หลักสู ตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
(หลักสู ตรใหม่ พ.ศ. 2554)
ชื่ อสถาบันอุดมศึกษา
คณะ/

มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ (องครักษ์)
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา
หมวดที่ 1 ข้ อมูลทัว่ ไป

1. ชื่ อหลักสู ตร
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ

วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา
Master of Engineering Program in Civil Engineering

2. ชื่อปริญญา
ชื่อเต็มภาษาไทย
ชื่อย่อภาษาไทย
ชื่อเต็มอังกฤษ
ชื่อย่ออังกฤษ

วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา)
วศ.ม. (วิศวกรรมโยธา)
Master of Engineering (Civil Engineering)
M.Eng. (Civil Engineering)

3. วิชาเอกหรือความเชี่ ยวชาญเฉพาะของหลักสู ตร
หลักสู ตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิ ต สาขาวิศวกรรมโยธานี้ เกิ ดมาด้วยความเชื่ อพื้นฐาน
ของเหล่ าคณาจารย์ ภายในภาควิชา ที่ว่า สถาบันการศึกษา เป็ นสถานที่ที่เกิ ดกระบวนการถ่ายทอด
ความรู ้ จากคนรุ่ นเก่ าไปสู่ คนรุ่ นใหม่ กระบวนการถ่ ายทอดนี้ จะสมบูรณ์ ได้ ก็ต่อเมื่อผลผลิ ตหรื อผู ้
ได้รับการถ่ายทอดจะต้องมีมุมมองทั้งภายในและภายนอกโลกวิชาการที่หลากหลาย มีความแยบยล
ตลอดจนสามารถเข้าใจสิ่ งที่ได้รับการประสิ ทธิ ประสาทมาอย่างถ่องแท้เป็ นระบบ เพื่อให้เกิดความ
เชื่ อถือและแน่ใจได้วา่ กระบวนการถ่ายทอดความรู ้สู่คนรุ่ นใหม่ๆ จะเป็ นไปอย่างสมบูรณ์ที่สุดเท่าที่
เป็ นไปได้ การเรี ยน การสอน การทาวิจยั ตลอดจนการบริ การสังคม ต้องสอดประสานเชื่ อมโยงกัน
อย่างเหมาะสมลงตัว
ตลอดเวลาที่ผ่านมา คณาจารย์ประจาหลักสู ตรได้มีประสบการณ์ในการบริ หารการก่อสร้าง
การรับ ทุนศึก ษาวิจยั และการบริ การวิชาการด้านวิศวกรรมโยธา สาขาวิศวกรรมโครงสร้ าง วัส ดุ
ก่อสร้ าง วิศวกรรมแหล่งน้ าและสิ่ งแวดล้อม เป็ นจานวนเงิ นมากกว่า 15 ล้านบาท จากแหล่งทุนทั้ง
ภายในและนอกประเทศ อาทิ งบประมาณแผ่นดิ น กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม กรม
ทรั พยากรน้ า กระทรวงทรั พยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวดล้อม สานักงานกองทุ นสนับสนุ นการวิจยั
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(สกว.) รวมถึงประเทศ สหราชอาณาจักร (ผ่าน University of Warwick) และ องค์การเพื่ออาหารและ
การเกษตรแห่ งสหประชาชาติ (Food and Agriculture Organization of the United Nations, UN FAO)
จากประสบการณ์ ที่กล่าวมาของคณาจารย์ ทาให้หลักสู ตรมีความเด่นชัดทางด้านวิศวกรรมโยธาใน
สาขาต่างๆ โดยเฉพาะทางด้านวิศวกรรมแหล่งน้ าและสิ่ งแวดล้อมโดยการบูรณาการทั้งศาสตร์ และ
ศิ ล ป์ ซึ่ งจะสามารถช่ วยแก้ไ ขหรื อบรรเทาปั ญหาน้ า ท่ วม น้ า แล้ง การเปลี่ ย นแปลงสภาวะอากาศ
ปั ญหาด้านสิ่ งแวดล้อมให้กบั สังคม อันเป็ นวัตถุประสงค์หลักของหลักสู ตรประการหนึ่ง
นอกจากนี้ หลักสู ตรยังมีความชัดเจนในการที่ จะพัฒนาทางด้านวิศวกรรมโครงสร้าง วัสดุ
วิศวกรรม และการจัดการก่อสร้าง ซึ่ งจะนาไปสู่ การพัฒนางานวัตกรรมใหม่ๆ ทางด้านวัสดุก่อสร้าง
เพื่ อ การปรั บ ปรุ ง การใช้ง านโครงสร้ า งอาคารเดิ ม ที่ มี ค วามเสี ย หายเป็ นจ านวนมาก เป็ นการลด
ผลกระทบทางเศรษฐกิจ โดยไม่จาเป็ นต้องทาการลงทุนก่อสร้างอาคารใหม่ รวมทั้งการแก้ไขปั ญหา
จากการเสื่ อมสภาพของวัสดุในโครงสร้างพื้นฐาน เช่น สะพานที่อยูใ่ นชุ มชนท้องถิ่นต่างๆ ซึ่ งชุมชน
เองยังขาดแคลนความรู้ ตลอดจนผูเ้ ชี่ยวชาญ
นอกจากนี้ คณาจารย์ในหลักสู ตรยังมีประสบการณ์การสอนและควบคุมวิทยานิ พนธ์ระดับ
บัณฑิ ตศึ กษาทั้งจากมหาวิทยาลัยในต่างประเทศและในประเทศ ทางด้านวิศวกรรมโยธา ในสาขา
วิ ศ วกรรมแหล่ ง น้ า วิ ศ วกรรมการจัด การก่ อ สร้ า ง และวิ ศ วกรรมโครงสร้ า ง เช่ น มหาวิ ท ยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี สถาบันเทคโนโลยีแห่ งเอเชี ย (AIT) Rutger University และ
University of Wisconsin-Milwaukee
ทางด้านปฏิ บตั ิการวิศวกรรมโยธา ภาควิชาได้รับรางวัลจากการแข่งขันคอนกรี ตพลังช้าง
คอนกรี ตมวลเบา และโครงสร้างเหล็ก เป็ นเวลาติดต่อกันมาร่ วมกว่า 10 ปี ซึ่ งจะสามารถนาไปสู่ การ
พัฒนาองค์ความรู ้ใหม่ๆ และยังได้รับเกียรติให้เป็ นเจ้าภาพจัดงานประชุ มวิชาการวิศวกรรมแหล่งน้ า
แห่งชาติ ครั้งที่ 3 ร่ วมกับวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ (วสท.) และกรมทรัพยากรน้ า
จากความเชี่ ยวชาญด้านงานสอนงานวิจยั และงานบริ การวิชาการดังกล่ าวมาข้างต้น ทาให้
ภาควิ ช าวิ ศ วกรรมโยธา ร่ วมกับ บัณฑิ ตวิ ท ยาลัย มหาวิ ท ยาลัย ศรี นคริ นทรวิ โรฒ จึ ง ขอเปิ ดสอน
หลักสู ตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา เพื่อเป็ นแหล่งผลิตบุคลากรด้านงานสอน
งานวิจยั และปฏิบตั ิ การให้กบั ประเทศ มีความพร้อมที่จะแข่งขันและร่ วมมือประสานงานกับวิศวกร
ในหมู่ประชาคมอาเซียน (ASEAN)
4. จานวนหน่ วยกิตทีเ่ รียนตลอดหลักสู ตร
แผน ก แบบ ก 2 สาหรั บผูจ้ บปริ ญญาตรี ที่ทาวิจยั และเรี ยนรายวิชาเพิ่มเติม จานวนหน่ วย
กิตรวม 37 หน่วยกิต

