545   

  (เกียรตินิยมอันดับ 2)     
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4. องค์ประกอบเก่ียวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน) 
 4.1 มาตรฐานผลการเรียนรูข้องประสบการณภ์าคสนาม 
  ไม่ม ี
 4.2 ช่วงเวลา 
  ไม่ม ี
 4.3 การจัดเวลาและตารางสอน 
  ไม่ม ี
 
5. ข้อกําหนดเก่ียวกับการทําวิทยานพินธ ์
 5.1 คําอธบิายโดยย่อ 
  หลักสูตรกําหนดให้นักศึกษาทําวิทยานิพนธ์ ภายใต้การแนะนําของอาจารย์ที่ปรึกษาในประเด็น

ปัญหาที่นักศึกษาสนใจโดยให้มีการเสนอเค้าโครง การทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง การเก็บ

รวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การเรียบเรียงผลการวิจัย การเสนอผลการวิจัยในรูปบทความตีพิมพ์ใน

วารสารหรือเผยแพร่ในการประชุมวิชาการระดับชาติหรือระดับนานาชาติ ภายในระยะเวลาที่กําหนด 
 5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
  5.2.1 มีความรู้และทักษะด้านการวิจัย ได้แก่ การสืบค้นข้อมูล การจัดทําโครงร่างงานวิจัย การนําเสนอ

โครงร่างงานวิจัย การดําเนินการวิจัย การนําเสนอความก้าวหน้างานวิจัย การวิเคราะห์ข้อมูล การนําเสนอ

ผลงานวิจัย การเขียนรายงานการวิจัย และการตีพิมพ์เผยแพร่งานวิจัยในวารสารวิชาการและหรือการนําเสนอ

ผลงานในที่ประชุมวิชาการ 
  5.2.2 มีทักษะการทํางานด้านการวางแผน การบริหารจัดการ การติดต่อสื่อสาร การจัดเตรียมสื่อ 

(power point) เพ่ือการนําเสนอและเทคนิคการนําเสนอ 
  5.2.3 มีการพัฒนาด้านมนุษยสัมพันธ์ คุณธรรม จรรยาบรรณ จริยธรรมในการทําวิจัย และการ

ทํางานเป็นทีม 
 5.3 ช่วงเวลา 
  ปีที่ 2 
 5.4 จํานวนหน่วยกิต 
  12 หน่วยกิต 
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 5.5 การเตรียมการ 
  5.5.1 คณะแต่งต้ังคณะกรรมการดําเนินการและประสานงานรายวิชา 
  5.5.2 ประชุมคณะกรรมการเพ่ือเตรียมรายละเอียดและขั้นตอนต่างๆ พร้อมจัดทําคู่มือรายวิชา 
  5.5.3 ช้ีแจงรายละเอียดวิชาแก่นักศึกษา 
  5.5.4 แนะนําวิธีการสืบค้นข้อมูล วิธีการจัดเตรียมโครงร่างงานวิจัย วิธีการเขียนรายงานผลการวิจัย 

การจัดเตรียมสื่อหรือเคร่ืองมือที่ใช้ในการนําเสนอ และวิธีการนําเสนอ 
  5.5.5 คณะแต่งต้ังอาจารย์ที่ปรึกษาและคณะกรรมการประเมินผลโครงงานวิจัย 
  5.5.6 อาจารย์ที่ปรึกษาจัดตารางนัดพบนักศึกษาเพ่ือเลือกเร่ืองที่จะศึกษาและให้คําปรึกษาต่าง ๆ 
 5.6 กระบวนการประเมินผล 
  ประเมินผลจากการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์โดยการนําเสนอต่อคณาจารย์ซึ่งได้รับการแต่งต้ัง         

ไม่เกิน 3 คน หรือตามที่บัณฑิตวิทยาลัยกําหนด การประเมินความก้าวหน้าโครงงานดําเนินการโดยจัดให้มี       

การนําเสนอต่อคณาจารย์ที่ได้รับแต่งต้ังจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์

ให้ผ่านการประเมินโดยคณะกรรมการที่มีคุณสมบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยว่าด้วยการศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2560 และ(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 การประเมินผลงานตีพิมพ์เผยแพร่กําหนดให้ทุกแผน 

การศึกษาของหลักสูตรจะต้องมีผลงานวิจัยตีพิมพ์เผยแพร่ หรืออย่างน้อยดําเนินการให้ผลงานหรือส่วนหน่ึง

ของผลงานได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร หรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ หรือนําเสนอในที่ประชุมวิชาการท่ีมีรายงาน

สืบเน่ืองจากการประชุม (Proceedings) จํานวน 1 เร่ือง หรือตามที่บัณฑิตวิทยาลัยกําหนด 
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หมวดท่ี 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 
 
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา 
ความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์ เ ปิดโอกาสให้ นักศึกษาได้ใ ช้ความคิดวิ เคราะห์อย่างต่อเ น่ือง  

ในโครงงานวิจัย หรือจากผลรายงานวิจัยที่ นํามาประกอบการ

ดําเนินงานวิจัยด้านวิศวกรรมโยธาและด้านการศึกษา 

ความสามารถด้านการสอน หรือการ

ฝึกอบรมเพ่ือพัฒนางานด้านวิศวกรรม

โยธา หรือการเรียนการสอน 

ส่งเสริมให้นักศึกษาได้ฝึกการถ่ายทอดความรู้ หรือฝึกการอบรม 

เพ่ือพัฒนางานด้านวิศวกรรมโยธา หรือการเรียนการสอนด้าน

วิศวกรรมโยธา 

ความสามารถด้านการสื่อสารด้วย

ภาษาอังกฤษ 

มีการใช้สื่อการสอนเป็นภาษาอังกฤษในการเรียนการสอนแต่ละ

รายวิชา และส่งเสริมให้นักศึกษาได้ฝึกการเขียนบทความทางวิชาการ 

หรือนําเสนองานเป็นภาษาอังกฤษ 

 
2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 
 2.1 คุณธรรม จริยธรรม 
  2.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรมและจริยธรรม 
   นักศึกษาสามารถจัดการปัญหาในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาการและวิชาชีพ และเป็น

ผู้นําหรือมีส่วนริเริ่มให้มีการทบทวนและวินิจฉัยปัญหาทางจรรยาบรรณวิชาการและวิชาชีพได้อย่างเหมาะสม

ตามสถานการณ์ อีกทั้งมีภาวะผู้นําในการส่งเสริมให้มีการประพฤติปฏิบัติตนตามกรอบคุณธรรมและจริยธรรม

ของบัณฑิตมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ได้แก่ การเป็นพลเมืองดี มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต 

ปฏิบัติตามหลักศีลธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรม  อันดีงามของสังคมไทยในทุกโอกาส ไม่ก่อความเสื่อมเสีย 

หรือกระทําการไม่เหมาะสมต่อขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมและประเพณีไทย รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม    

มีจิตสาธารณะ มีความรักและภูมิใจในท้องถ่ิน ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ โดยต้องมีคุณสมบัติ        

ด้านคุณธรรม จริยธรรมอย่างน้อย 4 ข้อตามที่ระบุไว้ 
   (1) ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต มีจรรยาบรรณทาง

วิชาการและวิชาชีพ 
   (2) มีวินัย ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบและ

ข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม 
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   (3) มีภาวะความเป็นผู้นําและผู้ตาม สามารถทํางานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งและ

ลําดับความสําคัญ 
   (4) เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้ อ่ืน รวมท้ังเคารพในคุณค่าและศักด์ิศรีของ    

ความเป็นมนุษย์ 
  2.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรมและจริยธรรม 
   (1) สอดแทรกในเนื้อหาวิชาเรียน 
   (2) การเรียนรู้จากสถานการณ์จริง การจัดกิจกรรมในช้ันเรียนหรือในวิชาเรียน 
   (3) การสอนในรายวิชาสัมมนา วิชาวิจัย วิทยานิพนธ์ 

  2.1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรมและจริยธรรม 
   (1) ประเมินพฤติกรรมโดยเพ่ือนนักศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ผู้สอน 
   (2) ประเมินคุณลักษณะบัณฑิต โดยผู้ใช้บัณฑิต 
 2.2 ความรู้ 
  2.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
   นักศึกษาต้องมีความรู้เก่ียวกับสาขาวิชาที่ศึกษา เพ่ือใช้ประกอบอาชีพและช่วยพัฒนาสังคม 

โดยมีความรู้ความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในหลักการและทฤษฎีสําคัญในสาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและการศึกษา และ

สามารถนํามาประยุกต์ในการศึกษาค้นคว้าทางวิชาการหรือการปฏิบัติงานในวิชาชีพ สามารถทําการวิจัยหรือ

ปฏิบัติงานในสาขาวิชาการหรือวิชาชีพได้อย่างลึกซึ้ง โดยการพัฒนาความรู้ใหม่ๆ หรือการประยุกต์วิธี

ปฏิบัติงานใหม่ๆ มีความรู้ความเข้าใจในพัฒนาการใหม่ๆ ในสาขาวิชา รวมถึงงานวิจัยที่มีผลกระทบต่อการ

พัฒนาความรู้ใหม่หรือการปฏิบัติงานในสาขาวิชาการหรือวิชาชีพในปัจจุบันและการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นใน

อนาคต อีกทั้งตระหนักในธรรมเนียมปฏิบัติ กฎระเบียบ ข้อบังคับในสาขาวิชาชีพ ที่เปลี่ยนแปลงตาม

สถานการณ์ทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ ดังน้ันมาตรฐานความรู้ต้องครอบคลุมสิ่งต่อไปนี้ 
   (1) มีความรู้และความเข้าใจเก่ียวกับหลักการและทฤษฎีที่สําคัญในเน้ือหาที่ศึกษา 

   (2) สามารถวิเคราะห์ปัญหา รวมท้ังประยุกต์ความรู้ ทักษะ และการใช้เคร่ืองมือที่เหมาะสมกับ

การแก้ไขปัญหา 

   (3) สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการ และมีความรู้ในแนวกว้างของสาขาวิชาที่ศึกษา

เพ่ือให้เล็งเห็นการเปลี่ยนแปลง และเข้าใจผลกระทบของเทคโนโลยีใหม่ๆ 

   (4) สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง 

  2.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ 
   (1) การสอนหลายรูปแบบในรายวิชาตามหลักสูตร ได้แก่ การบรรยาย อภิปราย การจัด

กจิกรรมการเรียนรู้การให้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 

   (2) การฝึกปฏิบัติ การทําวิจัย วิทยานิพนธ์ 

   (3) การศึกษาดูงาน การเข้าร่วมประชุมสัมมนาในระดับชาติและนานาชาติ 
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  2.2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
   (1) ประเมินผลการเรียนรู้จากการเรียนรายวิชา โดยการสอบข้อเขียน สอบภาคปฏิบัติ       

การทําแบบฝึกหัด การทํารายงาน การนําเสนอรายงานในการประชุมวิชาการระดับชาติหรือระดับนานาชาติ 

   (2) ประเมินคุณลักษณะบัณฑิต โดยผู้ใช้บัณฑิต 

 2.3 ทักษะทางปัญญา 
  2.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
   นักศึกษาต้องสามารถสังเคราะห์และประเมินผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการในสาขาวิชา 

และพัฒนาความรู้หรือแนวความคิดใหม่ๆ โดยบูรณาการเข้ากับความรู้เดิมได้อย่างสร้างสรรค์ ดังน้ันนักศึกษา

จําเป็นต้องได้รับการพัฒนาทักษะทางปัญญาไปพร้อมกับคุณธรรม จริยธรรม โดยอาจารย์ต้องเน้นให้นักศึกษา

คิดหาเหตุผล เข้าใจที่มาและสาเหตุของปัญหา วิธีการแก้ปัญหารวมทั้งแนวคิดด้วยตนเอง ไม่สอนในลักษณะ

ท่องจํา ซึ่งทําให้นักศึกษาสามารถดําเนินโครงการศึกษาที่สําคัญหรือโครงการวิจัยทางวิชาการได้ด้วยตนเอง 

และหาข้อสรุปที่สมบูรณ์เพ่ือขยายองค์ความรู้หรือแนวทางปฏิบัติในวิชาชีพได้อย่างมีนัยสําคัญ นักศึกษา     

ต้องมีคุณสมบัติต่าง ๆ จากการสอนเพ่ือให้เกิดทักษะทางปัญญาดังน้ี 

   (1) คิดอย่างมีวิจารณญาณและอย่างเป็นระบบ 

   (2) สามารถสืบค้น รวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปประเด็นปัญหา เพ่ือใช้ในการแก้ไข

ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ 

   (3) สามารถประยุกต์ความรู้และทักษะกับการแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม 

  2.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
   (1) การสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ โดยทํากรณีศึกษาหรือการเรียนรู้จากสถานการณ์จริง

และการอภิปรายกลุ่ม 

   (2) การให้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง การสัมมนา การทํารายงาน การทําวิจัย วิทยานิพนธ์ 

  2.3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
   (1) ประเมินผลการเรียนรู้จากการเรียนรายวิชา 

   (2) ประเมินผลงานจากการทําการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง การโครงงาน การทําวิจัย 

วิทยานิพนธ์ 

   (3) ประเมินคุณลักษณะบัณฑิต โดยผู้ใช้บัณฑิต 

 2.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

  2.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

   นักศึกษาต้องมีภาวะผู้นํา รับผิดชอบในการดําเนินงานของตนเอง และร่วมมือกับผู้ อ่ืน              

ในการจัดการข้อโต้แย้งหรือปัญหาทางวิชาการได้อย่างเหมาะสมตามโอกาสและสถานการณ์ เพ่ือเพ่ิมพูน

ประสิทธิภาพการทํางานของกลุ่ม มีความรับผิดชอบในการเรียนรู้ รวมทั้งวางแผนพัฒนาและปรับปรุงตนเอง      

ให้มีประสิทธิภาพในการทํางานระดับสูงได้ โดยประเมินจากพฤติกรรมตามประเด็นเหล่าน้ี 
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   (1) มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถสื่อสารกับกลุ่มคนหลากหลายทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

อย่างมีประสิทธิภาพ 

   (2) สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาช้ีนําสังคมในประเด็นที่เหมาะสม และเป็นผู้ริเร่ิมแสดง

ประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์ทั้งส่วนตัวและส่วนรวม พร้อมทั้งแสดงจุดยืนอย่างพอเหมาะท้ังของตนเองและ

ของกลุ่ม 

   (3) มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งของตนเองและทางวิชาชีพอย่างต่อเน่ือง 

  2.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

   (1) การสอนในรายวิชาต่างๆ ตามหลักสูตร โดยเน้นการทํางานเป็นกลุ่ม 

   (2) การจัดให้มีรายวิชาสัมมนา การทําวิจัย วิทยานิพนธ์ 

  2.4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 

   (1) ประเมินผลการเรียนรู้จากรายวิชาต่างๆ ที่มีการส่งเสริมให้ทํางานกลุ่ม 

   (2) ประเมินผลการเรียนรายวิชาสัมมนา การทําวิจัย วิทยานิพนธ์ 

   (3) ประเมินคุณลักษณะบัณฑิต โดยผู้ใช้บัณฑิต 

 2.5 ทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

  2.5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

   การวัดมาตรฐานน้ีอาจทําได้ในระหว่างการสอน โดยอาจให้นักศึกษาแก้ปัญหา วิเคราะห์

ประสิทธิภาพของวิธีแก้ปัญหา และให้นําเสนอแนวคิดของการแก้ปัญหา ผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพต่อ

นักศึกษาในช้ันเรียน อาจมีการวิจารณ์ในเชิงวิชาการระหว่างอาจารย์และกลุ่มนักศึกษาเพ่ือให้นักศึกษา         

มีความสามารถในการใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์หรือคณิตศาสตร์หรือกระบวนการวิจัยในการคิด 

วิเคราะห์หรือแก้ปัญหาการปฏิบัติงานหรือปัญหาทางวิชาการท่ีสลับซับซ้อนได้ รวมท้ังมีความสามารถในการใช้

เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศในการสื่อสาร การแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง และการสร้างสรรค์ผลงาน

ทางวิชาการในรูปแบบต่างๆ เพ่ือประโยชน์ในการเรียนรู้ของผู้อ่ืนได้ โดยประเมินได้จาก 

   (1) มีทักษะในการใช้เครื่องมือที่จําเป็นที่มีอยู่ในปัจจุบันต่อการทํางานที่เกี่ยวกับการใช้

สารสนเทศและเทคโนโลยีสื่อสารอย่างเหมาะสม 

   (2) สามารถแก้ไขปัญหาโดยใช้สารสนเทศทางคณิตศาสตร์ หรือนําสถิติมาประยุกต์ใช้ใน    

การแก้ปัญหาที่เก่ียวข้องอย่างสร้างสรรค์ 

   (3) สามารถส่ือสารอย่างมีประสิทธิภาพท้ังปากเปล่าและการเขียน เลือกใช้รูปแบบของสื่อ     

การนําเสนออย่างเหมาะสม 
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  2.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข            
การสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

   (1) การสอนในรายวิชาวิจัย หรือสถิติ วิทยานิพนธ์ 

   (2) การเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านระบบ e-Learning 

   (3) การเรียนรู้จากการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการผลิตผลงานวิจัยในรูปแบบต่างๆ  

  2.5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

   (1) ประเมินผลการเรียนรู้จากการเรียนรายวิชาวิจัย หรือสถิติ วิทยานิพนธ์ 

   (2) ประเมินผลการเรียนรู้จากผลิตผลงานการวิจัยเพ่ือนําเสนอในรูปแบบต่างๆ เช่น โปสเตอร์ 