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2554
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5. รู ปแบบของหลักสู ตร
1. รู ปแบบ เป็ นหลักสู ตรบัณฑิตศึกษา ในระดับมหาบัณฑิต
2. ภาษาทีใ่ ช้ จัดการเรี ยนการสอนโดยใช้ภาษาไทย
3. การรั บ เข้ าศึ ก ษา รั บนิ สิตไทย และนิ สิตชาวต่า งชาติ ที่สามารถฟั ง พูด อ่ าน เขี ยนและ
เข้าใจภาษาไทยเป็ นอย่างดี
4. ความร่ วมมือกับสถาบันอืน่ เป็ นหลักสู ตรเฉพาะของสถาบันฯ ที่จดั การเรี ยนการสอนเอง
โดยตรง
5. การให้ ป ริ ญ ญาแก่ ผ้ ู ส าเร็ จ การศึ ก ษา ให้ ป ริ ญญาในสาขาวิ ศ วกรรมโยธา ระดับ
มหาบัณฑิต
6. สถานภาพของหลักสู ตร
เป็ นหลักสู ตรใหม่ เริ่ มเปิ ดรับนิสิตเพื่อเข้าศึกษาในภาคการศึกษาที่ 1 ปี การศึกษา 2554
คณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ อนุ มตั ิ/เห็ นชอบ หลักสู ตรในการ
ประชุม ครั้งที่ 9/2553 วันที่ 21 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2553
คณะกรรมการบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ อนุมตั ิ/เห็นชอบ หลักสู ตรใน
การประชุม ครั้งที่ 8 วันที่ 26 เดือน สิ งหาคม พ.ศ. 2553
สภามหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ อนุ มตั ิ/เห็นชอบ หลักสู ตรในการประชุม ครั้งที่ 4/2554
วันที่ 8 เดือน เมษายน พ.ศ. 2554
7. ความพร้ อมในการเผยแพร่ หลักสู ตรทีม่ ีคุณภาพและมาตรฐาน
พร้ อ มเผยแพร่ ว่ า เป็ นหลั ก สู ตรที่ ไ ด้ ม าตรฐาน และมี คุ ณ ภาพ ตามกรอบคุ ณ วุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ในปี พ.ศ. 2554
8. อาชีพทีส่ ามารถประกอบได้ หลังสาเร็จการศึกษา
1. วิศวกรโยธา โดยสามารถประกอบอาชี พได้หลากหลาย เช่ นวิศวกรออกแบบ วิศวกร
วางแผน วิศวกรควบคุมงานก่อสร้ าง วิศวกรควบคุมการผลิต และวิศวกรควบคุมกระบวนการต่างๆ
ทั้งในงานก่ อสร้ าง โรงงานอุตสาหกรรม หน่ วยงานราชการที่ ควบคุ มกากับและออกนโยบายและ
องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ น อาทิ ทางด้านการบริ หารการจัดการน้ า การบริ หารจัดการของเสี ย การ
บริ หารจัดการขยะ
2. นักวิจยั ทางด้านวิศวกรรมโยธา
3. อาจารย์ ในสถาบันการศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
4. ประกอบอาชีพเป็ นวิศวกรที่ปรึ กษาในด้านต่างๆ
5. ประกอบอาชีพส่ วนตัว
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2554

สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา

9. ชื่ อนามสกุล ตาแหน่ ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ ผ้ รู ับผิดชอบหลักสู ตร
ตาแหน่งทางวิชาการ
ชื่อ - สกุล
คุณวุฒิ
สาขาวิชา
ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ นายชาญวิทย์ สายหยุดทอง* วศ.บ.
Environmental Engineering
วศ.ม.
Environmental Engineering
Ph.D.
Civil Engineering
รองศาสตราจารย์
นายสัจจะ เสถบุตร
B.Eng.
Mechanical Engineering
M.Eng. Applied Hydraulics
M.S.
Civil Engineering
D.Eng.
Applied Hydraulics
ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ นายธนาดล คงสมบูรณ์
วศ.บ.
Civil Engineering
วศ.ม.
Civil Engineering
Ph.D.
Civil Engineering
อาจารย์
นายภูริภสั สุนทรนนท์*
วศ.บ.
Civil Engineering
M.S.
Civil Engineering
Ph.D.
Environmental Engineering
ว่าที่ ร.ต.ศุภชัย สินถาวร*
อาจารย์
วศ.บ.
Civil Engineering
Civil Engineering
วศ.ม.
D.Eng.
Structural Engineering
หมายเหตุ *อาจารย์ผ้ รู ับผิดชอบหลักสูตร 3 คน

สาเร็จการศึกษาจากสถาบัน
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
University of Sheffield, United Kingdom
University of New South Wales, Australia
Asian Institute of Technology
Massachusetts Institute of Technology ,USA
Asian Institute of Technology
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
National University of Singapore, Singapore
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Bradley University, United States of America
University of Wisconsin-Milwaukee, USA
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นวิโรฒ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Asian Institute of Technology

ปี
2532
2537
2547
2513
2518
2524
2518
2534
2540
2548
2539
2541
2550
2543
2547
2552
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10. สถานทีจ่ ัดการเรียนการสอน
จัดการเรี ยนการสอนที่ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิ
โรฒ อาเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก
11. สถานการณ์ภายนอก หรือการพัฒนาทีจ่ าเป็ น ต้ องนามาพิจารณาในการวางแผนหลักสู ตร
การเจริ ญเติ บโตทางเทคโนโลยีมิ ไ ด้เพียงเพิ่ มรายได้ม วลรวมให้กบั ประเทศ แต่ ยงั เพิ่ มปั ญหา
ทางด้านสิ่ งแวดล้อมด้วย ตัวอย่างของปั ญหามี ต้ งั แต่ระดับท้องถิ่ นไปจนถึ งระดับโลก เช่ น ปั ญหา
มลพิษที่มาบตาพุดซึ่ งปล่อยสารก่อมะเร็ งเกินมาตรฐาน และปั ญหาการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ
(Climate change) ที่ทาให้โลกทั้งใบมีอุณหภูมิสูงขึ้นเร็ วกว่าปกติ (Global warming) ส่ งผลกระทบต่อ
ระบบนิเวศน์และการดารงชีวติ ของมนุษย์เป็ นอย่างมาก
รัฐธรรมนูญแห่ งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 ได้เห็นถึงความรุ นแรงของปั ญหาด้านสิ่ งแวดล้อม
จึงได้บญั ญัติขอ้ บังคับไว้ในมาตรา 57 65 และ 67 เพื่อให้สิทธิ ในข้อมูลข่าวสารและการร้องเรี ยน และ
สิ ทธิ ชุมชน ในการคุม้ ครอง ส่ งเสริ ม และรักษาคุณภาพสิ่ งแวดล้อม โดยกาหนดให้สถาบันอุดมศึกษา
ที่จดั การศึกษาด้านสิ่ งแวดล้อม สามารถให้ความเห็นประกอบ ในการประเมินผลกระทบ และการรับ
ฟังความคิดเห็นของประชาชนและผูม้ ีส่วนได้เสี ย
จากปั ญหาสิ่ งแวดล้อมต่าง ๆ ที่ เกิ ดขึ้ นทั้งในประเทศและนอกประเทศ จนกระทัง่ มี บทบัญญัติ
ทางด้านสิ่ งแวดล้อมในรัฐธรรมนูญ ล้วนต้องการผูม้ ีความรู ้ดา้ นสิ่ งแวดล้อมเป็ นหลักและจาเป็ นต้องมี
ความรู้ดา้ นอื่นประกอบด้วย เช่น ด้านการบริ หารจัดการ เศรษฐศาสตร์ และสถิติ เป็ นต้น
สาหรับภาควิชาวิศวกรรมโยธา มศว เรามีความพร้อมทั้งทางด้านวิศวกรรมสิ่ งแวดล้อม วิศวกรรม
แหล่ ง น้ า วิศวกรรมการบริ หารการจัดการ และวิศวกรรมโครงสร้ า ง ซึ่ งล้วนสามารถประยุก ต์เข้า
ด้วยกันในการแก้ไขปั ญหาด้านสิ่ งแวดล้อม และภัยธรรมชาติที่นบั วันทวีความรุ นแรงขึ้นและการเข้า
มาอย่างอิสระของวิศวกรชาติอื่นในประชาคมอาเซี ยน (ASEAN) ซึ่ งพร้อมจะเข้ามาทางานในประเทศ
ไทย ขณะเดี ยวกันทางภาควิชาวิศวกรรมโยธาก็ มีความพร้ อมที่ จะสร้ างวิศวกรให้สามารถแข่งขัน
ตลอดจนประสานงานร่ วมมือกับวิศวกรชาติอื่นได้
12. ผลกระทบจากข้ อ 11.1 และ 11.2 ต่ อการพัฒนาหลักสู ตร และความเกี่ยวข้ องกับพันธกิจของ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
จากสภาวะการณ์ ภายนอกที่กล่าวมาในข้อ 11 ทาให้การพัฒนาหลักสู ตรต้องทาในเชิ งรุ ก ที่
สามารถปรับเปลี่ยน และยืดหยุน่ ได้ตามวิวฒั นาการของเทคโนโลยี เพื่อรองรับการแข่งขันทางธุ รกิจที่
มี ก ารเปลี่ ย นแปลงตามสภาพเศรษฐกิ จ สั ง คม และวัฒ นธรรม ให้ ส อดคล้อ งกับ แผนการพัฒ นา
เศรษฐกิจและสังคมระยะที่ 10 ที่มีการมุ่งเน้นการผลิ ตและสร้ างตราสิ นค้าของตนเอง จากภูมิปัญญา
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ท้องถิ่น หรื อพัฒนาศักยภาพของอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม โดยเฉพาะผูป้ ระกอบการใน
อุตสาหกรรมก่อสร้าง ให้มีความสามารถในการแข่งขันที่สูงขึ้น มีการเติบโตอย่างต่อเนื่ องและยัง่ ยืน
ดังนั้นการผลิตวิศวกรโยธาในระดับบัณฑิตศึกษา จึงจาเป็ นต้องผลิตบัณฑิตมีความรอบรู ้อย่างถ่องแท้
และลึกซึ้ ง มีศกั ยภาพในการทาการค้นคว้า พัฒนา และวิจยั เพื่อสามารถเสริ มสร้างการพัฒนาประเทศ