บทความ หรือสื่อต่าง ๆ 

   (3) ประเมินคุณลักษณะบัณฑิต โดยผู้ใช้บัณฑิต 
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3. แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานผลการเรียนรู้
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 (TQF) จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum  Mapping) 
 ผลการเรียนรู้ในตารางมีความหมายดังน้ี 

 3.1 คุณธรรม จริยธรรม 

  (1) ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต มีจรรยาบรรณทาง

วิชาการและวิชาชีพ 

  (2) มีวินัย ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ 

ขององค์กรและสังคม 

  (3) มีภาวะความเป็นผู้นําและผู้ตาม สามารถทํางานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้ดขัดแย้งและลําดับ

ความสําคัญ 

  (4) เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน รวมท้ังเคารพในคุณค่าและศักด์ิศรีของความเป็นมนุษย์ 

 3.2 ความรู้ 
  (1) มีความรู้และความเข้าใจเก่ียวกับหลักการและทฤษฎีที่สําคัญในเน้ือหาที่ศึกษา 

  (2) สามารถวิเคราะห์ปัญหา รวมท้ังประยุกต์ความรู้ทักษะ และการใช้เคร่ืองมือที่เหมาะสมกับ        

การแก้ไขปัญหา 

  (3) สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการ และมีความรู้ในแนวกว้างของสาขาวิชาที่ศึกษา       

เพ่ือให้เล็งเห็นการเปลี่ยนแปลง และเข้าใจผลกระทบของเทคโนโลยีใหม่ๆ 

  (4) สามารถบูรณาการความรู้ในที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง 

 3.3 ทักษะทางปัญญา 
  (1) คิดอย่างมีวิจารณญาณและอย่างเป็นระบบ 

  (2) สามารถสืบค้น รวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปประเด็นปัญหา เพ่ือใช้ในการแก้ไขปัญหาอย่าง

สร้างสรรค์ 

  (3) สามารถประยุกต์ความรู้และทักษะกับการแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม 

 3.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

  (1) มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถสื่อสารกับกลุ่มคนหลากหลายทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้อย่าง

มีประสิทธิภาพ 

  (2) สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาช้ีนําสังคมในประเด็นที่เหมาะสม และเป็นผู้ริเริ่มแสดงประเด็น       

ในการแก้ไขสถานการณ์ทั้งส่วนตัวและส่วนรวม พร้อมทั้งแสดงจุดยืนอย่างพอเหมาะทั้งของตนเองและของ

กลุ่ม 

  (3) มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งของตนเองและทางวิชาชีพอย่างต่อเน่ือง 
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 3.5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

  (1) มีทักษะในการใช้เครื่องมือที่จําเป็นที่มีอยู่ในปัจจุบันต่อการทํางานที่เก่ียวกับการใช้สารสนเทศ

และเทคโนโลยีสื่อสารอย่างเหมาะสม 

  (2) สามารถแก้ไขปัญหาโดยใช้สารสนเทศทางคณิตศาสตร์ หรือนําสถิติมาประยุกต์ใช้ใน               

การแก้ปัญหาที่เก่ียวข้องอย่างสร้างสรรค์ 

  (3) สามารถส่ือสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งปากเปล่าและการเขียน เลือกใช้รูปแบบของสื่อ           

การนําเสนออย่างเหมาะสม 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบผลการเรียนรูต้ามกรอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 (TQF) จากหลักสูตรสู่รายวิชา 
(Curriculum  Mapping) 

  ความรบัผิดชอบหลัก    ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา 
คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา 

ทักษะ
ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห์   
เชิงตัวเลข      

การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

020325000 ปรัชญาการอาชีวศึกษา       

020325001 การพัฒนาหลักสูตรอาชีวะและเทคนิคศึกษา        

020325002 เทคโนโลยีทางการศึกษา        

020325003 การผลิตวัสดทุางการสอน        

020325004 การนิเทศการสอน         

020325005 สถิติการศึกษา         

020325006 การบริหารอาชวีะและเทคนิคศึกษา           

020325007 การบริหารคุณภาพการศึกษา           

020325008 ยุทธวธิีการเรยีนการสอนวิชาเทคนิค         

020325009 ระเบียบวิธวีิจัยทางการศึกษา        

020325010 การฝึกอบรมอาชีวะและเทคนิคศึกษา         

020325021 เรื่องคัดเฉพาะทางด้านเทคนิคศึกษา 1         
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รายวิชา 
คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา 

ทักษะ
ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห์   
เชิงตัวเลข  

การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

020325022 เรื่องคัดเฉพาะทางด้านเทคนิคศึกษา 2         

020325023 เรื่องคัดเฉพาะทางด้านเทคนิคศึกษา 3         

020325101 วิธีเชิงคํานวณด้านวิศวกรรมโยธา         

020325201 การวเิคราะห์โครงสร้างขั้นสูง         

020325202 กลศาสตร์ของแข็งขั้นสูง         

020325203 พลศาสตร์โครงสร้าง         

020325204 วิธีไฟไนต์อิลิเมนต์         

020325205 การออกแบบโครงสร้างคอนกรตีเสริมเหล็กขั้นสูง         

020325206 การออกแบบโครงสร้างคอนกรตีอัดแรงขั้นสูง         

020325207 การออกแบบโครงสร้างเหล็กขัน้สูง         

020325208 การออกแบบโครงสร้างเหล็กขึน้รูปเย็น         

020325221 เรื่องคัดเฉพาะดา้นวิศวกรรมโครงสร้าง 1         

020325222 เรื่องคัดเฉพาะดา้นวิศวกรรมโครงสร้าง 2         

020325223 เรื่องคัดเฉพาะดา้นวิศวกรรมโครงสร้าง 3         

020325301 ปฐพีกลศาสตรข์ั้นสูง         
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รายวิชา 
คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา 

ทักษะ
ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห์   
เชิงตัวเลข      

การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

020325302 วิศวกรรมฐานราก         

020325303 เทคนิคการปรับปรุงดิน         

020325304 การทดสอบดินในห้องปฏิบัตกิารและ

 ในสนามและเครื่องมอืทางวิศวกรรมปฐพ ี

        

020325305 การออกแบบด้วยคอมพิวเตอรใ์นด้านวิศวกรรมปฐพี         

020325306 การออกแบบดา้นวิศวกรรมปฐพี        

020325321 เรื่องคัดเฉพาะทางด้านวิศวกรรมปฐพี 1         

020325322 เรื่องคัดเฉพาะทางด้านวิศวกรรมปฐพี 2         

020325323 เรื่องคัดเฉพาะทางด้านวิศวกรรมปฐพี 3         

020325401 วิศวกรรมการทาง        

020325402 การวเิคราะห์ระบบขนส่ง        

020325403 การออกแบบและการก่อสร้างผิวทาง        

020325404 วิศวกรรมการจราจร        

020325405 การวางแผนงานขนส่ง        

020325406 โลจิสติกส์งานขนส่ง        
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รายวิชา 
คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา 

ทักษะ
ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห์  
เชิงตัวเลข     

การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

020325407 แบบจําลองด้านการขนส่ง          

020325408 การวเิคราะห์ผลกระทบด้านการจราจร          

020325409 การวางแผนและวิเคราะห์ระบบขนส่งมวลชนเขตเมือง          

020325410 การวางแผนสนามบิน         

020325421 เรื่องคัดเฉพาะทางด้านวิศวกรรมขนส่ง 1         

020325422 เรื่องคัดเฉพาะทางด้านวิศวกรรมขนส่ง 2         

020325423 เรื่องคัดเฉพาะทางด้านวิศวกรรมขนส่ง 3         

020325501 วิศวกรรมชลศาสตร์ขั้นสูง         

020325502 ระบบทรพัยากรแหล่งน้ํา         

020325503 วิศวกรรมสุขาภิบาล        

020325504 วิศวกรรมระบบชลประทาน        

020325505 การอนุรักษ์ดินและน้ํา        

020325506 อุทกวิทยาของพื้นที่รับน้ํา        

020325507 การพัฒนาน้ําใต้ดิน        

020325508 อุทกวิทยาขั้นสูง        

มคอ.275



 

 

 

รายวิชา 
คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา 

ทักษะ
ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห์   
เชิงตัวเลข     การ
สื่อสาร และการใช้

เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

020325509 วิศวกรรมชลศาสตร์ขั้นสูง         

020325510 การวเิคราะห์ระบบทรัพยากรน้ํา         

020325511 การออกแบบอาคารชลศาสตร์         

020325512 วิศวกรรมแม่น้ํา         

020325513 วิศวกรรมน้ําเสียและการจัดการ         

020325514 วิศวกรรมระบบชลประทาน         

020325515 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการน้ํา         

020325521 เรื่องคัดเฉพาะทางด้านวิศวกรรมแหล่งน้ํา 1         

020325522 เรื่องคัดเฉพาะทางด้านวิศวกรรมแหล่งน้ํา 2         
020325523 เรื่องคัดเฉพาะทางด้านวิศวกรรมแหล่งน้ํา 3         
020325601 การบริหารงานก่อสร้าง                  

020325602 การบริหารความปลอดภัยและอาชีวอนามัย

 ในงานก่อสร้าง 

                 

020325603 กฎหมายและสัญญาสําหรับงานก่อสร้าง                  

020325604 ระบบการประมาณราคาก่อสร้าง                  
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รายวิชา 
คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา 

ทักษะ
ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห์   
เชิงตัวเลข     การ
สื่อสาร และการใช้

เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

020325605 เทคโนโลยีการกอ่สร้างเพื่อการพัฒนาแบบยั่งยนื                  

020325606 การบริหารจัดการโอกาสและความเสี่ยง                  

020325607 เศรษฐศาสตร์วศิวกรรมขั้นสูง                  
020325608 การบริหารโครงการขั้นสูงสําหรับงานก่อสร้าง                  
020325609 ระบบคุณภาพสําหรับองค์กรก่อสร้าง                  

020325610 การบริหารทรพัยากรมนษุยใ์นการก่อสร้าง                  

020325611 การตดัสินใจและการดําเนินการเชิงกลยุทธ์                  

020325621 หลักการจัดการทางวิศวกรรมและจริยธรรมในการจัดการ                  

020325622 การจดัการโครงการและการวิเคราะห์ความเสี่ยง                  

020325623 การศึกษาความเหมาะสมของโครงการการวางแผน

 และข้อกฎหมาย 

                 

020325624 การจดัการการเงินและการบัญชี                  

020325625 วิศวกรรมระบบสําหรับงานอาคาร                  

020325626 การจดัการความปลอดภัย        

020325627 วิศวกรรมการปฎิบัติงาน        
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รายวิชา 
คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา 

ทักษะ
ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห์   
เชิงตัวเลข     การ
สื่อสาร และการใช้

เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

020325628 การจดัการการตลาด      

020325629 การจดัการระบบสารสนเทศ      

020325641 เรื่องคัดเฉพาะทางด้านการบรหิารงานวิศวกรรมและ

การก่อสร้าง 1 

     

020325642 เรื่องคัดเฉพาะทางด้านการบรหิารงานวิศวกรรมและ

การก่อสร้าง 2 

     

020325643 เรื่องคัดเฉพาะทางด้านการบรหิารงานวิศวกรรมและ

การก่อสร้าง 3 

     

020325701 วิทยานิพนธ์                 
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ผลการเรียนรูท้ี่คาดหวัง (Expected Learning Outcome)  
 

 นักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและ

การศึกษา จากภาควิชาครุศาสตร์โยธา จะได้รับการเตรียมความพร้อมและความคาดหวังให้มีทักษะและ

ความสามารถ ดังต่อไปนี้ 

 ELO 1 สามารถอธิบายทฤษฎีทางด้านวิศวกรรมโยธาและการศึกษาขั้นสูง สามารถนําไปประยุกต์ใช้

งานทางด้านวิศวกรรมโยธา และการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษาได้อย่างเหมาะสม 

 ELO 2 สามารถเป็นวิทยากรฝึกอบรมในสถานประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรมก่อสร้าง 

 ELO 3 สามารถอ่าน ทําความเข้าใจ และสรุปเน้ือหาในหนังสือ เอกสาร บทความวิจัยที่เป็นภาษาไทย

และภาษาอังกฤษทางด้านวิศวกรรมโยธาและการศึกษา เพ่ือดําเนินงานวิจัยโดยใช้ความรู้ด้านวิศวกรรมโยธา

และการศึกษา สร้างนวัตกรรม องค์ความรู้ใหม่ และแก้ปัญหาของอุตสาหกรรมก่อสร้างได้ 

 ELO 4 สามารถออกแบบ ควบคุม บริหารจัดการงานทางด้านวิศวกรรมโยธา 

 ELO 5 สามารถคิด วิเคราะห์ ทํางานเป็นทีมร่วมกับผู้อ่ืน เพ่ือระบุ กําหนด และแก้ปัญหางานทางด้าน

วิศวกรรมโยธาและการศึกษาได้ 

 ELO 6 มีทักษะในการใช้เคร่ืองมือขั้นสูงที่จําเป็น สําหรับการปฏิบัติงานทางด้านวิศวกรรมโยธาเพ่ือใช้

ในการแก้ปัญหาในงานท่ีเกิดขึ้น และสามารถเรียนรู้การใช้เคร่ืองมือทางวิศวกรรมที่ทันสมัยได้อย่างดี 

 ELO 7 สามารถบ่งช้ีและแสดงทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพวิศวกรรมโยธาและการศึกษา อย่างมีคุณธรรม 

จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ ช่วยเหลือสังคม และช้ีนําสิ่งที่ถูกต้องตามหลักวิศวกรรมโยธาและการศึกษา

ให้แก่สังคมได้ 

 

มาตรฐานการเรียนรู้ 
 1. คุณธรรม จริยธรรม (TQF 1) 

 2. ความรู้ (TQF 2) 
 3. ทักษะทางปัญญา (TQF 3) 
 4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ (TQF 4) 
 5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ (TQF 5) 
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ตารางแสดงความสัมพนัธ์ระหว่างผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF)  
กับผลการเรียนรู้ทีค่าดหวัง (ELO) ของหลักสูตร 

ผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (ELO)
ELO 1 ELO 2 ELO 3 ELO 4 ELO 5 ELO 6 ELO 7

1. คุณธรรม จริยธรรม  

 (1) ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์

สุจริต มีจรรยาบรรณ ทางวิชาการและวิชาชีพ 
  

 (2) มีวินัย ตรงต่อเวลา และมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 

เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม 

  

 (3) มีภาวะความเป็นผู้นําและผู้ตาม สามารถทํางานเป็นทีมและ

สามารถแก้ไขข้อขัดแย้งและลําดับความสําคัญ 

  

 (4) เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้ อื่น รวมทั้งเคารพใน

คุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ 

  

2. ความรู้  

 (1) มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่สําคัญใน

เนื้อหาที่ศึกษา 

      

 (2) สามารถวิเคราะห์ปัญหา รวมทั้งประยุกต์ความรู้ ทักษะ และการ

ใช้เครื่องมือที่เหมาะสมกับการแก้ไขปัญหา 

      

 (3) สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการ และมีความรู้ในแนว

กว้างของสาขาวิชาที่ศึกษาเพื่อให้เล็งเห็นการเปลี่ยนแปลง และเข้าใจ

ผลกระทบของเทคโนโลยีใหม่ ๆ 
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ตารางแสดงสมัพันธข์องผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF)  
กับผลการเรียนรู้ทีค่าดหวัง (ELO) ของหลักสูตร 

ผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (ELO)
ELO 1 ELO 2 ELO 3 ELO 4 ELO 5 ELO 6 ELO 7

 (4) สามารถบูรณาการความรู้ ที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อื่น ๆ  

ที่เกี่ยวข้อง 

     

3. ทักษะทางปัญญา  

 (1) คิดอย่างมีวิจารณญาณและเป็นระบบ       
 (2) สามารถสืบค้น รวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปประเด็นปัญหา 

เพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์ 

     

 (3) สามารถประยุกต์ความรู้และทักษะกับการแก้ไขปัญหาได้อย่าง

เหมาะสม 

      

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  

 (1) มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถสื่อสารกับกลุ่มคนหลากหลาย  

ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

    

 (2) สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาชี้นําสังคมในประเด็นที่เหมาะสม 

และเป็นผู้ริเริ่มแสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์ทั้งส่วนตัวและ

ส่วนรวม พร้อมทั้งแสดงจุดยืนอย่างพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุ่ม 

   

 (3) มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งของตนเองและทาง

วิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบผลการเรียนรูท้ี่คาดหวัง (ELO)  
และผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) จากหลักสูตรสู่รายวิชา 

รายวิชา 

ELO 1 ELO 2 ELO 3 ELO 4 ELO 5 ELO 6 ELO 7
TQF 

2.1-2.4, 
3.1, 3.3 

 

TQF 
2.1-2.4,  
3.1-3.3,  
4.1, 4.3,  
5.1, 5.3 

TQF 
2.1-2.4,  
3.1-3.3,  

5.2 

TQF 
2.1-2.4,  
3.1-3.3, 
4.1-4.3 

TQF 
2.1-2.4, 
3.1-3.3,  
4.1-4.3,  

5.3 

TQF 
2.1, 2.2, 
3.1-3.3,  

5.1 

TQF 
1.1-1.4 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 

 (1) มีทักษะในการใช้เครื่องมือที่จําเป็นที่มีอยู่ในปัจจุบันในการทํางาน

ที่เกี่ยวกับการใช้สารสนเทศและเทคโนโลยีสื่อสารอย่างเหมาะสม 

   

 (2) สามารถแก้ไขปัญหาโดยใช้สารสนเทศทางคณิตศาสตร์ หรือนํา

สถิติมาประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องอย่างสร้างสรรค์ 

 

 (3) สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งปากเปล่าและการเขียน 

เลือกใช้รูปแบบของสื่อการนําเสนออย่างเหมาะสม 

   

หมวดวิชาบังคับ (Required Course)  

 วิชาบังคับด้านวิศวกรรม  

020325101 วิธีเชิงคํานวณด้านวิศวกรรมโยธา   

 วิชาบังด้านการศึกษา  

020325008 ยุทธวิธีการเรียนการสอนวิชาเทคนิค   

020325009 ระเบียบวิธีวิจัยทางการศึกษา 

020325701 วิทยานิพนธ์   
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบผลการเรียนรูท้ี่คาดหวัง (ELO)  
และผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) จากหลักสูตรสู่รายวิชา 

 

รายวิชา 

ELO 1 ELO 2 ELO 3 ELO 4 ELO 5 ELO 6 ELO 7
TQF 

2.1-2.4, 
3.1, 3.3 

 

TQF 
2.1-2.4,  
3.1-3.3,  
4.1, 4.3,  
5.1, 5.3 

TQF 
2.1-2.4,  
3.1-3.3,  

5.2 

TQF 
2.1-2.4,  
3.1-3.3, 
4.1-4.3 

TQF 
2.1-2.4, 
3.1-3.3,  
4.1-4.3,  

5.3 

TQF 
2.1, 2.2, 
3.1-3.3,  

5.1 

TQF 
1.1-1.4 

หมวดวิชาเลือกด้านวิศวกรรม  

 กลุ่มวิชาวิศวกรรมโครงสร้าง  

020325201 การวิเคราะห์โครงสร้างขั้นสูง   

020325202 กลศาสตร์ของแข็งขั้นสูง   

020325203 พลศาสตร์โครงสร้าง   

020325204 วิธีไฟไนต์อิลิเมนต์    

020325205 การออกแบบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กขั้นสูง     

020325206 การออกแบบโครงสร้างคอนกรีตอัดแรงขั้นสูง     

020325207 การออกแบบโครงสร้างเหล็กขั้นสูง     

020325208 การออกแบบโครงสร้างเหล็กขึ้นรูปเย็น     

020325221 เรื่องคัดเฉพาะทางด้านวิศวกรรมโครงสร้าง 1   

020325222 เรื่องคัดเฉพาะทางด้านวิศวกรรมโครงสร้าง 2   

020325223 เรื่องคัดเฉพาะทางด้านวิศวกรรมโครงสร้าง 3    มคอ.283



 

 

 

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบผลการเรียนรูท้ี่คาดหวัง (ELO)  
และผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) จากหลักสูตรสู่รายวิชา 

 

รายวิชา 

ELO 1 ELO 2 ELO 3 ELO 4 ELO 5 ELO 6 ELO 7
TQF 

2.1-2.4, 
3.1, 3.3 

 

TQF 
2.1-2.4,  
3.1-3.3,  
4.1, 4.3,  
5.1, 5.3 

TQF 
2.1-2.4,  
3.1-3.3,  

5.2 

TQF 
2.1-2.4,  
3.1-3.3, 
4.1-4.3 

TQF 
2.1-2.4, 
3.1-3.3,  
4.1-4.3,  

5.3 

TQF 
2.1, 2.2, 
3.1-3.3,  

5.1 

TQF 
1.1-1.4 

 กลุ่มวิชาวิศวกรรมปฐพี  

020325301 ปฐพีกลศาสตร์ขั้นสูง   

020325302 วิศวกรรมฐานราก   

020325303 เทคนิคการปรับปรุงดิน   

020325304 การทดสอบดินในห้องปฏิบัติการและในสนามและเครื่องมือ

   ทางวิศวกรรมปฐพี 

  

020325305 การออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์ในด้านวิศวกรรมปฐพี   

020325306 การออกแบบด้านวิศวกรรมปฐพี   

020325321 เรื่องคัดเฉพาะทางด้านวิศวกรรมปฐพี 1   

020325322 เรื่องคัดเฉพาะทางด้านวิศวกรรมปฐพี 2   

020325323 เรื่องคัดเฉพาะทางด้านวิศวกรรมปฐพี 3   
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบผลการเรียนรูท้ี่คาดหวัง (ELO)  
และผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) จากหลักสูตรสู่รายวิชา 

 

รายวิชา 

ELO 1 ELO 2 ELO 3 ELO 4 ELO 5 ELO 6 ELO 7
TQF 

2.1-2.4, 
3.1, 3.3 

 

TQF 
2.1-2.4,  
3.1-3.3,  
4.1, 4.3,  
5.1, 5.3 

TQF 
2.1-2.4,  
3.1-3.3,  

5.2 

TQF 
2.1-2.4,  
3.1-3.3, 
4.1-4.3 

TQF 
2.1-2.4, 
3.1-3.3,  
4.1-4.3,  

5.3 

TQF 
2.1, 2.2, 
3.1-3.3,  

5.1 

TQF 
1.1-1.4 

 กลุ่มวิชาวิศวกรรมขนส่ง  

020325401 วิศวกรรมการทาง   

020325402 การวิเคราะห์ระบบขนส่ง   

020325403 การออกแบบและการก่อสร้างผิวทาง    
020325404 วิศวกรรมการจราจร   

020325405 การวางแผนงานขนส่ง    
020325406 โลจิสติกส์งานขนส่ง    
020325407 แบบจําลองด้านการขนส่ง    
020325408 การวิเคราะห์ผลกระทบด้านการจราจร    
020325409 การวางแผนและวิเคราะห์ระบบขนส่งมวลชนเขตเมือง    
020325410 การวางแผนสนามบิน     
020325421 เรื่องคัดเฉพาะทางด้านวิศวกรรมขนส่ง 1    
020325422 เรื่องคัดเฉพาะทางด้านวิศวกรรมขนส่ง 2    
020325423 เรื่องคัดเฉพาะทางด้านวิศวกรรมขนส่ง 3    
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบผลการเรียนรูท้ี่คาดหวัง (ELO)  
และผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) จากหลักสูตรสู่รายวิชา 

 

รายวิชา 

ELO 1 ELO 2 ELO 3 ELO 4 ELO 5 ELO 6 ELO 7
TQF 

2.1-2.4, 
3.1, 3.3 

 

TQF 
2.1-2.4,  
3.1-3.3,  
4.1, 4.3,  
5.1, 5.3 

TQF 
2.1-2.4,  
3.1-3.3,  

5.2 

TQF 
2.1-2.4,  
3.1-3.3, 
4.1-4.3 

TQF 
2.1-2.4, 
3.1-3.3,  
4.1-4.3,  

5.3 

TQF 
2.1, 2.2, 
3.1-3.3,  

5.1 

TQF 
1.1-1.4 

 กลุ่มวิชาวิศวกรรมชลศาสตร์  

020325501 วิศวกรรมชลศาสตร์ขั้นสูง   

020325502 ระบบทรัพยากรแหล่งน้ํา   

020325503 วิศวกรรมสุขาภิบาล   

020325504 วิศวกรรมระบบชลประทาน   

020325505 การอนุรักษ์ดินและน้ํา   

020325506 อุทกวิทยาของพื้นที่รับน้ํา   

020325507 การพัฒนาน้ําใต้ดิน   

020325508 อุทกวิทยาขั้นสูง   

020325509 วิศวกรรมชลศาสตร์ขั้นสูง   

020325510 การวิเคราะห์ระบบทรัพยากรน้ํา    

020325511 การออกแบบอาคารชลศาสตร์   

020325512 วิศวกรรมแม่น้ํา   

020325513 วิศวกรรมน้ําเสียและการจัดการ     

020325514 วิศวกรรมระบบชลประทาน   
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบผลการเรียนรูท้ี่คาดหวัง (ELO)  
และผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) จากหลักสูตรสู่รายวิชา 

 

รายวิชา 

ELO 1 ELO 2 ELO 3 ELO 4 ELO 5 ELO 6 ELO 7
TQF 

2.1-2.4, 
3.1, 3.3 

 

TQF 
2.1-2.4,  
3.1-3.3,  
4.1, 4.3,  
5.1, 5.3

TQF 
2.1-2.4,  
3.1-3.3,  

5.2 

TQF 
2.1-2.4,  
3.1-3.3, 
4.1-4.3 

TQF 
2.1-2.4, 
3.1-3.3,  
4.1-4.3,  

5.3

TQF 
2.1, 2.2, 
3.1-3.3,  

5.1 

TQF 
1.1-1.4 

020325515 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการน้ํา   

020325521 เรื่องคัดเฉพาะทางด้านวิศวกรรมแหล่งน้ํา 1   

020325522 เรื่องคัดเฉพาะทางด้านวิศวกรรมแหล่งน้ํา 2   

020325523 เรื่องคัดเฉพาะทางด้านวิศวกรรมแหล่งน้ํา 3   

020325603 กฎหมายและสัญญาสําหรับงานกอ่สร้าง    

020325604 ระบบการประมาณราคาก่อสร้าง    

020325605 เทคโนโลยีการก่อสร้างเพื่อการพัฒนาแบบยั่งยืน    

020325606 การบริหารจัดการโอกาสและความเสี่ยง   

020325607 เศรษฐศาสตร์วิศวกรรมขั้นสูง    

020325608 การบริหารโครงการขั้นสูงสําหรับงานก่อสร้าง    

020325609 ระบบคุณภาพสําหรับองค์กรก่อสร้าง   

020325610 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ในการก่อสร้าง   

020325611 การตัดสินใจและการดําเนินการเชิงกลยุทธ์   

020325621 หลักการจัดการทางวิศวกรรมและจริยธรรมในการจัดการ    

020325622 การจัดการโครงการและการวิเคราะห์ความเสี่ยง    
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบผลการเรียนรูท้ี่คาดหวัง (ELO)  
และผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) จากหลักสูตรสู่รายวิชา 

 

รายวิชา 

ELO 1 ELO 2 ELO 3 ELO 4 ELO 5 ELO 6 ELO 7
TQF 

2.1-2.4, 
3.1, 3.3 

 

TQF 
2.1-2.4,  
3.1-3.3,  
4.1, 4.3,  
5.1, 5.3

TQF 
2.1-2.4,  
3.1-3.3,  

5.2 

TQF 
2.1-2.4,  
3.1-3.3, 
4.1-4.3 

TQF 
2.1-2.4, 
3.1-3.3,  
4.1-4.3,  

5.3

TQF 
2.1, 2.2, 
3.1-3.3,  

5.1 

TQF 
1.1-1.4 

020325623 การศึกษาความเหมาะสมของโครงการ การวางแผน

   และข้อกฎหมาย 

  

020325624 การจัดการการเงินและการบัญชี   

020325625 วิศวกรรมระบบสําหรับงานอาคาร   

020325626 การจัดการความปลอดภัย   

020325642 เรื่องคัดเฉพาะทางด้านการบริหารงานวิศวกรรมและ

                 การก่อสร้าง 2 

   

020325643 เรื่องคัดเฉพาะทางด้านการบริหารงานวิศวกรรมและ

                 การก่อสร้าง 3 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบผลการเรียนรูท้ี่คาดหวัง (ELO)  
และผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) จากหลักสูตรสู่รายวิชา 

รายวิชา 

ELO 1 ELO 2 ELO 3 ELO 4 ELO 5 ELO 6 ELO 7
TQF 

2.1-2.4, 
3.1, 3.3 

TQF 
2.1-2.4,  
3.1-3.3,  
4.1, 4.3,  
5.1, 5.3

TQF 
2.1-2.4,  
3.1-3.3,  

5.2 

TQF 
2.1-2.4,  
3.1-3.3, 
4.1-4.3 

TQF 
2.1-2.4, 
3.1-3.3,  
4.1-4.3,  

5.3

TQF 
2.1, 2.2, 
3.1-3.3,  

5.1 

TQF 
1.1-1.4 

 กลุ่มวิชาทางการศึกษา
020325000 ปรัชญาการอาชวีศึกษา  

020325001 การพัฒนาหลักสูตรอาชีวะและเทคนิคศึกษา  

020325002 เทคโนโลยีทางการศึกษา  

020325003 การผลิตวัสดุทางการสอน 

020325004 การนิเทศการสอน 

020325005 สถิติการศึกษา 

020325006 การบริหารอาชีวะและเทคนิคศึกษา 

020325007 การบริหารคุณภาพการศึกษา 

020325008 ยุทธวิธีการเรียนการสอนวิชาเทคนิค 

020325009 ระเบียบวิธีวิจัยทางการศึกษา 

020325010 การฝึกอบรมอาชีวะและเทคนิคศึกษา 

020325021 เรื่องคัดเฉพาะทางด้านเทคนิคศึกษา 1    
020325022 เรื่องคัดเฉพาะทางด้านเทคนิคศึกษา 2    
020325023 เรื่องคัดเฉพาะทางด้านเทคนิคศึกษา 3    
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หมวดท่ี 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 
 

1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 
 เป็นไปข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

พ.ศ. 2560 และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 

 
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 
 อาจารย์ผู้สอนแต่ละรายวิชา ทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาโดย 
 2.1 เทียบเคียงผลการเรียนของนักศึกษาที่เรียนในรายวิชา ซึ่งอาจเป็นต่างกลุ่ม ต่างช้ันปี ต่างคณะ    

แล้วแต่กรณี เพ่ือนําผลมาใช้ในการปรับปรุงรายวิชา 
 2.2 ทบทวนเน้ือหารายวิชาทุกปีการศึกษา โดยอาจพิจารณาร่วมกับอาจารย์ผู้สอนรายวิชาอ่ืนที่มีเน้ือหา

ใกล้เคียงกัน เพ่ือไม่ให้เกิดความซ้ําซ้อน หรือให้เกิดความสัมพันธ์และต่อเน่ือง แล้วแต่กรณี และทบทวนเนื้อหา

โดยเทียบเคียงกับรายวิชาของสถาบันหรือมหาวิทยาลัยอ่ืน หรือเทียบเคียงกับตําราหรือบทความทางวิชาการ

หรือผลการวิจัย เพ่ือให้เกิดการพัฒนาเน้ือหาให้ทันสมัยและมีมาตรฐานทางวิชาการ 
 2.3 ทบทวนและวิเคราะห์จากผลงานการทําวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระของนักศึกษา 
 
3. เกณฑ์การสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
 3.1 ผู้สําเร็จการศึกษาต้องมีคุณสมบัติครบถ้วน ดังต่อไปน้ี 

3.1.1. ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่กําหนดในหลักสูตรโดยจะต้องได้รับคะแนนเฉลี่ยไม่ตํ่ากว่า 3.00 

จากระดับ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า 
3.1.2. เสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายโดยคณะกรรมการท่ีสถาบันอุดมศึกษา 

น้ันแต่งต้ัง และต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้ 

3.1.3. ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหน่ึงของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์หรืออย่างน้อยได้รับ    

การยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ หรือนําเสนอ

ต่อที่ประชุมวิชาการโดยบทความที่นําเสนอฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเน่ืองจาก

การประชุมวิชาการ (Proceedings) ดังกล่าว จํานวน 1 เรื่อง  

3.1.4. สอบภาษาอังกฤษผ่านตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย  เร่ือง เกณฑ์มาตรฐานภาษาอังกฤษสําหรับ

นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

3.1.5. กรณีที่เรียนรายวิชาหรือทํากิจกรรมวิชาการอ่ืนเพ่ิมเติมโดยไม่นับหน่วยกิต ต้องสัมฤทธ์ิตามท่ี

หลักสูตรกําหนด 
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หมวดท่ี 6 การพัฒนาคณาจารย ์
 
1. การเตรียมการสําหรับอาจารย์ใหม่ 
 1.1 การให้เข้ารับการอบรมตามหลักสูตร “การพัฒนาอาจารย์ใหม่” ของมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นหลักเกณฑ์ 

ให้อาจารย์ใหม่ทุกคนต้องเข้ารับการอบรม ให้มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับหลักสูตรและการบริหารวิชาการ 

ของมหาวิทยาลัย บทบาทหน้าที่ของอาจารย์มหาวิทยาลัยและจรรยาบรรณครู และให้มีทักษะเก่ียวกับ      

การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ การสอนสอดแทรกคุณธรรมและจริยธรรม และการสอน   

โดยใช้สื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 1.2 อาจารย์ใหม่ต้องมีคะแนนทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษได้ตามเกณฑ์ที่กําหนดไว้ในประกาศ

คณะกรรมการการอุดมศึกษาเรื่อง มาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษของอาจารย์ประจํา 

 1.3 การมอบหมายให้มีอาจารย์พ่ีเลี้ยงทําหน้าที่ให้คําแนะนําและเป็นที่ปรึกษาในด้านการจัดการเรียนการสอน 
 1.4 การช้ีแจงและแนะนําหลักสูตร รายวิชาในหลักสูตร 
 1.5 จัดเตรียมคู่มือแนะนําและเอกสารที่เก่ียวข้องกับข้ันตอนในการปฏิบัติงานให้อาจารย์ใหม่ 
 1.6 การกําหนดให้อาจารย์ใหม่เข้าร่วมสังเกตการณ์การสอนของอาจารย์ในหลักสูตร 
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่อาจารย์ 
 2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 
  (1) กําหนดให้อาจารย์ต้องเข้ารับการอบรมเพ่ือพัฒนาตนเองด้านการจัดการเรียนการสอน การวัด 