อย่างยัง่ ยืนตามแผนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม และสอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย ในการ
ที่จะเป็ นมหาวิทยาลัยแห่งการวิจยั และพัฒนาเพื่อสังคม
13. ความสั มพันธ์ กบั หลักสู ตรอื่นที่เปิ ดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน (เช่ นรายวิชาที่เปิ ดสอน
เพือ่ ให้ บริการคณะ/ภาควิชาอืน่ หรือต้ องเรียนจากคณะ/ภาควิชาอืน่ )
อาจมีบางรายวิช าที่มีความเกี่ ยวเนื่ องสัมพันธ์ กนั กับ หลักสู ตรอื่ นในคณะ/ภาควิชาอื่นของ
มหาวิทยาลัย
หมวดที่ 2 ข้ อมูลเฉพาะของหลักสู ตร
1. ปรัชญา ความสาคัญ และวัตถุประสงค์ ของหลักสู ตร
จากแผนพัฒนาการศึ กษาระดับอุดมศึกษา ระยะที่ 10 (พ.ศ.2550-2554) ที่ตอ้ งการส่ งเสริ ม
พัฒนาคุณภาพมหาบัณฑิตให้มีความสามารถในการวิเคราะห์ การสังเคราะห์ การติดต่อสื่ อสาร การ
ตัด สิ นใจเชิ ง คุ ณ ค่ า และการเรี ยนรู ้ สิ่ งใหม่ อัน น าไปสู่ ความเป็ นเลิ ศ ทางวิ ช าการในระดั บ
มาตรฐานสากล ควบคู่กบั การมี คุณธรรม จริ ยธรรม รวมทั้งการเป็ นมหาบัณฑิ ตที่มีจิตสานึ กสู งต่อ
สังคม และชุมชนนั้น เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ จึงได้ดาเนิ นการพัฒนาหลักสู ตรวิศวกรรมศาสตร์
มหาบัณฑิ ต (หลักสู ตรใหม่ พ.ศ.2554) สาขาวิศวกรรมโยธาขึ้น ให้สอดคล้องตามแนวนโยบายของ
รัฐบาลและมหาวิทยาลัย ในการพัฒนากาลังคนให้มีการพัฒนาความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยี ทางด้า นวิ ศ วกรรมศาสตร์ ให้ เ พี ย งพอต่ อ การพัฒ นาประเทศตามแผนยุ ท ธศาสตร์
นอกจากนี้ ยงั ได้มีการดาเนิ นการค้นคว้าวิจยั เพื่อประโยชน์ของประเทศ ซึ่ งเป็ นหนึ่ งในกลไกในการ
เพิ่มศักยภาพ และผลิ ตงานวิจยั อันจะเป็ นประโยชน์อย่างยิ่งยวดในการส่ งเสริ มการพัฒนาประเทศ
ดังนั้นจึงได้กาหนดปรัชญา และวัตถุประสงค์ข้ ึนเพื่อเป็ นแนวทางในการดาเนิ นการบริ หารจัดการของ
หลักสู ตรนี้
1.1 ปรัชญา
วิศวกร เพื่อนวัตกรรมแห่ งอนาคต บนพื้นฐานของการพัฒนาที่ยงั่ ยืนในปั จจุบนั เคียงข้างไป
กับความเป็ นเลิศทางงานวิจยั และการถ่ายทอดเทคโนโลยี เปี่ ยมไปด้วยจิตสาธารณะแก่ชุมชนในระดับ
ท้องถิ่น ภูมิภาค และนานาชาติ
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1.2 ความสาคัญ
วิศวกรรมโยธา เป็ นศาสตร์ สาขาหนึ่ งทางด้านวิศวกรรมหลักที่จาเป็ นในการพัฒนาประเทศ
โดยเฉพาะการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน เช่น แหล่งน้ า ถนน อาคาร บ้านเรื อน เป็ นต้น ซึ่ งจากการ
สรุ ป สภาวการณ์ โดยรวมภายนอกหรื อการพัฒนาที่จาเป็ นต้องนามาพิจารณาในการวางแผนหลักสู ตร
ดังที่ได้กล่าวมาในหัวข้อ 11 หมวดที่ 1 ลักษณะและข้อมูลทัว่ ไปของหลักสู ตร พบว่าการเรี ยนการ
สอนในระดับบัณฑิตศึกษาทางด้านวิศวกรรมโยธามีความสาคัญและจาเป็ นอย่างยิง่ ในการเสริ มสร้าง
การพัฒนาประเทศตามแผนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมระยะที่ 10 และ 11 ซึ่ งเป็ นประโยชน์ต่อการ
เสริ มสร้างและพัฒนาประเทศอย่างยัง่ ยืน และพอเพียง
1.3 วัตถุประสงค์ ของหลักสู ตร เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถในการ
1. วิเคราะห์ พิจารณาปั ญหาทางวิศวกรรมโยธาได้อย่างถ่องแท้และเป็ นระบบ
2. ทาการพัฒนาและวิจยั เพื่อหาแนวทางการแก้ปัญหาทางวิศวกรรมโยธาที่มีประสิ ทธิ ภาพ
อย่างยัง่ ยืน
3. บูรณาการภาคทฤษฎี และการปฏิบตั ิเพื่อนาไปสู่ การสังเคราะห์นวัตกรรมขององค์ความรู้
4. เผยแพร่ องค์ความรู ้ที่มีอยูร่ วมถึงการถ่ายทอดไปสู่ วศิ วกรรุ่ นใหม่อย่างมีประสิ ทธิ ผล
5. สานึกและตระหนักถึงงานทางวิศวกรรมโยธาที่มีผลกระทบต่อสังคมและสิ่ งแวดล้อม