และการประเมินผล ตามความต้องการของอาจารย์ และเป็นไปตามนโยบายของมหาวิทยาลัย 

  (2) การส่งเสริมหรือสร้างโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ด้านการจัดการเรียนการสอน

ระหว่างอาจารย์ในหลักสูตร หรือทําวิจัยการเรียนการสอนที่สามารถนําไปเผยแพร่ในการประชุมวิชาการท่ีมี

การจัดการเรียนการสอนในสาขาวิชาเดียวกันของหลาย ๆ สถาบัน 

  (3) สร้างเครือข่ายความร่วมมือในด้านการเรียนการสอนกับสถาบัน หรือหน่วยงานอ่ืน ทั้งในและ

ต่างประเทศ 

 2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืน ๆ 

  (1) ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนการสอน สื่อการสอน รวมท้ังจัดหาและสร้างระบบข้อมูล                

เพ่ือสนับสนุนคุณภาพการเรียนการสอน 

  (2) ส่งเสริมให้อาจารย์เข้าร่วมการอบรม การประชุมสัมมนาในสาขาวิชาการหรือวิชาชีพที่จัดทั้ง

ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

  (3) ส่งเสริมให้อาจารย์ผลิตผลงานทางวิชาการในรูปแบบต่าง ๆ และนําเสนอผลงานในการประชุม

วิชาการในสาขาวิชาการหรือวิชาชีพ อย่างน้อยให้มีผลงานการเขียนหรือการนําเสนอปีละ 1 เรื่อง 

  (4) ส่งเสริมสนับสนุนให้คณาจารย์มีคุณวุฒิ และตําแหน่งทางวิชาการสูงข้ึน 
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หมวดท่ี 7 การประกันคณุภาพหลักสูตร 
 

 กําหนดระบบและวิธีการประกันคุณภาพหลักสูตรในแต่ละประเด็น ดังนี้ 
1. การกํากับมาตรฐาน 
 มีการบริหารจัดการหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ประกาศใช้และตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุดศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 หรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขาวิชาตลอดระยะเวลาที่มีการจัดการเรียน

การสอนในหลักสูตรดังกล่าวทุกประการ 

 

2. บัณฑิต 
 2.1 คุณภาพบัณฑิตเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 โดยพิจารณา

ผลลัพธ์มาตรฐานการเรียนรู้ 

 2.2 ผลงานของนักศึกษาและผู้สําเร็จการศึกษาได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 

 

3. นักศึกษา 
 3.1 มีการควบคุมการดูแลการให้คําปรึกษาวิทยานิพนธ์ 

 3.2 มีกระบวนการหรือแสดงผลการดําเนินงาน (การคงอยู่ การสําเร็จการศึกษา ความพึงพอใจ                 

และผลการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา) 

 

4. อาจารย์ 
 4.1 มีการบริหารและพัฒนาอาจารย์ต้ังแต่ระบบการรับอาจารย์ใหม่ มีกลไกการคัดเลือกอาจารย์            

ที่เหมาะสมโปร่งใส 

 4.2 อาจารย์ในหลักสูตรมีคุณสมบัติที่เหมาะสมและเพียงพอ มีความรู้ ความเช่ียวชาญทางสาขาวิชา           

และมีความก้าวหน้าในการผลิตผลงานทางวิชาการอย่างต่อเน่ือง 

 

5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน มีการบริหารจัดการหลักสูตรให้มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลอย่างต่อเนื่อง 
 5.1 มีการออกแบบหลักสูตร ควบคุม กํากับการจัดทํารายวิชาต่าง ๆ ให้มีเน้ือหาที่ทันสมัย 

 5.2 มีการวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอนในแต่ละรายวิชา 

 5.3 มีการประเมินผู้เรียน กํากับให้มีการประเมินตามสภาพจริง มีวิธีการประเมินที่หลากหลาย 

 5.4 มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

 5.5 มีผลการดําเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
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6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
 6.1 มีระบบการดําเนินงานของภาควิชา คณะ มหาวิทยาลัย เพ่ือเตรียมความพร้อมของสิ่งสนับสนุน    

การเรียนรู้ ทั้งความพร้อมทางกายภาพและความพร้อมของอุปกรณ์เทคโนโลยีและสิ่งอํานวยความสะดวก  

หรือทรัพยากรท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ โดยการมีส่วนร่วมของอาจารย์ประจําหลักสูตร 

 6.2 มีจํานวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน ดังแสดง

รายละเอียดต่อไปน้ี 

  6.2.1 ทรัพยากรการเรียนการสอนในภาควิชาครุศาสตร์โยธา 

    ภาควิชามีครุภัณฑ์สําหรับห้องปฏิบัติการทดลองทางด้านวิศวกรรมโยธา ดังน้ี 

    (1) ห้องปฏิบัติการทดสอบกําลังวัสดุ มีอุปกรณ์ที่สามารถทดสอบแรงดึง แรงอัด แรงดัด   

แรงบิด จนถึงจุดวิบัติของวัสดุ ได้แก่ เครื่องทดสอบ Universal  Testing Machine เครื่องทดสอบแรงกด 

เคร่ืองทดสอบแรงบิด และ เคร่ืองทดสอบแบบไม่ทําลาย 

    (2) ห้องปฏิบัติการปฐพีกลศาสตร์ มีอุปกรณ์การทดสอบเก่ียวกับการบดอัดดิน (Compaction) 

อุปกรณ์ทดสอบเกี่ยวกับกําลังและการเปลี่ยนแปลงรูปร่างของดิน (Strength and Deformation Characteristic 

of Soils) อุปกรณ์จําแนกประเภทดิน (Soil Classification) ได้แก่ 

     - ชุดทดสอบการหาค่าความถ่วงจําเพาะของเม็ดดิน 

     - ชุดทดสอบ Atterberg’s Limits 

     - ชุดทดสอบการจําแนกขนาดของเม็ดดินโดยวิธีใช้ตะแกรงร่อน 

     - ชุดทดสอบการจําแนกขนาดของเม็ดดินโดยวิธีใช้ Hydrometer 

     - ชุดทดสอบการบดอัดดินแบบมาตรฐานและแบบสูงกว่ามาตรฐาน 

     - ชุดทดสอบแคลิฟอร์เนียแบริ่งเรโช (C.B.R.) 

     - ชุดทดสอบการหาค่าความหนาแน่นของดินในสนาม 

     - ชุดทดสอบการหาค่าความซึมได้ของน้ําผ่านดิน 

     - ชุดทดสอบ  Direct Shear Test 

     - ชุดทดสอบ Unconfined Compression Test 

     - ชุดทดสอบ Triaxial Test 

     - ชุดทดสอบ  Consolidation Test 

     - เครื่องมือเจาะสํารวจดิน (สามารถเก็บตัวอย่างดินทั้งแบบไม่ถูกรบกวน และแบบถูกรบกวน

ได้และสามารถทดสอบ SPT ในสนามได้) 

    (3) ห้องปฏิบัติการชลศาสตร์ มีอุปกรณ์ทดสอบคุณสมบัติของไหล สถิตยศาสตร์ของไหล

พลศาสตร์การเคลื่อนที่ของไหล ได้แก่ 

     - ชุดทดสอบคุณสมบัติพ้ืนฐานและสถิตยศาสตร์ (Stability of floating bodies) 

     - ชุดทดสอบการไหลในท่อ 
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    (4) ห้องปฏิบัติการสํารวจ มีเครื่องมือทดสอบควบคุมพ้ืนที่ในแนวราบ และแนวด่ิงโดยเฉพาะ

กล้องสํารวจ (Theodolite) และกล้องวัดระดับพร้อมอุปกรณ์อ่ืน ๆ ได้แก่ 

     - กล้องระดับชนิดต่าง ๆ 

     - กล้อง Theodolite ชนิดต่าง ๆ 

     - กล้อง Total Station และปริซึม 

     - ชุดปฏิบัติการทําแผนที่จากภาพถ่ายทางอากาศ 

     - เคร่ืองวัดพ้ืนที่จากรูปแผนที่ (Planimeter) 

    (5) ห้องปฏิบัติการทดสอบคอนกรีต มีอุปกรณ์ที่สามารถทดสอบหาคุณสมบัติของวัสดุที่ใช้       

ทําคอนกรีตได้ ตามมาตรฐานสากล ได้แก่ 

     - ชุดทดสอบการหาค่าความถ่วงจําเพาะของซีเมนต์ 

     - ชุดทดสอบการหาค่าขีดจํากัดความข้นเหลวปกติของซีเมนต์เพส 

     - ชุดทดสอบกําลังอัดของแท่งซีเมนต์มอร์ต้า 

     - ชุดทดสอบหาค่าความถ่วงจําเพาะของวัสดุมวลรวมละเอียด 

     - ชุดทดสอบหาค่าความถ่วงจําเพาะของวัสดุมวลรวมหยาบ 

     - ชุดทดสอบการสึกหรอของวัสดุมวลรวม 

     - ชุดทดสอบการหาค่าหน่วยนํ้าหนักของคอนกรีต 

     - ชุดทดสอบเวลาการก่อตัวของคอนกรีต 

     - ชุดทดสอบสัดส่วนการอัดแน่น 

     - ชุดทดสอบกําลังอัดและดัดของคอนกรีต 

    (6) ห้องปฏิบัติการสื่อและอุปกรณ์การสอน 

    (7) ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ภาควิชาได้จัดเตรียมเครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับบริการ

นักศึกษาจํานวน 3 เคร่ือง ใช้งานสารสนเทศเพ่ือการศึกษา โดยผ่านระบบเครือข่ายของมหาวิทยาลัย ซึ่งนักศึกษา

สามารถใช้ค้นคว้าข้อมูลต่าง ๆ ได้ 

  6.2.2 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพ่ิมเติม 

    มีคณะกรรมการวางแผนจัดหาและติดตามการใช้ทรัพยากรการเรียนการสอน โดยให้อาจารย์

ผู้สอนและผู้ เรียนเสนอรายช่ือสื่อ หรือตําราในสาขาวิชาที่รับผิดชอบต่อคณะกรรมการ เพ่ือติดตาม          

ความต้องการและการใช้ทรัพยากรการจัดการเรียนการสอน โดยให้คณะกรรมการ ประสานงานกับ         

สํานักหอสมุดกลาง ในการจัดซื้อหนังสือและตําราที่เก่ียวข้อง เพ่ือบริการให้อาจารย์และนักศึกษาได้ค้นคว้า

และใช้ประกอบการเรียนการสอน 

  6.2.3 มีการดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรจากผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์

ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

 

มคอ.2

94



 

 

 

7. ตัวบ่งชี้ผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicator) 
 แสดงตัวบ่งช้ีผลการดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา จํานวน 3 ปี 

ตัวบ่งชี้ผลการดาํเนินงาน 
ปีการศึกษา 

ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5

1. อาจารย์ประจําหลักสูตรอย่างนอ้ยร้อยละ 80 มส่ีวนร่วมในการประชุม

      เพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการดําเนินงานหลักสูตร     
2. มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ.2 ทีส่อดคล้องกับกรอบ

      มาตรฐานคุณวุฒิระดับอดุมศึกษาแห่งชาติ หรือมาตรฐานคุณวุฒิ/ 

      สาขาวิชา (ถ้าม)ี     
3. มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม

     (ถ้าม)ี ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอน        

     ในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทกุรายวิชา     
4. จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา และรายงานผล

 การดําเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถา้มี) ตามแบบ มคอ.5 

      และ มอค.6 ภายใน 30 วนัหลังส้ินสุดภาคการศึกษาทีเ่ปิดสอนให้ครบ 

      ทุกรายวิชา     
5. จัดทํารายงานผลการดําเนินการหลักสูตรตามแบบ มคอ.7 ภายใน 

      60 วัน หลังส้ินสุดปีการศึกษา     
6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้

      ที่กําหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชา 

      ที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา     
7. มีการพัฒนา/ปรบัปรุงการจดัการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือ

      การประเมินผลการเรยีนรู้ จากผลการประเมินการดําเนินงานที่รายงาน 

      ใน มคอ. 7 ปีที่แล้ว    
8. อาจารย์ใหม ่(ถา้มี) ทกุคน ไดร้บัการปฐมนิเทศหรอืคําแนะนาํ

 ด้านการจัดการเรียนการสอน     
9. อาจารย์ประจําทุกคนไดร้ับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือ

 วิชาชีพ อย่างนอ้ยปีละ 1 ครั้ง     
10. จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรยีนการสอน (ถ้ามี) ได้รบัการพัฒนา

      วชิาการ และ/หรือวิชาชพี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี     
11. ระดบัความพงึพอใจของนกัศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพ

       หลักสูตรเฉล่ียไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเตม็ 5.0 ต่อปี    
12. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บณัฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่เฉล่ียไมน่้อยกว่า

      3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0    
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หมวดท่ี 8 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร 

 

1. การประเมินประสิทธิผลการสอน 

 1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน 

  (1) การประชุมร่วมของอาจารย์ในภาควิชา/สาขาวิชาเพ่ือแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ขอคําแนะนํา 

ข้อเสนอแนะจากอาจารย์ที่มีความรู้และประสบการณ์ หรือเพ่ือนร่วมงาน 

  (2) การแลกเปลี่ยนโดยสนทนากับนักศึกษา เพ่ือสะท้อนผลการจัดการเรียนการสอนในช่วงของ          

การเรียนแต่ละรายวิชา 

  (3) การประเมินจากผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษา  เปรียบเทียบพัฒนาการหรือ               

ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากการใช้กลยุทธ์การสอนที่แตกต่างกัน 

  (4) คณะฯ จัดให้มีประเมินภาพรวมของการจัดการเรียนการสอนในแต่ละรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชา

โดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรจะเป็นผู้รวบรวมผลและหาค่าเฉลี่ยในคะแนนที่ได้ของอาจารย์แต่ละท่าน เพ่ือ

นําไปประเมินและวางแผนกลยุทธ์การสอนต่อไป 

 1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 

  (1) การประเมินประสิทธิภาพการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษา ทุกสิ้นภาคการศึกษา ตามระบบของ

มหาวิทยาลัย 

  (2) การประเมินการสอนของอาจารย์โดยหัวหน้าภาควิชา หรือประธานหลักสูตร หรือเพ่ือนร่วมงาน 

ตามระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานประจําปีของอาจารย์ผู้สอน 

 

2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 

 2.1 การประเมินหลักสูตร โดยนักศึกษาปัจจุบันและอาจารย์ เพ่ือนําข้อมูลมาทบทวนและปรับปรุง         

เช่น การจัดการแผนการเรียน การจัดการเรียนการสอน และเน้ือหารายวิชาที่อาจซ้ําซ้อน ไม่ทันสมัย ยาก หรือ

ง่ายเกินไป เป็นต้น 

 2.2 การประเมินหลักสูตรโดยศิษย์เก่า เพ่ือติดตามผลการนําความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับจาก

การศึกษาในหลักสูตรไปใช้ในการทํางาน 

 2.3 การประเมินผลโดยผู้ใช้บัณฑิต เพ่ือสํารวจความพึงพอใจและความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้ใช้

บัณฑิตเก่ียวกับคุณภาพของบัณฑิตที่จบจากหลักสูตรน้ี 
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3. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 
 การประเมินคุณภาพการศึกษาประจําปี ตามดัชนีบ่งช้ีผลการดําเนินงานที่ระบุในหมวดที่ 7 ข้อ 7          

โดยคณะกรรมการประเมินอย่างน้อย 3 คน ประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาอย่างน้อย 1 คน ที่ได้รับ

การแต่งต้ังจากมหาวิทยาลัย โดยมีเกณฑ์การประเมินดังน้ี 

 

เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
มีการดําเนินการครบ 5 ข้อ

ตามตัวบ่งช้ีผลการดําเนินงาน 
มีการดําเนินการครบ 8 ข้อ

ตามตัวบ่งช้ีผลการดําเนินงาน 
มีการดําเนินการครบ 12 ข้อ 

 

 ทั้งน้ี มหาวิทยาลัยได้กําหนดให้ทุกหลักสูตรมีการพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัย แสดงการปรับปรุงดัชนี          

ด้านมาตรฐานและคุณภาพการศึกษาเป็นระยะ ๆ อย่างน้อยทุก ๆ 5 ปี และมีการประเมินเพ่ือพัฒนาหลักสูตร

อย่างต่อเน่ืองทุก 5 ปี 

 

4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธ์การสอน 

 ผลจากการรวบรวมข้อมูล จะทําให้ทราบปัญหาของการบริหารหลักสูตรทั้งในภาพรวม และในแต่ละรายวิชา 

กรณีที่พบปัญหาของรายวิชาก็สามารถที่จะดําเนินการปรับปรุงรายวิชาน้ัน ๆ ได้ทันทีซึ่งก็จะเป็นการปรับปรุงย่อย 

ในการปรับปรุงย่อยน้ันควรทําได้ตลอดเวลาที่พบปัญหา สําหรับการปรับปรุงหลักสูตร ทั้งฉบับน้ัน จะกระทํา         

ทุก 5 ปี ทั้งน้ีเพ่ือให้หลักสูตรมีความทันสมัยและสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 
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ภาคผนวก 
 

ก. แผนภูมิแสดงความต่อเน่ืองของหลักสูตร 
ข. ความหมายของเลขรหัสรายวิชาในหลักสูตร 
ค. ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจําหลักสูตร 
ง. คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร 
จ. รายละเอียดการปรับปรุงหลักสูตร 

ฉ. ตารางเปรียบเทียบรายวิชาในหลักสูตรกับองค์ความรู้ตามมาตรฐานคณุวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

 พ.ศ. 2552 
ช. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
 พ.ศ. 2560 และ (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2561 
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 ก. แผนภูมแิสดงความตอ่เนื่องของหลักสูตร 

 ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1  ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2  ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1  ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2   

 020325008 3(3-0-6)  020325xxx 3(3-0-6)  020325xxx 3(x-x-x)  
02032570

1 
9    

 ยุทธวิธีการเรียนการสอน

วิชาเทคนิค 
 วิชาเลือกด้านวิศวกรรม  วิชาเลือกด้านวิศวกรรม  วิทยานิพนธ์   

 
(Didactic for Technical 

Courses) 
 (Electives in Engineering)  (Electives in Engineering)  Thesis   

     

 020325009 3(3-0-6) 020325xxx 3(3-0-6) 0203250xx 3(x-x-x)    

 ระเบียบวิธีวิจัยทางการศึกษา วิชาเลือกด้านวิศวกรรม วิชาเลือกด้านการศึกษา   

 
(Educational Research 

Methodology) 
 (Electives in Engineering)  (Educational Electives)     

     

 020325101 3(3-0-6)  020325xxx 3(3-0-6)  
02032570

1 
3       

 วิธีเชิงคํานวณด้านวิศวกรรมโยธา วิชาเลือกด้านวิศวกรรม วิทยานิพนธ์   

 
(Computational Methods in 

Civil Engineering) 
 (Electives in Engineering)  Thesis     

     

 รวม 9 หน่วยกิต รวม 9 หน่วยกิต รวม 9 หน่วยกิต รวม 9 หน่วยกิต   
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ข. ความหมายของเลขรหัสรายวิชาในหลกัสูตร 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

ใช้เลขรหัส 9 ตําแหน่ง 02 03 X5 X6 X7 X8 X9 

01 = คณะวิศวกรรมศาสตร์

02 = คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 

ภาควิชา 

01 = ครุศาสตร์เครื่องกล 

02 = ครุศาสตร์ไฟฟ้า 

03 = ครุศาสตร์โยธา 
04 = คอมพิวเตอร์ศึกษา 

05 = ครุศาสตร์เทคโนโลยี 

06 = บริหารเทคนิคศึกษา 

ิ ิ

2 = วิศวกรรมโยธาและการศึกษา (CEE) 

ระดับการศึกษา 

1 = ปวช. 

2 = ปวส. 

3 = ปริญญาตรี 

5 = ปริญญาโท 
7 = ปริญญาเอก 

0 = วิชาบังคับด้านการศึกษา/วิชาเลือกด้านการศึกษา 

1 = วิชาบังคับด้านวิศวกรรม 

2 = กลุ่มวิชาเลือกด้านวิศวกรรมโครงสร้าง 

3 = กลุ่มวิชาเลือกด้านวิศวกรรมปฐพี 

4 = กลุ่มวิชาเลือกด้านวิศวกรรมขนส่ง 

5 = กลุ่มวิชาเลือกด้านวิศวกรรมชลศาสตร์ 

6 = กลุ่มวิชาเลือกด้านบริหารงานวิศวกรรมโยธาและ  

งานระบบ

ลําดับวิชาของกลุม่วิชาต่าง ๆ 
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ค. ผลงานวชิาการของอาจารย์ประจําหลักสูตร 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุชญัญา  โปษยะนันทน ์

ผลงานวิจัยตีพิมพ์ในการประชุมวิชาการ 
1. Khunakun  Kitsada. and Posayanant, Suchanya. (2016).  “Factors Affecting Knowledge 

Sharing Behavior: Case Study Bureau of Large Scale Water Resources Development of 

Royal Irrigation Department”, The 9th National Conference on Technical Education. 
17 Sep 2017. 

2. Piamprom Suwat. and Posayanant, Suchanya. (2018.) “Building Envelope Selection Guide 

for Sustainable Construction: Office Building Case Study”, The 23rd
 National 

Convention on Civil Engineering (NCCE23), Chulachomklao Royal military Academy, 

Nakhon Nayok, Thailand, 18-20 July 2018, CEM20 ID101, pp.1-9. 

3. Kotpratoom Sasitorn. and Posayanant, Suchanya. (2018.) “Improving Masonry Work in Light 

Weight Bricks Using Lean Tools: Case Study”, The 23rd
 National Convention on Civil 

Engineering (NCCE23), Chulachomklao Royal military Academy, Nakhon Nayok, 

Thailand, 18-20 July 2018, CEM21 ID103, pp.1-9. 

4. Munkong Phakawan. and Posayanant, Suchanya. (2018.) “Master plan and TRLached 

Housing Eastate Project success”, The 23rd
 National Convention on Civil Engineering 

(NCCE23), Chulachomklao Royal military Academy, Nakhon Nayok, Thailand, 18-20 

July 2018, CEM40 ID266, pp.1-10. 
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สยาม  แกมขุนทด 

ผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 
1. สยาม  แกมขุนทด  พานิช  วุฒิพฤกษ์  สันชัย  อินทพิชัย และพิทยา  แจ่มสว่าง “ตัวแปรที่มีผลกระทบต่อ      

ค่าสัมประสิทธ์ิการซึมผ่านของนํ้าในดินลูกรังที่มีขนาดคละแตกต่างกัน” บทความวารสารวิชาการ  

พระจอมเกล้าพระนครเหนือ, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, ปีที่ 25 ฉบับที่ 1, 

1 ม.ค.-เม.ย.2558, หน้า 11-19 

ผลงานวิจัยตีพิมพ์ในการประชุมวิชาการ 
1. พิเชษฐ์  บุญมี, สยาม  แกมขุนทด และประสิทธ์ิ  ประมงอุดมรัตน์. “การพัฒนาบทเรียน E-Learning           

เรื่องเทคนิคการก่อสร้างงานสถาปัตยกรรม” การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 23, 

วันที่ 18-20 กรกฏาคม 2561, CEE01 ID95, หน้า 1-6 

2. Swe Sin Soe, Sakda Katawaethwarag and Sayam Kamkhuntod. (2017). “The Development 

of E-learning Course for Theory of Structure I by MIAP Teaching Method”. The 5th 

International Conference on Technical Education Engineering & Technical Education 

for Sufficiency Economy. Bangkok. November. (412-419). 

3. Tin Zar Lat, Sakda Katawaethwarag and Sayam Kamkhuntod.   “Development of E-learning 

Course for Engineering Mechanics by MIAP Teaching Method”. (2017).  The 5th 

International Conference on Technical Education Engineering & Technical Education 

for Sufficiency Economy. Bangkok. November. (420-426). 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษชัย  ศรีบุญมา 

ผลงานวิจัยตพีิมพ์ในวารสารวิชาการ 
1. Pornpeerakeat, S., Sriboonma, K., Inthapichai, S., Voottipruex, P. and Phoochin A., 

“Inspection and Strength Evaluation of the Historical Bridges of Bangkok,” Technical 

Education Journal, King Mongkut’s University of Technology North Bangkok, Vol. 7, 

No. 1, Jan – Jun 2016,  

2. Boonmee; C.; Rodsin; K. and Sriboonma; K.; “Gravity Load Collapse Behavior of Nonengineered 

Reinforced Concrete Columns”. (2018). Advances in Civil Engineering; Vol. 2018; 

Article ID 9450978; 12 pages; Mar 18; 2018. 
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ผลงานวิจัยตีพิมพ์ในการประชุมวิชาการ 
1. Boonmee, C., Rodsin, K. and Sriboonma, K., “Collapse Behavior of Low Strength Concrete 

under Cyclic Loading,” Proceeding for International Conference on Materials 

Technology and Application, 29-31 Oct 2016, Singapore, pp.153-158. 

2.  Sriboonma; K. and Inthapichai; S.; “Analysis of Precast Arch-Shaped Segmental Concrete 

Box for Mine Tunnel”. (2017). Proceeding for International Convention on Civil 

Engineering; 20-21 July 2017; Khao Yai Nakhon Ratchasima; Thailand. 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษชัย  ศรีบุญมา (ต่อ) 

ผลงานวิจัยตีพิมพ์ในการประชุมวิชาการ 
3. Sriboonma; K.; Inthapichai; S. and Kaokoground; V.; “Design and Construction of Precast 

Arch-Shaped Segmental Concrete Box for Mine Tunnel”. (2017). Proceeding for 

International Convention on Civil Engineering; 20-21 July 2017; Khao Yai Nakhon 

Ratchasima; Thailand. 

รองศาสตราจารย์ ดร.สันชัย  อินทพิชัย 

ผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 
1. Pornpeerakeat, S., Sriboonma, K., Inthapichai, S., Voottipruex, P. and Phoochin A., 

“Inspection and Strength Evaluation of the Historical Bridges of Bangkok,” Technical 

Education Journal, King Mongkut’s University of Technology North Bangkok, Vol. 7, 

No. 1, Jan – Jun 2016,  

2. สยาม แกมขุนทด  พานิช วุฒิพฤกษ์  สันชัย  อินทพิชัย และพิทยา แจ่มสว่าง “ตัวแปรที่มีผลกระทบต่อ        

ค่าสัมประสิทธ์ิการซึมผ่านของน้ําในดินลูกรังที่มีขนาดคละแตกต่างกัน” บทความวารสารวิชาการพระ

จอมเกล้าพระนครเหนือ, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, ปีที่ 25 ฉบับที่ 1,      

1 ม.ค.-เม.ย.2558, หน้า 11-19. 

3. Siriwongyingcgaroen, S., Inthapichai, S., and Sridokmai, N. “Development of a professional 

qualification for construction surveyors in Thailand” International Journal of 

GEOMATE, (2018), 15 (48), pp. 41-47. 
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ศาสตราจารย์ ดร.พานิช  วุฒิพฤกษ์ 

ผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 
1. Jamsawang, P., Voottipruex, P., Tanseng, P., P., and Bergado, D.T. “Effectiveness of deep 

cement mixing walls with top-down construction for deep excavations in solf clay: 

case study and 3D simulation” (2019), Acta Geotechnica, 14 (1), pp. 225-246. 

2. Teerawattanasuk, C., and Voottipruex, P. “Comparison between cement and fly ash 

geopolymer for stabilized marginal lateritic soil as road material” (2018), International 

Journal of Pavement Engineering, pp. 1-11. 

3. Jamsawang, P., Phongphinittana, E., Voottipruex, P., Bergado, D.T. and Jongpradist, P. 

“Comparative performances of two-and three-dimensional analyses of soil-cement 

mixing columns under an embankment load” (2018) Marine Georesources and 

Geotechnology. 

4. Jamsawang, P., Nuansrithong, N., Voottipruex, P., Songpriyakij, S., and Jongpradist, P. 

“Laboratory investigations on the swelling behavior of composite expansive clays 

stabilized with shallow and deep clay-cement mixing methods” (2017), Applied Clay 

Scjience, 148, pp. 83-94. 

5. Pongsivasathit, S., Voottipruex, P., and Chai J.C. “Settlement-time curve calculation of soil-

cement column and slab improved soft clay deposit” Lowland Technology 

International Journal. (2017) Vol. 19 (2) pp. 99-110. 

6. Bergado, D.T., Chaiyaput, S., Voottipruex, P., Hino, T., and Chanmee, N. “Mitigations of 

flooding and soil erosions geo-desasters ing Thailand and Laos due to climate 

change: From mountains to Lowlands” Lowland Technology International Journal. 

(2017) Vol. 19 (1) pp. 63-76. 

7. Teerawattanasuk, C., and Voottipruex, P. “Effectiveness of slurry wall for lead retention in 

contaminated soil” Lowland Technology International Journal. (2017) Vol. 18 No.4): 

pp.239-248. 
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักดา  กตเวทวารักษ์ 

ผลงานวิจัยตีพิมพ์ในการประชุมวิชาการ 
1. ณรงค์ อําภา การุณ ใจปัญญา และศักดา กตเวทวารักษ์. “การศึกษาเวลาการติดต้ังระบบปรับอากาศและ

ระบายอากาศ” การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ คร้ังที่ 23, วันที่ 18-20 กรกฏาคม 2561, 

CEEID31, หน้า 1-9  

2. จิรวดี จิรเจริญ ประสิทธ์ิ ประมงอุดมรัตน์ และศักดา กตเวทวารักษ์. “การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม

โปรแกรมระบบ BIMk ด้วยวิธีผสมผสาน” การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 22,  

วันที่ 18-20 กรกฏาคม 2560, CEE250, หน้า 845-851. 

3. อภิศักด์ิ ทับทิมทอง การุณ ใจปัญญา และศักดา กตเวทวารักษ์. “การศึกษาราคาต่อหน่วยพ้ืนที่งานระบบ

ไฟฟ้าและสื่อสาร” การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 22, วันที่ 18-20 กรกฏาคม 2560, 

CEE275, หน้า 716-721.  

4. Swe Sin Soe, Sakda Kataeaethwarag, Sayam Kamkhuntod. “The Development of E-learning 

Course for Theory of Structure I by MIAP Teaching Method”, The 5th
 International 

Conference on Technical Education. November 23, 2017. Faculty of Technical 

Education, King Mongkut’s University of Technology North Bangkok, Bangkok, 

Thailand, pp.412-419. 

Tin Zar Lat, Sakda Kataeaethwarag, Sayam Kamkhuntod. “Development of E-learning Course 

for Engineering Mechanics by MIAP Teaching Method”, The 5
th
 International 

Conference on Technical Education. November 23, 2017. Faculty of Technical 

Education, King Mongkut’s University of Technology North Bangkok, Bangkok, 

Thailand, pp.420-426 

บุญโชค มีทรัพย์ ประสิทธ์ิ ประมงอุดมรัตน์ และศักดา กตเวทวารักษ์ “การพัฒนาบทเรียน e-learning เรื่อง 

“การใช้โปรแกรม ETABS ออกแบบอาคาร คสล. 2 ช้ัน” การจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาท้องถิ่นสู่

ประชาคมอาเซียน : ทิศทางใหม่ ในศตวรรษที่ 21, คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยกาฬสินธ์ุ,  วันที่ 28 

กรกฎาคม 2559, หน้า 997-1006. 
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประสิทธิ์  ประมงอุดมรัตน์ 

ผลงานวิจัยตีพิมพ์ในการประชุมวิชาการ 
1. พิเชษฐ์ บุญมี, สยาม แกมขุนทด และประสิทธ์ิ ประมงอุดมรัตน์ “การพัฒนาบทเรียน E-Learning เรื่อง

เทคนิคการก่อสร้างงานสถาปัตยกรรม” การประชุมวิชาการ วิศวกรรมโยธาแห่งชาติ คร้ังที่ 23, วันที่ 

18-20 กรกฏาคม 2561, CEE01 ID95, หน้า 1-6. 

2. จิรวดี จิรเจริญ ประสิทธ์ิ ประมงอุดมรัตน์ และ ศักดา กตเวทวารักษ์  “การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม

โปรแกรมระบบ BIMk ด้วยวิธีผสมผสาน” การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ คร้ังที่ 22, วันที่ 

18-20 กรกฏาคม 2560, CEE250, หน้า 845-851. 

3. ประสิทธ์ิ ประมงอุดมรัตน์ “การศึกษาความต้องการจําเป็นรายวิชาสําหรับครูช่างก่อสร้างในหลักสูตร

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธาและการศึกษา ตามความต้องการของสถานศึกษาใน

สังกัดสํานักงาน” การประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 9, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี      

พระจอมเกล้าพระนครเหนือ, วันที่ 24 พฤศจิกายน 2559, หน้า 225-230. 

4. บุญโชค มีทรัพย์ ประสิทธ์ิ ประมงอุดมรัตน์ และศักดา กตเวทวารักษ์ “การพัฒนาบทเรียน e-learning     

เรื่อง “การใช้โปรแกรม ETABS ออกแบบอาคาร คสล. 2 ช้ัน” การจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาท้องถิ่นสู่

ประชาคมอาเซียน : ทิศทางใหม่ ในศตวรรษที่ 21, คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธ์ุ,           

วันที่ 28 กรกฎาคม 2559, หน้า 997-1006 

 

รองศาสตราจารย์การุณ  ใจปัญญา 

ผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 
1. ธีรดลน์ ศรีรอด การุณ ใจปัญญา และ ศักดา กตเวทวารักษ์. “ปัจจัยที่มีผลต่อการสูญเสียวัสดุในงาน

วิศวกรรมระบบประกอบอาคารขนาดใหญ่พิเศษ” วารสารวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมพระจอมเกล้า  

พระนครเหนือ ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2558: หน้า 114 – 121, กรุงเทพฯ 2558. 

ผลงานวิจัยตีพิมพ์ในการประชุมวิชาการ 
1. ณรงค์ อําภา การุณ ใจปัญญา และศักดา กตเวทวารักษ์. “การศึกษาเวลาการติดต้ังระบบปรับอากาศและ

ระบายอากาศ” การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ คร้ังที่ 23, วันที่ 18-20 กรกฏาคม 2561, 

CEM05 ID31, หน้า 1-9 

2. จิรวดี จิรเจริญ ประสิทธ์ิ ประมงอุดมรัตน์ และ ศักดา กตเวทวารักษ์. “การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม

โปรแกรมระบบ BIMk ด้วยวิธีผสมผสาน” การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ คร้ังที่ 22, วันที่ 

18-20 กรกฏาคม 2560, CEE250, หน้า 845-851. 
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3. อภิศักด์ิ ทับทิมทอง การุณ  ใจปัญญา และ ศักดา กตเวทวารักษ์. “การศึกษาราคาต่อหน่วยพ้ืนที่งานระบบ

ไฟฟ้าและสื่อสาร” การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 22, วันที่ 18-20 กรกฏาคม 2560, 

CEE275, หน้า 716-721. 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สัจจรักษ์  พรพีรเกียรติ 

ผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 
1. Wattanasakulpong, N., Chaikittiratana, A., and Pornpeerakeat, S. "Chebyshev Collcation approach 

for vibration analysis of functionally graded porous beams based on third-order shear 

deformation theory" (2018), ISSN 05677718, Vol. 34, Issue 6, No.2, Acta Mechanica 

Sinica (2018), December 2018, pp.1124-1135. 