8

2. แผนการพัฒนาปรับปรุ ง
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง
พัฒนาหลักสู ตรให้ทนั สมัยโดย
อาจารย์และนิ สิต สามารถก้า ว
ทัน หรื อ เป็ นผู้น าในการสร้ า ง
องค์ ค วามรู ้ ใ หม่ ๆ ทางด้ า น
วิศวกรรมโยธา

กระตุน้ ให้นิสิตเกิ ดความใฝ่ รู ้ มี
แนวทางการเรี ย นที่ ส ร้ า งองค์
ความรู้ ท ัก ษะทางวิ ช าชี พ และ
วิชาการที่ทนั สมัย

ต ร ว จ ส อ บ แ ล ะ ป รั บ ป รุ ง
หลัก สู ต รให้ มี คุ ณ ภาพและได้
มาตรฐานตามเกณฑ์ของ สกอ.

ยุทธศาสตร์
- ปรับปรุ งหลักสู ตรให้ทนั สมัย
โดยมีการปรับปรุ งทุกๆ 5 ปี
- ส่ งเสริ มให้อาจารย์ใฝ่ หาความ
เชี่ยวชาญ และความก้าวหน้าใน
สาขาที่ เ กี่ ย วข้ อ ง ด้ ว ยการหา
ประสบการณ์ ท้ ัง ในประเทศ
และต่างประเทศ
- จัดหาเอกสารทางวิชาการให้
เพี ย งพอกับ ผูเ้ รี ย น เพื่ อให้เป็ น
พื้นฐานในการคิดวิเคราะห์ และ
แก้ปัญหา
- จั ด ให้ เ ป็ นผู้ส นั บ สนุ น การ
เรี ยนรู ้ และ/หรื อผูช้ ่ วยสอน เพื่อ
ก ร ะ ตุ ้ น ใ ห้ เ กิ ด ก า ร ใ ฝ่ รู ้
ตลอดเวลา
จั ด ให้ มี ก ารรายงาน
ความก้ า วหน้ า ของนิ สิ ตใน
รู ปแบบการสั ม มนาย่ อ ยเป็ น
ประจา
- จัด ให้ มี ห้ อ งพัก ผ่ อ นรวม
สาหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา
และอาจารย์ เพื่ อ แลกเปลี่ ย น
ความรู ้ และความคิ ด กั น ใน
บรรยากาศอย่างไม่เป็ นทางการ
- จัดหลักสู ตรให้สอดคล้องกับ
มาตรฐานหลัก สู ตรปริ ญญาโท
และเอกของ สกอ.
- มี ก า ร ด า เ นิ น ก า ร ป ร ะ กั น
คุณภาพการศึกษาทุกๆ ปี

หลักฐาน/ดัชนีชี้วดั
จ านวนรายชื่ อ อาจารย์ พร้ อ ม
ประวั ติ และ ประ สบการณ์
ผลงานทางวิชาการ การพัฒนา
และการฝึ กอบรม ศึกษาดูงาน

- จ านวนรายชื่ อ ต าราเอกสาร
ทางวิ ช าก ารที่ เกี่ ยวข้ อ งใ น
สานักหอสมุด
- รายชื่ อนิ สิตที่เป็ นผูส้ นับสนุ น
และ/หรื อ ผูช้ ่ ว ยสอนในระดับ
ปริ ญญาตรี
- รายงานความก้าวหน้าปริ ญญา
นิพนธ์ของนิสิต