2. Chaikittiratana, A. Chaikittiratana, A., Pornpeerakeat, S., and Chantrssmi, T. (2018), "Finite 

element analysis for evaluation of cure level in large rubber part", Materials Today: 

Proceedings 5(3), Jan, pp.9336-9343  

3. Pornpeerakeat, S., Chantrssmi, T., Chaikittiratana, A. and Chaikittiratana, A. “Three dimensional 

finite element program for determination of cure level in thick rubber part” (2017), 

Key Engineering Materials, Vol. 728, Jan, pp.318-324.  

4. Pornpeerakeat, S., Sriboonma, K., Inthapichai, S., Voottipruex, P. and Phoochin A., 

“Inspection and Strength Evaluation of the Historical Bridges of Bangkok,” Technical 

Education Journal, King Mongkut’s University of Technology North Bangkok, Vol. 7, 

No. 1, Jan – Jun 2016,  

5. Sacharuck Pornpeerakeat, (2015)," Teaching Structural Mechanics with Microsoft Excel",  

No. 592-CEE ,20
th
 National Convention on Civil Engineering, 8-10 July 2015, Chonburi , 

Thailand 
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อิทธิพล มีผล 

ผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 
1. P. Voottipruex, C. Teerawattanasuk and I. Meepon. “Marginal Lateritic Soil Treated Using 

Ceramic Waste for Rural Road Application” International Journal of GEOMATE, Vol. 

16, Issue 53, Jan 2019, pp.70-77. 

2. I. Meepon and P. Voottipruex. “Adhesion Resistance Between Soil Cement Column and 

Reinforced Materials” International Symposium on Lowland Technology, 26-28 

September 2018, Hanoi, Vietnam. pp.94 

ผลงานวิจัยตีพิมพ์ในการประชุมวิชาการ 
1. พานิช วุฒิพฤกษ์ ศิริศักด์ิ คงสมศักด์ิสกุล 

และ อิทธิพล มีผล. “การศึกษากระบวนการจีโอโพลิเมอร์ไรเซช่ัน

ของดินคาโอลิไนท์ด้วยสารส้ม หินเพอร์ไลต์และโซดาไฟ” การประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรม

ระดับชาติ คร้ังที่ 11, คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 

วันที่ 19-20 มีนาคม 2562, กรุงเทพฯ. หน้า 297-306 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชิชญาสุ์ บุญมี 

ผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 
1. ชิชญาสุ์ บุญมี และ กิตติภูมิ รอดสิน, (2562) “พฤติกรรมทางสถิตยศาสตร์ของช้ินส่วนสะพานสําเร็จรูป           

ที่เสริมกําลังโดยใช้แถบยางพาราอัดแรง” วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม : มหาวิทยาลัย      

ราชภัฏสวนสุนันทา ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม - มิถุนายน ประจําปี 2562. หน้า 71-82 

2. ชิชญาสุ์ บุญมี และ กิตติภูมิ รอดสิน, (2561) “การเพ่ิมกําลังอัดประลัยของคอนกรีตกําลังต่ําโดยผ้า โพลีเอ

สเตอร์” วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 

เดือน มกราคม - มิถุนายน ประจําปี 2561. หน้า 76-85. 

ผลงานวิจัยตีพิมพ์ในการประชุมวิชาการ 
1. Chichaya Boonmee and Kittipoom, (2018) “Bond Behaviors of Steel Bars Embedded in 

Low Strength Concrete” The 2018 5th International Conference on Advanced 

Engineering and Technology (5th ICAET) December 13-15, 2018. Incheon National 

University. Incheon: South Korea. pp.1-8 

 

 

 

 

มคอ.2

108



 

 

 

ง. สําเนาาคําสั่งแต่งตัต้ั้งคณะกรรมมการพัฒนาาหลักสูตร 
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การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและการศึกษา ฉบับปี พ.ศ. 2556 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  
 

 

1. หลักสูตรฉบับดังกล่าวน้ี สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบการให้ความเห็นชอบ             

เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2557 

 

2. สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ      ได้อนุมัติการปรับปรุงแก้ไขครั้งนี้แล้ว         

ในคราวประชุมครั้งที่ 8/2562 เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2562 

 

3. หลักสูตรปรับปรุงแก้ไขน้ี เริ่มใช้กับนักศึกษาที่เข้าศึกษา ต้ังแต่ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562             

เป็นต้นไป 

 

4. เหตุผลในการปรับปรุงแก้ไข 

 ภาควิชาครุศาสตร์โยธา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เริ่มเปิดสอนหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและการศึกษา (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2556) ต้ังแต่ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2556 

 หลักสูตรได้ครบกําหนดที่ต้องดําเนินการพัฒนาหลักสูตรอย่างน้อยทุก ๆ 5 ปี ตามเกณฑ์มาตรฐาน

หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 
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5. สาระในการปรับปรุงแก้ไข 

 5.1 ปรับรายช่ืออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ฉบับปี พ.ศ. 2556 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 หมายเหตุ 

ผศ.ดร.ศิริศักด์ิ คงสมศักด์ิสกลุ ผศ.ดร.สุชัญญา โปษยะนันทน์ เปลี่ยนลําดับ 

ผศ.ดร.สุชัญญา โปษยะนันทน์ ผศ.ดร.สยาม แกมขุนทด เปลี่ยนแปลง 

ผศ.ดร.กฤษชัย ศรีบุญมา ผศ.ดร.กฤษชัย ศรีบุญมา คงเดิม 

รศ.ดร.สันชัย อินทพิชัย  ยกเลิก 

รศ.ดร.วิทยา วิภาวิวัฒน์ ยกเลิก 
 

 5.2 ยกเลิกแขนงวิชา คือ แขนงวิชาวิศวกรรมโยธาและการศึกษา และแขนงวิชาการบริหารงานวิศวกรรมโยธา

และงานระบบ 

  5.3 เพ่ิมรายวิชาในหมวดวิชาเลือกด้านวิศวกรรม  

  5.3.1  กลุ่มวิชาวิศวกรรมโครงสร้างจํานวน 1 รายวิชา คือ 
 

ลําดับที่ รหัสวิชา ชื่อวิชาภาษาไทย ชื่อวิชาภาษาองักฤษ จํานวนหน่วยกติ
1 020325208 การออกแบบโครงสร้างเหล็ก

ขึ้นรูปเย็น 

Design of Cold-formed Streel 

Structures   

3(3-0-6)

   

  5.3.2  กลุ่มวิชาวิศวกรรมชลศาสตร์ จํานวน 8 รายวิชา ดังน้ี 
 

ลําดับที่ รหัสวิชา ชื่อวิชาภาษาไทย ชื่อวิชาภาษาองักฤษ จํานวนหน่วยกติ
1 020325508 อุทกวิทยาขั้นสูง Advanced Hydrology 3(3-0-6)

2 020325509  วิศวกรรมชลศาสตร์ขั้นสูง Advanced Hydraulics Engineering 3(3-0-6)

3 020325510 การวิเคราะห์ระบบทรัพยากรน้ํา Water Resources Systems 

Analysis 

3(3-0-6)

4 020325511 การออกแบบอาคารชลศาสตร์ Design of Hydraulic Structures 3(3-0-6)

5 020325512 วิศวกรรมแม่น้ํา River Engineering 3(3-0-6)

6 020325513

  

วิศวกรรมน้ําเสียและการจัดการ Waste Water Engineering and 

Management 

3(3-0-6)

7 020325514 วิศวกรรมระบบชลประทาน Irrigation Systems Engineering 3(3-0-6)

8 020325515 ร ะบบสา รสน เทศ เพื่ อ ก า ร

บริหารจัดการนํ้า 

Information System for Water 

Management 

3(3-0-6)
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5.4  เปลี่ยนช่ือกลุ่มวิชา  

  จากกลุ่มวิชาบริหารงานวิศวกรรมโยธา เป็นกลุ่มวิชาบริหารงานวิศวกรรมโยธาและงานระบบ 

5.5  ย้ายวิชาบังคับเป็นวิชาเลือกของกลุ่มบริหารงานวิศวกรรมโยธาและงานระบบ จํานวน 1 รายวิชา คือ  
 

ลําดับที่ รหัสวิชา ชื่อวิชาภาษาไทย ชื่อวิชาภาษาองักฤษ จํานวนหน่วยกติ
1 020325625 วิศวกรรมระบบสําหรับงานอาคาร System Engineering for Buildings 3(3-0-6)

 

 5.6  ย้ายรายวิชาจากแขนงวิชาบริหารงานวิศวกรรมโยธาและงานระบบ ไปอยู่ในกลุ่มวิชาบริหารงานวิศวกรรมโยธา

และงานระบบ จํานวน 14 รายวิชา ดังน้ี 

   

ลําดับที่ รหัสวิชา ชื่อวิชาภาษาไทย ชื่อวิชาภาษาองักฤษ จํานวนหน่วยกติ
1 020325606 การบริหารจัดการโอกาสและ

ความเส่ียง 

Opportunity and Risk 

Management 

3(3-0-6)

2 020325607 เศรษฐศาสตร์วิศวกรรมขั้นสูง Advanced Engineering Economics 3(3-0-6)

3 020325608 การบริ ห าร โครงการขั้ น สู ง

สําหรับงานก่อสร้าง 

Advanced Project Management 

for Construction 

3(3-0-6)

4 020325609 ระบบคุณภาพสําหรับองค์กร

ก่อสร้าง 

Quality Systems for Construction 

Organization 

3(3-0-6)

5 020325610 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ใน

การก่อสร้าง 

Human Resources Management 

in Construction 

3(3-0-6)

6 020325611 การตัดสินใจและการดําเนินการ

เชิงกลยุทธ์ 

Strategic Decision Making and 

Implementation 

3(3-0-6)

7 020325621 หลักการจัดการทางวิศวกรรม

และจริยธรรมในการจัดการ 

Principles of Engineering 

Management and Management 

Ethics 

3(3-0-6)

8 020325622 การจัดการโครงการและการ

วิเคราะห์ความเส่ียง 

Project Management and Risk 

Analysis 

3(3-0-6)

9 020325623 การศึกษาความเหมาะสมของ

โครงการ การวางแผน และข้อ

กฎหมาย 

Project Feasibility Studies, 

Planning and Litigation 

3(3-0-6)

10 020325624 การจัดการการเงินและการบัญชี Financial and Accounting 

Management 

3(3-0-6)

11 020325626 การจัดการความปลอดภัย Safety Management 3(3-0-6)
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ลําดับที่ รหัสวิชา ชื่อวิชาภาษาไทย ชื่อวิชาภาษาองักฤษ จํานวนหน่วยกติ
12 020325627 วิศวกรรมการปฏิบัติงาน Operation Engineering 3(3-0-6)

13 020325628 การจัดการการตลาด Marketing Management 3(3-0-6)

14 020325629 การจัดการระบบสารสนเทศ Information Systems 

Management 

3(3-0-6)

 

6. โครงสร้างหลักสูตรภายหลังการปรับปรุงแก้ไขยังคงไม่เปลี่ยนแปลงและเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร

ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 ปรากฏดังน้ี 

แผน ก แบบ ก 2  

โครงสร้างหลักสูตร 
เกณฑ์มาตรฐาน 

หลักสูตรฯ 
โครงสร้างเดิม 

 

 
โครงสร้างใหม่ 

 
ศึกษารายวิชา ไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต 24 หน่วยกิต 24 หน่วยกิต
วิทยานิพนธ ์ ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 12 หน่วยกิต 12 หน่วยกิต

หน่วยกิตรวมตลอดหลกัสูตร 36 หน่วยกิต 36 หน่วยกิต 36 หน่วยกิต 
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7. เปรียบเทียบข้อแตกต่างระหว่างหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและการศึกษา (หลักสตูรใหม่ พ.ศ. 2556 กับหลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 

7.1 ชื่อหลักสตูรและชื่อปรญิญา 

ฉบับปี พ.ศ. 2556 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและการศึกษา

Master of Engineering Program in Civil Engineering and Education 

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมโยธาและการศึกษา) 

วศ.ม. (วิศวกรรมโยธาและการศึกษา) 

Master of Engineering (Civil Engineering and Education) 

M.Eng. (Civil Engineering and Education) 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและการศึกษา

Master of Engineering Program in Civil Engineering and Education 

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมโยธาและการศึกษา) 

วศ.ม. (วิศวกรรมโยธาและการศึกษา) 

Master of Engineering (Civil Engineering and Education) 

M.Eng. (Civil Engineering and Education) 

 
7.2 โครงสร้างหลักสูตร 

ฉบับปี พ.ศ. 2556 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 

หมวดวิชาบังคับ 21 หน่วยกิต

 วิชาบังคับด้านวิศวกรรมเฉพาะแขนง 03 หน่วยกิต 

 วิชาบังคับด้านการศึกษา 06 หน่วยกิต 

 วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต 

หมวดวิชาเลือก   15 หน่วยกิต

 วิชาเลือกด้านวิศวกรรมเฉพาะแขนง 12 หน่วยกิต 

 วิชาเลือกด้านการศึกษา 03 หน่วยกิต 

รวมตลอดหลกัสูตร 36 หนว่ยกิต 

หมวดวิชาบังคับ 21 หน่วยกิต 

 วิชาบังคับด้านวิศวกรรม 03 หน่วยกิต 

 วิชาบังคับด้านการศึกษา 06 หน่วยกิต 

 วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต 

หมวดวิชาเลือก   15 หน่วยกิต 

 วิชาเลือกด้านวิศวกรรม 12 หน่วยกิต 

 วิชาเลือกด้านการศึกษา 03 หน่วยกิต 

รวมตลอดหลกัสูตร 36 หนว่ยกิต 
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7.3 รายวิชา 

ฉบับปี พ.ศ. 2556 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 
หมวดวิชาบังคับ (Required Course) หมวดวิชาบังคับ (Required Course)

 วิชาบังคับด้านวิศวกรรมเฉพาะแขนง 

 ต้องเรียนวิชาบังคับด้านวิศวกรรมเฉพาะแขนง 1 วิชา จากแขนงวิชาใดแขนงวิชาหนึ่ง ดังต่อไปนี้

 - แขนงวิชาวิศวกรรมโยธาและการศึกษา    วิชาบังคับด้านวิศวกรรม

020325101 วิธีเชิงคํานวณด้านวิศวกรรมโยธา 3(3-0-6) 020325101 วิธีเชิงคํานวณด้านวิศวกรรมโยธา 3(3-0-6) 

   (Computational Methods in Civil Engineering) (Computational Methods in Civil Engineering)

 - แขนงวิชาการบริหารงานวิศวกรรมโยธาและงานระบบ
020325625 วิศวกรรมระบบสําหรับงานอาคาร 3(3-0-6)    -  ย้ายไปเป็นวิชาเลือกกลุ่มวิชาบริหารงานวิศวกรรมโยธาและงานระบบ
   (System Engineering for Buildings)

 วิชาบังคับด้านการศึกษา วิชาบังคับด้านการศึกษา

 ต้องเรียนวิชาบังคับด้านการศึกษา 2 วิชาดังต่อไปนี้ ต้องเรียนวิชาบังคับด้านการศึกษา 2 วิชาดังต่อไปนี้

020325008 ยุทธวิธีการเรียนการสอนวิชาเทคนิค 3(3-0-6) 020325008 ยุทธวิธีการเรียนการสอนวิชาเทคนิค 3(3-0-6) 

   (Didactic for Technical Courses) (Didactic for Technical Courses)

020325009 ระเบียบวิธีวิจัยทางการศึกษา 3(3-0-6) 020325009 ระเบียบวิธีวิจัยทางการศึกษา 3(3-0-6) 

   (Educational Research Methodology) (Educational Research Methodology)

 วิทยานิพนธ์ วิทยานิพนธ์ 

020325701 วิทยานิพนธ์ 3(3-012 020325701 วิทยานิพนธ์ 3(3-012 

   (Thesis) (Thesis)
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ฉบับปี พ.ศ. 2556 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 
หมวดวิชาเลือก (Electives Course) 
 วิชาเลือกด้านวิศวกรรมเฉพาะแขนง 
 ต้องเรียนวิชาเลือกด้านวิศวกรรมเฉพาะแขนง 4 วิชาจากแขนงวิชาใดแขนงวิชาหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 

 - แขนงวิชาวิศวกรรมโยธาและการศึกษา 

  - กลุ่มวิชาวิศวกรรมโครงสร้าง 

020325201 การวิเคราะห์โครงสร้างขั้นสูง 3(3-0-6) 

    (Advanced Structural Analysis) 

020325202 กลศาสตร์ของแข็งขั้นสูง 3(3-0-6) 

    (Advanced Solid Mechanics) 

020325203 พลศาสตร์โครงสร้าง 3(3-0-6) 

    (Structural Dynamics) 

020325204 วิธีไฟไนต์อิลิเมนต์ 3(3-0-6) 

    (Finite Element Method) 

020325205 การออกแบบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กขั้นสูง 3(3-0-6) 

    (Advanced Design of Reinforced Concrete Structures) 

020325206 การออกแบบโครงสร้างคอนกรีตอัดแรงขั้นสูง 3(3-0-6) 

    (Advanced Design of Prestressed Concrete Structures) 

020325207 การออกแบบโครงสร้างเหล็กขั้นสูง 3(3-0-6) 

    (Advanced Design of Steel Structures) 

 
 
020325221 เรื่องคัดเฉพาะทางด้านวิศวกรรมโครงสร้าง 1 3(3-0-6) 

    (Selected Topic in Structural Engineering I) 

หมวดวิชาเลือก (Electives Course)

 วิชาเลือกด้านวิศวกรรม 
 ต้องเรียนวิชาเลือกด้านวิศวกรรม 4 วิชาจากกลุ่มวิชาใดกลุ่มวิชาหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 

 

  - กลุ่มวิชาวิศวกรรมโครงสร้าง 

020325201 การวิเคราะห์โครงสร้างขั้นสูง 3(3-0-6) 

    (Advanced Structural Analysis) 

020325202 กลศาสตร์ของแข็งขั้นสูง 3(3-0-6) 

    (Advanced Solid Mechanics) 

020325203 พลศาสตร์โครงสร้าง 3(1-4-4) 

    (Structural Dynamics) 

020325204 วิธีไฟไนต์อิลิเมนต์ 3(3-0-6) 

    (Finite Element Method) 

020325205 การออกแบบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กขั้นสูง 3(3-0-6) 

    (Advanced Design of Reinforced Concrete Structures) 

020325206 การออกแบบโครงสร้างคอนกรีตอัดแรงขั้นสูง 3(3-0-6) 

    (Advanced Design of Prestressed Concrete Structures) 

020325207 การออกแบบโครงสร้างเหล็กขั้นสูง 3(3-0-6) 

    (Advanced Design of Steel Structures) 

020325208 การออกแบบโครงสร้างเหล็กขึ้นรูปเย็น 3(3-0-6) 

    (Design of Cold-formed Steel Structures) 

020325221 เรื่องคัดเฉพาะทางด้านวิศวกรรมโครงสร้าง 1 3(3-0-6) 

    (Selected Topic in Structural Engineering I) 
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020325222 เรื่องคัดเฉพาะทางด้านวิศวกรรมโครงสร้าง 2 3(3-0-6)

    (Selected Topic in Structural Engineering II) 
020325223 เรื่องคัดเฉพาะทางด้านวิศวกรรมโครงสร้าง 3 3(3-0-6) 

            (Selected Topic in Structural Engineering III) 

 

020325222 เรื่องคัดเฉพาะทางด้านวิศวกรรมโครงสร้าง 2 3(3-0-6) 

    (Selected Topic in Structural Engineering II) 

020325223 เรื่องคัดเฉพาะทางด้านวิศวกรรมโครงสร้าง 3 3(3-0-6) 

            (Selected Topic in Structural Engineering III) 

  - กลุ่มวิชาวิศวกรรมปฐพี 
020325301 ปฐพีกลศาสตร์ขั้นสูง 3(3-0-6) 

    (Advanced Soil Mechanics) 

020325302 วิศวกรรมฐานราก 3(3-0-6) 

    (Foundation Engineering) 

020325303 เทคนิคการปรับปรุงดิน 3(3-0-6) 

    (Ground Improvement Techniques) 

020325304 การทดสอบดินในห้องปฏิบัติการและในสนามและเครื่องมือทาง 3(3-0-6) 

    วิศวกรรมปฐพี 

    (Soil Laboratory and Field Testing and Instrumentation in 

    Soil Engineering) 

020325305 การออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์ในด้านวิศวกรรมปฐพี 3(3-0-6) 

    (Computer Aided Design in Soil Engineering) 

020325306 การออกแบบด้านวิศวกรรมปฐพี 3(3-0-6) 

    (Soil Engineering Design) 

020325321 เรื่องคัดเฉพาะทางด้านวิศวกรรมปฐพี 1 3(3-0-6) 

    (Selected Topic in Soil Engineering I) 

- กลุ่มวิชาวิศวกรรมปฐพี
020325301 ปฐพีกลศาสตร์ขั้นสูง 3(3-0-6) 

    (Advanced Soil Mechanics) 

020325302 วิศวกรรมฐานราก 3(3-0-6) 

    (Foundation Engineering) 

020325303 เทคนิคการปรับปรุงดิน 3(3-0-6) 

    (Ground Improvement Techniques) 

020325304 การทดสอบดินในห้องปฏิบัติการและในสนามและเครื่องมือทาง 3(3-0-6) 

    วิศวกรรมปฐพี 

    (Soil Laboratory and Field Testing and Instrumentation in 

    Soil Engineering) 

020325305 การออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์ในด้านวิศวกรรมปฐพี 3(3-0-6) 

    (Computer Aided Design in Soil Engineering) 

020325306 การออกแบบด้านวิศวกรรมปฐพี 3(3-0-6) 

    (Soil Engineering Design) 

020325321 เรื่องคัดเฉพาะทางด้านวิศวกรรมปฐพี 1 3(3-0-6) 

    (Selected Topic in Soil Engineering I) 
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020325322 เรื่องคัดเฉพาะทางด้านวิศวกรรมปฐพี 2 3(3-0-6)

    (Selected Topic in Soil Engineering II) 

020325323 เรื่องคัดเฉพาะทางด้านวิศวกรรมปฐพี 3 3(3-0-6) 

    (Selected Topic in Soil Engineering III) 

020325322 เรื่องคัดเฉพาะทางด้านวิศวกรรมปฐพี 2 3(3-0-6) 

    (Selected Topic in Soil Engineering II) 

020325323 เรื่องคัดเฉพาะทางด้านวิศวกรรมปฐพี 3 3(3-0-6) 

    (Selected Topic in Soil Engineering III) 
 

  - กลุ่มวิชาวิศวกรรมขนส่ง -  กลุ่มวิชาวิศวกรรมขนส่ง 
020325401 วิศวกรรมการทาง 3(3-0-6) 020325401 วิศวกรรมการทาง 3(3-0-6) 

 (Highway Engineering) (Highway Engineering)  

020325402 การวิเคราะหร์ะบบขนส่ง 3(3-0-6) 020325402 การวิเคราะหร์ะบบขนส่ง 3(3-0-6) 

 (Transportation System Analysis) (Transportation System Analysis)  

020325403 การออกแบบและการก่อสรา้งผิวทาง 3(3-0-6) 020325403 การออกแบบและการก่อสรา้งผิวทาง 3(3-0-6) 

 (Pavement Design and Construction) (Pavement Design and Construction)  

020325404 วิศวกรรมการจราจร 3(3-0-6) 020325404 วิศวกรรมการจราจร 3(3-0-6) 

 (Traffic Engineering) (Traffic Engineering)  

020325405 การวางแผนงานขนส่ง 3(3-0-6) 020325405 การวางแผนงานขนส่ง 3(3-0-6) 

 (Transportation Planning) (Transportation Planning)  

020325406 โลจิสตกิส์งานขนส่ง 3(3-0-6) 020325406 โลจิสตกิส์งานขนส่ง 3(3-0-6) 

 (Transportation Logistics) (Transportation Logistics)  

020325407 แบบจาํลองดา้นการขนสง่ 3(3-0-6) 020325407 แบบจาํลองดา้นการขนสง่ 3(3-0-6) 

 (Transportation Model) (Transportation Model)  

 

 

 

มคอ.2

120



 

 

 

 

ฉบับปี พ.ศ.2556 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562 

  - กลุ่มวิชาวิศวกรรมขนส่ง (ต่อ) -  กลุ่มวิชาวิศวกรรมขนส่ง (ต่อ) 

020325408 การวิเคราะหผ์ลกระทบด้านการจราจร 3(3-0-6) 020325408 การวิเคราะหผ์ลกระทบด้านการจราจร 3(3-0-6) 

 (Traffic Impact Analysis) (Traffic Impact Analysis)  

020325409 การวางแผนและวเิคราะห์ระบบขนส่งมวลชนเขตเมือง 3(3-0-6) 020325409 การวางแผนและวเิคราะห์ระบบขนส่งมวลชนเขตเมือง 3(3-0-6) 

 (Urban Transit System Planning and Analysis) (Urban Transit System Planning and Analysis)  

020325410 การวางแผนสนามบิน 3(3-0-6) 020325410 การวางแผนสนามบิน 3(3-0-6) 

 (Airport Planning) (Airport Planning)  

020325421 เรื่องคัดเฉพาะทางด้านวิศวกรรมขนส่ง 1 3(3-0-6) 020325421 เรื่องคัดเฉพาะทางด้านวิศวกรรมขนส่ง 1 3(3-0-6) 

 (Selected Topic in Transportation Engineering I) (Selected Topic in Transportation Engineering I)  

020325422 เรื่องคัดเฉพาะทางด้านวิศวกรรมขนส่ง 2 3(3-0-6) 020325422 เรื่องคัดเฉพาะทางด้านวิศวกรรมขนส่ง 2 3(3-0-6) 

 (Selected Topic in Transportation Engineering II) (Selected Topic in Transportation Engineering II)  

020325423 

 

เรื่องคัดเฉพาะทางด้านวิศวกรรมขนส่ง 3

(Selected Topic in Transportation Engineering III) 

3(3-0-6) 020325423 เรื่องคัดเฉพาะทางด้านวิศวกรรมขนส่ง 3

(Selected Topic in Transportation Engineering III) 

 

3(3-0-6)

  - กลุ่มวิชาวิศวกรรมชลศาสตร์ - กลุ่มวิชาวิศวกรรมชลศาสตร์ 

020325501 วิศวกรรมชลศาสตร์ขั้นสูง 3(3-0-6) 020325501 วิศวกรรมชลศาสตร์ขั้นสูง 3(3-0-6) 

 (Advanced Hydraulic Engineering) (Advanced Hydraulic Engineering)  

020325502 ระบบทรัพยากรแหล่งน้ํา 3(3-0-6) 020325502 ระบบทรัพยากรแหล่งน้ํา 3(3-0-6) 

 (Water Resource Systems) (Water Resource Systems)  

020325503 วิศวกรรมสุขาภิบาล 3(3-0-6) 020325503 วิศวกรรมสุขาภิบาล 3(3-0-6) 

 (Sanitary Engineering) (Sanitary Engineering)  

020325504 วิศวกรรมระบบชลประทาน 3(3-0-6) 020325504 วิศวกรรมระบบชลประทาน 3(3-0-6) 

 (Irrigation System Engineering) (Irrigation System Engineering)  
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  - กลุ่มวิชาวิศวกรรมชลศาสตร์ (ต่อ) - กลุ่มวิชาวิศวกรรมชลศาสตร์ (ต่อ) 

020325504 วิศวกรรมระบบชลประทาน 3(3-0-6) 020325504 วิศวกรรมระบบชลประทาน 3(3-0-6) 

 (Irrigation System Engineering) (Irrigation System Engineering)  

020325505 การอนุรักษ์ดินและน้ํา 3(3-0-6) 020325505 การอนุรักษ์ดินและน้ํา 3(3-0-6) 

 (Soil and Water Conservation) (Soil and Water Conservation)  

020325506 อุทกวิทยาของพื้นที่รับน้ํา 3(3-0-6) 020325506 อุทกวิทยาของพื้นที่รับน้ํา 3(3-0-6) 

 (Watershed Hydrology) (Watershed Hydrology)  

020325507 การพัฒนาน้ําใต้ดนิ 3(3-0-6) 020325507 การพัฒนาน้ําใต้ดนิ 3(3-0-6) 

 (Groundwater Development) (Groundwater Development)  

  020325508 อุทกวิทยาขั้นสงู 3(3-0-6) 

  (Advanced Hydrology)  

  020325509 วิศวกรรมชลศาสตร์ขั้นสูง 3(3-0-6) 

  (Advanced Hydraulics Engineering)  

  020325510 การวิเคราะหร์ะบบทรัพยากรน้ํา 3(3-0-6) 

  (Water Resources Systems Analysis)  

  020325511 การออกแบบอาคารชลศาสตร์ 3(3-0-6) 

  (Design of Hydraulic Structures)  

  020325512 วิศวกรรมแม่น้ํา 3(3-0-6) 

  (River Engineering)  
 

 

 

มคอ.2

122



 

 

 

 

ฉบับปี พ.ศ.2556 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562 

  - กลุ่มวิชาวิศวกรรมชลศาสตร์ (ต่อ)   - กลุ่มวิชาวิศวกรรมชลศาสตร์ (ต่อ) 

  020325513 วิศวกรรมน้ําเสียและการจัดการ 3(3-0-6) 

  (Waste Water Engineering and Management)  

  020325514 วิศวกรรมระบบชลประทาน 3(3-0-6) 

  (Irrigation Systems Engineering)  

  020325515 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการน้ํา 3(3-0-6) 

  (Information System for Water Management)  

020325521 เรื่องคัดเฉพาะทางด้านวิศวกรรมแหล่งน้ํา 1 3(3-0-6) 020325521 เรื่องคัดเฉพาะทางด้านวิศวกรรมแหล่งน้ํา 1 3(3-0-6) 

 (Selected Topic in Water Resource Engineering I) (Selected Topic in Water Resource Engineering I)  

020325522 เรื่องคัดเฉพาะทางด้านวิศวกรรมแหล่งน้ํา 2 3(3-0-6) 020325522 เรื่องคัดเฉพาะทางด้านวิศวกรรมแหล่งน้ํา 2 3(3-0-6) 

 (Selected Topic in Water Resource Engineering II) (Selected Topic in Water Resource Engineering II)  

020325523 เรื่องคัดเฉพาะทางด้านวิศวกรรมแหล่งน้ํา 3 3(3-0-6) 020325523 เรื่องคัดเฉพาะทางด้านวิศวกรรมแหล่งน้ํา 3 3(3-0-6) 

 
(Selected Topic in Water Resource Engineering III)

 

(Selected Topic in Water Resource Engineering III)

  - กลุ่มวิชาบริหารงานวิศวกรรมโยธา - กลุ่มวิชาบริหารงานวิศวกรรมโยธาและงานระบบ  
020325601 การบริหารงานก่อสร้าง 3(3-0-6) 020325601 การบริหารงานก่อสร้าง 3(3-0-6) 

 (Construction Management) (Construction Management)  

020325602 การบริหารความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในงานก่อสร้าง 3(3-0-6) 020325602 การบริหารความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในงานก่อสร้าง 3(3-0-6) 

 (Construction Safety and Health Management) (Construction Safety and Health Management)  

020325603 กฎหมายและสญัญาสําหรับงานก่อสร้าง 3(3-0-6) 020325603 กฎหมายและสญัญาสําหรับงานก่อสร้าง 3(3-0-6) 

 (Construction Law and Contracts) (Construction Law and Contracts)  

020325604 ระบบการประมาณราคาก่อสร้าง 3(3-0-6) 020325604 ระบบการประมาณราคาก่อสร้าง 3(3-0-6) 

 (Cost Estimating Systems for Construction) (Cost Estimating Systems for Construction)  
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  - กลุ่มวิชาบริหารงานวิศวกรรมโยธา (ต่อ) - กลุ่มวิชาบริหารงานวิศวกรรมโยธาและงานระบบ (ต่อ)  

020325605 เทคโนโลยีการก่อสร้างเพื่อการพัฒนาแบบยั่งยืน 3(3-0-6) 020325605 เทคโนโลยีการก่อสร้างเพื่อการพัฒนาแบบยั่งยืน 3(3-0-6) 

 (Construction Technologies for Sustainable Development) (Opportunity and Risk Management)  

020325606 การบริหารจดัการโอกาสและความเสี่ยง 3(3-0-6) 020325606 การบริหารจดัการโอกาสและความเสี่ยง 3(3-0-6) 

 (Opportunity and Risk Management) (Opportunity and Risk Management)  

020325607 เศรษฐศาสตร์วิศวกรรมขั้นสูง 3(3-0-6) 020325607 เศรษฐศาสตร์วิศวกรรมขั้นสูง 3(3-0-6) 

 (Advanced Engineering Economics) (Advanced Engineering Economics)  

020325608 การบริหารโครงการขั้นสงูสาํหรบังานก่อสรา้ง 3(3-0-6) 020325608 การบริหารโครงการขั้นสงูสาํหรบังานก่อสรา้ง 3(3-0-6) 

 (Advanced Project Management for Construction) (Advanced Project Management for Construction)  

020325609 ระบบคุณภาพสําหรับองค์กรก่อสรา้ง 3(3-0-6) 020325609 ระบบคุณภาพสําหรับองค์กรก่อสรา้ง 3(3-0-6) 

 (Quality Systems for Construction Organization) (Quality Systems for Construction Organization)  

020325610 การบริหารทรัพยากรมนษุย์ในการก่อสรา้ง 3(3-0-6) 020325610 การบริหารทรัพยากรมนษุย์ในการก่อสรา้ง 3(3-0-6) 

 (Human Resources Management in Construction) (Human Resources Management in Construction)  

020325611 การตดัสินใจและการดาํเนินการเชิงกลยุทธ์ 3(3-0-6) 020325611 การตดัสินใจและการดาํเนินการเชิงกลยุทธ์ 3(3-0-6) 

 (Strategic Decision Making and Implementation) (Strategic Decision Making and Implementation)  

  020325621 หลักการจัดการทางวิศวกรรมและจริยธรรมในการจดัการ 3(3-0-6) 

  (Principles of Engineering Management and Management Ethics)

  020325622 การจัดการโครงการและการวิเคราะห์ความเสี่ยง 3(3-0-6) 

  (Project Management and Risk Analysis)  