รายงานการรั บ รองหลัก สู ต ร
ของ สกอ.
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินงาน และโครงสร้ างหลักสู ตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
ใช้ระบบการจัดการศึกษาแบบทวิภาคโดยปี การศึกษาหนึ่ง แบ่งออกเป็ น 2 ภาคการศึกษาปกติ
คือ ภาคการศึกษาต้น และภาคการศึกษาปลาย โดยหนึ่ งภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาการศึกษาไม่
น้อยกว่า 15 สัปดาห์ท้ งั นี้ ให้เป็ นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒว่าด้วยการศึ กษา
ระดับบัณฑิตศึกษา ของมหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ พ.ศ. 2554 หมวด 1 (ระบบการศึกษา)
รายวิชาภาคทฤษฎี 1 หน่วยกิตเท่ากับบรรยายไม่นอ้ ยกว่า 15 ชัว่ โมงต่อภาคการศึกษา
รายวิชาภาคปฏิบตั ิ 1 หน่วยกิตเท่ากับฝึ กหรื อทดลองไม่นอ้ ยกว่า 45 ชัว่ โมงต่อภาคการศึกษา
ปริ ญญานิพนธ์ 1 หน่วยกิต เท่ากับศึกษาค้นคว้าไม่นอ้ ยกว่า 45 ชัว่ โมงต่อภาคการศึกษา
1.2 การจัดการศึกษาฤดูร้อน
ไม่มีการจัดการเรี ยนการสอนภาคฤดูร้อน
1.3 การเทียบเคียงหน่ วยกิตในระบบทวิภาค
ไม่ มี ก ารเที ย บเคี ย ง เนื่ อ งจากหลั ก สู ต รไม่ มี ก ารจัด การเรี ยนการสอนในระบบอื่ น ๆ
นอกเหนือจากระบบทวิภาค
2. การดาเนินการหลักสู ตร
2.1 วัน - เวลาในการดาเนินการเรียนการสอน
ภาคการศึกษาที่ 1 เดือนมิถุนายน – กันยายน
ภาคการศึกษาที่ 2 เดือนตุลาคม – กุมภาพันธ์
จัดการเรี ยนการสอนในเวลาราชการ โดยมีระยะเวลาการศึกษา การลงทะเบียนเรี ยน
การวัดผลและการสาเร็ จการศึกษาตามรายละเอียดต่อไปนี้
2.1.1 ระยะเวลาการศึกษา
ให้เป็ นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
พ.ศ. 2554 หมวดที่ 1 ข้อที่ 6 (ภาคผนวก ค)
2.1.2 การลงทะเบียนเรียน
ให้เป็ นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
พ.ศ. 2554 หมวดที่ 4 ข้อที่ 20 (ภาคผนวก ค)
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2.1.3 การวัดผลและการสาเร็จการศึกษา
2.1.3.1 การวัดผล
ให้ เ ป็ นไปตามข้ อ บัง คับ มหาวิ ท ยาลั ย ศรี นคริ นทรวิ โ รฒ ว่ า ด้ ว ยการศึ ก ษาระดั บ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2554 หมวดที่ 5 ข้อที่ 27 (ภาคผนวก ค)
2.1.3.2 การสาเร็จการศึกษา
ให้เป็ นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
พ.ศ. 2554 หมวดที่ 9 ข้อที่ 48 (ภาคผนวก ค)
2.2 คุณสมบัติของผู้เข้ าศึกษา
ให้เป็ นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยศรี น คริ นทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิ ตศึกษา
ของบัณฑิตวิทยาลัย พ.ศ. 2554 หมวด 3 เรื่ องการรับเข้าเป็ นนิ สิตหรื อฉบับที่มีการเปลี่ยนแปลงต่อไป
ซึ่ ง คณะกรรมการบัณฑิ ตศึก ษาประจาคณะวิศวกรรมศาสตร์ และบัณฑิ ตวิทยาลัย พิ จารณาแล้ว
เห็นสมควรรับเข้าศึกษาและมีคุณสมบัติอย่างหนึ่งอย่างใดต่อไปนี้
เป็ นผูท้ ี่จบปริ ญญาตรี ในสาขาวิศวกรรมโยธา การบริ หารงานก่ อสร้ าง วิศวกรรมขนส่ ง
วิศวกรรมเกษตร วิศวกรรมชลประทาน วิศวกรรมแหล่งน้ า วิศวกรรมสุ ขาภิบาล วิศวกรรม
สิ่ งแวดล้อมหรื อเป็ นผูท้ ี่จบปริ ญญาตรี ในสาขาเที ยบเท่าที่กระทรวงศึกษาธิ การได้ให้คารั บรอง ใน
กรณี ที่เป็ นนักศึ กษาจากสถาบันการศึ กษาจากต่างประเทศ หรื อผูส้ มัครที่ มีคุณสมบัติต่างไปจากที่
กล่าวมาแล้วให้ข้ ึนอยูก่ บั ดุลยพินิจของคณะกรรมการบริ หารหลักสู ตร
2.3 ปัญหาของนิสิตแรกเข้ า
การเรี ยนในหลักสู ตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธานั้น เป็ นการเรี ยนที่มี
รู ปแบบที่เน้นการค้นคว้า วิเคราะห์ และสังเคราะห์สาระความรู ้ ให้มีความเข้าใจในระดับที่ถ่องแท้
และลึกซึ้ งมากขึ้น เพื่อนามาประยุกต์ใช้ในการทาปริ ญญานิพนธ์
ดังนั้นนิ สิตจึงอาจมีปัญหาในเรื่ องการปรับตัวในการฝึ กฝนทักษะในด้านต่างๆที่จาเป็ นเช่ น
การสื บค้น การวิเคราะห์สรุ ป และการนาเสนอข้อมูล
นอกจากนี้ นิ สิ ต บางส่ วนอาจมี ก ารท างานประจ าควบคู่ ก ับ การเรี ย นจึ ง อาจมี ปั ญ หาและ
อุปสรรคในการจัดสรรเวลาเพื่อการศึกษาและเข้าร่ วมกิ จกรรม ทาให้ไม่สามารถสาเร็ จการศึกษาได้
ตามระยะเวลาที่กาหนด
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2.4 กลยุทธ์ ในการดาเนินการเพือ่ แก้ ไขปัญหา/ข้ อจากัดของนิสิตในหัวข้ อ 2.3
1. จัด การปฐมนิ เ ทศนิ สิ ต ใหม่ แนะน ากฎระเบี ย บและเทคนิ ค แบ่ ง เวลาเรี ย นในระดับ
บัณฑิตศึกษา เพื่อใช้ในการวางเป้ าหมายการศึกษาให้สาเร็ จการศึกษาตามที่กาหนด
2. จัดกิจกรรมเสริ มทักษะการสื บค้นข้อมูลให้แก่นิสิตใหม่
3. มอบหมายอาจารย์ที่ปรึ กษาทาหน้าที่ให้คาแนะนา และดูแลนิสิตอย่างสม่าเสมอ
2.5 แผนรับนิสิต
จานวนนิสิตระดับปริ ญญาโทที่จะรับเข้าศึกษาและคาดว่าจะจบการศึกษาในช่วง 5 ปี (25542558) ดังนี้
ระดับชั้นปี
ชั้นปี ที่ 1
ชั้นปี ที่ 2
จานวนรวม
ผูท้ ี่คาดว่าสาเร็ จการศึกษา