  020325623 การศึกษาความเหมาะสมของโครงการ การวางแผน และข้อกฎหมาย 3(3-0-6) 

  (Project Feasibility Studies, Planning and Litigation)  

  020325624 การจัดการการเงนิและการบัญชี 3(3-0-6) 

  (Financial and Accounting Management)  
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 - กลุ่มวิชาบริหารงานวิศวกรรมโยธาและงานระบบ (ต่อ)  

  020325625 วิศวกรรมระบบสาํหรบังานอาคาร 3(3-0-6) 

  (System Engineering for Building)  

  020325626 การจัดการความปลอดภัย 3(3-0-6) 

  (Safety Management)  

  020325627 วิศวกรรมการปฏิบัติงาน 3(3-0-6) 

  (Operation Engineering)

  020325628 การจัดการการตลาด 3(3-0-6) 

  (Marketing Management)  

  020325629 การจัดการระบบสารสนเทศ 3(3-0-6) 

  (Information Systems Management)  

020325641 เรื่องคัดเฉพาะทางด้านการบริหารงานวิศวกรรมและการก่อสรา้ง 1 3(3-0-6) 020325641 เรื่องคัดเฉพาะทางด้านการบริหารงานวิศวกรรมและการก่อสรา้ง 1 3(3-0-6) 

 (Selected Topic in Construction and Engineering Management I) (Selected Topic in Construction and Engineering Management I)  

020325642 เรื่องคัดเฉพาะทางด้านการบริหารงานวิศวกรรมและการก่อสรา้ง 2 3(3-0-6) 020325642 เรื่องคัดเฉพาะทางด้านการบริหารงานวิศวกรรมและการก่อสรา้ง 2 3(3-0-6) 

 (Selected Topic in Construction and Engineering Management II) (Selected Topic in Construction and Engineering Management II)  

020325643 เรื่องคัดเฉพาะทางด้านการบริหารงานวิศวกรรมและการก่อสรา้ง 3 3(3-0-6) 020325643 เรื่องคัดเฉพาะทางด้านการบริหารงานวิศวกรรมและการก่อสรา้ง 3 3(3-0-6) 

 (Selected Topic in Construction and Engineering Management III) (Selected Topic in Construction and Engineering Management III)

- แขนงวิชาการบริหารงานวิศวกรรมโยธาและงานระบบ - ยกเลิกแขนงวิชาการบริหารงานวิศวกรรมโยธาและงานระบบ 
020325606 การบริหารจดัการโอกาสและความเสี่ยง      3(3-0-6)   

 (Opportunity and Risk Management)   

020325607 เศรษฐศาสตร์วิศวกรรมขั้นสูง      3(3-0-6)   

 (Advanced Engineering Economics)   
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ฉบับปี พ.ศ.2556 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562 

 - แขนงวิชาการบริหารงานวิศวกรรมโยธาและงานระบบ (ต่อ)      -   ยกเลิกแขนงวิชาการบริหารงานวิศวกรรมโยธาและงานระบบ

020325608 การบริหารโครงการขั้นสงูสาํหรบังานก่อสรา้ง      3(3-0-6)   

 (Advanced Project Management for Construction)   

020325609 ระบบคุณภาพสําหรับองค์กรก่อสรา้ง      3(3-0-6)   

 (Quality Systems for Construction Organization)   

020325610 การบริหารทรัพยากรมนษุย์ในการก่อสรา้ง 3(3-0-6)   

 (Human Resources Management in Construction)   

020325611 การตดัสินใจและการดาํเนินการเชิงกลยุทธ์ 3(3-0-6)   

 (Strategic Decision Making and Implementation)   

020325621 หลักการจัดการทางวิศวกรรมและจริยธรรมในการจดัการ 3(3-0-6)   

 (Principles of Engineering Management and Management Ethics)   

020325622 การจัดการโครงการและการวิเคราะห์ความเสี่ยง 3(3-0-6)   

 (Project Management and Risk Analysis)  

020325623 การศึกษาความเหมาะสมของโครงการ การวางแผน และข้อกฎหมาย 3(3-0-6)   

 (Project Feasibility Studies, Planning and Litigation)   

020325624 การจัดการการเงนิและการบัญชี 3(3-0-6)   

 (Financial and Accounting Management)  

020325626 การจัดการความปลอดภัย 3(3-0-6)   

 (Safety Management)   

020325627 วิศวกรรมการปฏิบัติงาน 3(3-0-6)   

 (Operation Engineering)   

020325628 การจัดการการตลาด 3(3-0-6)   

 (Marketing Management)   
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ฉบับปี พ.ศ.2556 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562 

        - แขนงวิชาการบริหารงานวิศวกรรมโยธาและงานระบบ (ต่อ)     -   ยกเลกิแขนงวิชาการบริหารงานวิศวกรรมโยธาและงานระบบ
020325628 การจัดการการตลาด      3(3-0-6)   
 (Marketing Management)   
020325629 การจัดการระบบสารสนเทศ    3(3-0-6)   
 (Information Systems Management)   
  
  - วิชาเลือกด้านการศึกษา - วิชาเลือกด้านการศึกษา  
 ต้องเรียนวิชาเลือกด้านการศึกษา 1 วิชา จากรายวิชา ดังต่อไปนี้ ต้องเรียนวิชาเลือกด้านการศึกษา 1 วิชา จากรายวิชา ดังต่อไปนี้

020325000 ปรัชญาการอาชีวศึกษา 3(3-0-6) 020325000 ปรัชญาการอาชีวศึกษา 3(3-0-6) 

 (Philosophy of Vocational Education) (Philosophy of Vocational Education)  

020325001 การพัฒนาหลักสตูรอาชีวะและเทคนิคศึกษา 3(3-0-6) 020325001 การพัฒนาหลักสตูรอาชีวะและเทคนิคศึกษา 3(3-0-6) 

 
(Vocational and Technical Education Curriculum 

Development) 
 

(Vocational and Technical Education Curriculum 

Development) 
 

020325002 เทคโนโลยีทางการศึกษา 3(3-0-6) 020325002 เทคโนโลยีทางการศึกษา 3(3-0-6) 

 (Educational Technology) (Educational Technology)  

020325003 การผลิตวัสดุทางการสอน 3(3-0-6) 020325003 การผลิตวัสดุทางการสอน 3(3-0-6) 

 (Production of Instructional Materials) (Production of Instructional Materials)  

020325004 การนิเทศการสอน 3(1-4-4) 020325004 การนิเทศการสอน 3(1-4-4) 

 (Supervision of Teaching) (Supervision of Teaching)  

020325005 สถิติการศึกษา 3(3-0-6) 020325005 สถิติการศึกษา 3(3-0-6) 

 (Educational Statistics) (Educational Statistics)  

020325006 การบริหารอาชีวะและเทคนิคศึกษา 3(3-0-6) 020325006 การบริหารอาชีวะและเทคนิคศึกษา 3(3-0-6) 

 (Vocational and Technical Education Administration) (Vocational and Technical Education Administration)  
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ฉบับปี พ.ศ.2556 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562 

         -  วิชาเลอืกด้านการศึกษา (ต่อ)     - วิชาเลือกด้านการศึกษา
 ต้องเรียนวิชาเลือกด้านการศึกษา 1 วิชา จากรายวิชา ดังต่อไปนี้ ต้องเรียนวิชาเลือกด้านการศึกษา 1 วิชา จากรายวิชา ดังต่อไปนี้

020325007 การบริหารคุณภาพการศึกษา 3(3-0-6) 020325007 การบริหารคุณภาพการศึกษา 3(3-0-6) 

 (Quality Management in Education) (Quality Management in Education)  

020325010 การฝึกอบรมอาชีวะและเทคนิคศึกษา 3(3-0-6) 020325010 การฝึกอบรมอาชีวะและเทคนิคศึกษา 3(3-0-6) 

 (Training in Vocational and Teachnical Education) (Training in Vocational and Teachnical Education)  

020325021 เรื่องคัดเฉพาะทางด้านเทคนิคศึกษา 1 3(3-0-6) 020325021 เรื่องคัดเฉพาะทางด้านเทคนิคศึกษา 1 3(3-0-6) 

 (Selected Topic in Technical Education I) (Selected Topic in Technical Education I)  

020325022 เรื่องคัดเฉพาะทางด้านเทคนิคศึกษา 2 3(3-0-6) 020325022 เรื่องคัดเฉพาะทางด้านเทคนิคศึกษา 2 3(3-0-6) 

 (Selected Topic in Technical Education II) (Selected Topic in Technical Education II)  

020325023 เรื่องคัดเฉพาะทางด้านเทคนิคศึกษา 3      3(3-0-6) 020325023 เรื่องคัดเฉพาะทางด้านเทคนิคศึกษา 3      3(3-0-6) 

 (Selected Topic in Technical Education III) (Selected Topic in Technical Education III)
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ฉ. ตารางเปรียบเทียบรายวิชาในหลกัสูตรกับองค์ความรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 

ตารางเปรยีบเทียบรายวิชาในหลักสูตรกับองค์ความรู้ตามมาตรฐานคณุวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2552 

ลําดับ รายวิชาในมาตรฐานคุณวุฒิ องค์ความรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาโท รายวิชาในหลักสูตร 

1 ความรูด้้านวิศวกรรมโยธาขั้นสูง 1. วิเคราะหแ์ละสังเคราะห์ ทฤษฎีวิศวกรรมโยธาขั้นสูง 020325101 วิธีเชิงคํานวณดา้นวิศวกรรมโยธา

  020325000 ปรัชญาการอาชีวศึกษา

  020325003 การผลิตวัสดุทางการสอน

  020325004 การนิเทศการสอน

  020325007 การบริหารคุณภาพการศึกษา

  020325010 การฝึกอบรมอาชีวะและเทคนิคศึกษา

  020325021 เรื่องคัดเฉพาะทางด้านเทคนิคศึกษา 1

  020325022 เรื่องคัดเฉพาะทางด้านเทคนิคศึกษา 2

  020325023 เรื่องคัดเฉพาะทางด้านเทคนิคศึกษา 3

  020325201 การวิเคราะห์โครงสร้างขั้นสูง

  020325202 กลศาสตร์ของแขง็ขั้นสูง

  020325203 พลศาสตร์โครงสร้าง

  020325204 วิธีไฟไนต์อิลิเมนต์

  020325205 การออกแบบโครงสร้างคอนกรีตเสรมิเหลก็ขั้นสงู  

  020325206 การออกแบบโครงสร้างคอนกรีตอัดแรงขั้นสงู

  020325207 การออกแบบโครงสร้างเหล็กขั้นสงู

  020325208 การออกแบบโครงสร้างเหล็กขึ้นรูปเย็น

  020325206 การออกแบบโครงสร้างคอนกรีตอัดแรงขั้นสงู
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ตารางเปรยีบเทียบรายวิชาในหลักสูตรกับองค์ความรู้ตามมาตรฐานคณุวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2552 (ต่อ) 

ลําดับ รายวิชาในมาตรฐานคุณวุฒิ องค์ความรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาโท รายวิชาในหลักสูตร 

  020325207 การออกแบบโครงสร้างเหล็กขั้นสงู

  020325208 การออกแบบโครงสร้างเหล็กขึ้นรูปเย็น

  020325301 ปฐพีกลศาสตร์ขั้นสูง

  020325302 วิศวกรรมฐานรากขั้นสูง

  020325303 เทคนิคการปรบัปรุงดิน

  020325304 การทดสอบดินในห้องปฏิบตัิการและในสนามและ

เครื่องมือทางวิศวกรรมปฐพี 

  020325305 การออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์ในดา้นวิศวกรรมปฐพี

  020325306 การออกแบบดา้นวิศวกรรมปฐพี

  020325401 วิศวกรรมการทาง

  020325402 การวิเคราะหร์ะบบขนส่ง

  020325403 การออกแบบและการก่อสรา้งผิวทาง

  020325404 วิศวกรรมการจราจร

  020325406 โลจิสตกิส์งานขนส่ง

  020325407 แบบจาํลองดา้นการขนสง่

  020325408 การวิเคราะหผ์ลกระทบด้านการจราจร

  020325409 การวางแผนและวเิคราะห์ระบบขนส่งมวลชนเขตเมือง 

  020325501 วิศวกรรมชลศาสตร์ขั้นสูง

  020325502 ระบบทรัพยากรแหล่งน้ํา
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ตารางเปรยีบเทียบรายวิชาในหลักสูตรกับองค์ความรู้ตามมาตรฐานคณุวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2552 (ต่อ) 

ลําดับ รายวิชาในมาตรฐานคุณวุฒิ องค์ความรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาโท รายวิชาในหลักสูตร 

  020325501 วิศวกรรมชลศาสตร์ขั้นสูง

  020325502 ระบบทรัพยากรแหล่งน้ํา

  020325503 วิศวกรรมสุขาภิบาล

  020325504 วิศวกรรมระบบชลประทาน

  020325505 การอนุรักษ์ดินและน้ํา

  020325506 อุทกวิทยาของพื้นที่รับน้ํา

  020325507 การพัฒนาน้ําใต้ดนิ

  020325508 อุทกวิทยาขั้นสงู

  020325509 วิศวกรรมชลศาสตร์ขั้นสูง

  020325510 การวิเคราะหร์ะบบทรัพยากรน้ํา

  020325511 การออกแบบอาคารชลศาสตร์

  020325512 วิศวกรรมแม่น้ํา

  020325513 วิศวกรรมน้ําเสียและการจัดการ

  020325514 วิศวกรรมระบบชลประทาน

  020325515 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการน้ํา

  020325601 การบริหารงานก่อสร้าง

  020325602 การบริหารความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในงานก่อสร้าง 

  020325603 กฎหมายและสญัญาสําหรับงานก่อสร้าง

  020325604 ระบบการประมาณราคาก่อสร้าง

  020325605 เทคโนโลยีการก่อสร้างเพื่อการพัฒนาแบบยั่งยืน
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ตารางเปรยีบเทียบรายวิชาในหลักสูตรกับองค์ความรู้ตามมาตรฐานคณุวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2552 (ต่อ) 

ลําดับ รายวิชาในมาตรฐานคุณวุฒิ องค์ความรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาโท รายวิชาในหลักสูตร 

020325621 หลักการจัดการทางวิศวกรรมและจริยธรรมในการจดัการ 

020325622 การจัดการโครงการและการวิเคราะห์ความเสี่ยง

020325623 การศึกษาความเหมาะสมของโครงการ การวางแผน 

และข้อกฎหมาย 

020325624 020325624 การจัดการการเงินและการบัญชี

020325625 020325625 วิศวกรรมระบบสําหรับงานอาคาร

020325626 020325626 การจัดการความปลอดภัย

020325627 020325627 วิศวกรรมการปฏิบัติงาน

020325628 020325628 การจัดการการตลาด

020325629 020325629 การจัดการระบบสารสนเทศ

2. วางแผน ออกแบบ และบูรณาการทฤษฎีการบริหารงาน

วิศวกรรมและการก่อสรา้งขั้นสูง

020325405 การวางแผนงานขนส่ง

020325410 การวางแผนสนามบิน 
020325606 การบริหารจดัการโอกาสและความเสี่ยง

020325607 เศรษฐศาสตร์วิศวกรรมขั้นสูง 
020325608 การบริหารโครงการขั้นสงูสาํหรบังานก่อสรา้ง

020325609 ระบบคุณภาพสําหรับองค์กรก่อสรา้ง

020325610 การบริหารทรัพยากรมนษุย์ในการก่อสรา้ง 
020325611 การตดัสินใจและการดาํเนินการเชิงกลยุทธ์ มคอ.2
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ตารางเปรยีบเทียบรายวิชาในหลักสูตรกับองค์ความรู้ตามมาตรฐานคณุวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2552 (ต่อ) 

ลําดับ รายวิชาในมาตรฐานคุณวุฒิ องค์ความรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาโท รายวิชาในหลักสูตร 

3. บูรณาการองค์ความรู้ดา้นวิศวกรรมโยธาขั้นสูงใหส้อดคล้องกับ

การพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีในช่วงปัจจบุัน

020325221 เรื่องคัดเฉพาะทางด้านวิศวกรรมโครงสรา้ง 1

020325222 เรื่องคัดเฉพาะทางด้านวิศวกรรมโครงสร้าง 2

020325223 เรื่องคัดเฉพาะทางด้านวิศวกรรมโครงสร้าง 3

020325321 เรื่องคัดเฉพาะทางด้านวิศวกรรมปฐพี 1 

020325322 เรื่องคัดเฉพาะทางด้านวิศวกรรมปฐพี 2

020325323 เรื่องคัดเฉพาะทางด้านวิศวกรรมปฐพี 3

020325421 เรื่องคัดเฉพาะทางด้านวิศวกรรมขนส่ง 1 
020325422 เรื่องคัดเฉพาะทางด้านวิศวกรรมขนส่ง 2 
020325423 เรื่องคัดเฉพาะทางด้านวิศวกรรมขนส่ง 3 
020325521 เรื่องคัดเฉพาะทางด้านวิศวกรรมแหล่งน้ํา 1

020325522 เรื่องคัดเฉพาะทางด้านวิศวกรรมแหล่งน้ํา 2

020325523 เรื่องคัดเฉพาะทางด้านวิศวกรรมแหล่งน้ํา 3
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ช.. ข้อบังคับ
ว่าดว้

บมหาวิทยาลั
วยการศกึษ

และ (

ลัยเทคโนโล
ษาระดับบณัฑ
(ฉบับท่ี 2) พ

ยีพระจอมเ
ฑิตศึกษา พ
พ.ศ. 2561

กล้าพระนค
พ.ศ. 2560 

ครเหนือ 
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