2554
10
10
-

จานวนนิสิตในแต่ ละปี การศึกษา
2555
2556
2557
10
10
10
10
10
10
20
20
20
10
10
10

2558
10
10
20
10

2.6 งบประมาณตามแผน
งบประมาณเป็ นไปตามระบบ ทั้ง งบประมาณแผ่น ดิ นและงบประมาณเงิ น รายได้ คณะ
วิศ วกรรมศาสตร์ มหาวิท ยาลัย ศรี นคริ นทรวิโรฒ และคณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดสรรให้ภาควิชา
วิศวกรรมโยธา เพื่อผลิ ตบัณฑิตในหลักสู ตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิศวกรรมโยธา โดยมีประมาณการ
ค่าใช้จ่ายต่อหัวในการผลิตบัณฑิตคนละ 40,000 บาท ต่อปี การศึกษา
2.6.1 ประมาณการรายรับ
รายการ
1. งบประมาณแผ่นดิน
2. ประมาณการเงินรายได้
2.1 ค่าธรรมเนียมการศึกษา ที่เรี ยก เก็บจากนิสิต
2.2 ค่าธรรมเนียมการศึกษาที่หกั
รายรับที่ตอ้ งจัดสรรตามเกณฑ์
งบประมาณรายรับ(บาท/ปี )

2554

ปี งบประมาณ
2555

2556

400,000

800,000

800,000

400,000

800,000

800,000

12

2.6.2 ประมาณการรายจ่ าย
ร ยก ร

ย ย

ก ร ก ร รย ก ร
x 2)
ยร
ย
ย

ก ร

216,000
25,000
30,000
217,000
27,100

ก

21,600
24,100
27,100
27,100
30,112

1,506
1,506
42,112

ร
ก

ย ย
ย

12,000
7,432

ก

49,544
83,804

10,900
6,000
2,600
14,760
รร

ย

ย

ก ร

83,804

2.7 ระบบการศึกษา
ระบบการศึ ก ษาเป็ นแบบชั้น เรี ย น ตามข้อ บัง คับ มหาวิ ท ยาลัย ศรี น คริ น ทรวิ โ รฒว่า ด้ว ย
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2554
2.8 การเทียบโอนหน่ วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ ามมหาวิทยาลัย
ไม่มีการเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรี ยนข้ามมหาวิทยาลัย
3. หลักสู ตรและอาจารย์ ผ้ สู อน
3.1 หลักสู ตร
3.1.1 จานวนหน่ วยกิต
แผน ก แบบ ก 2 สาหรับผูจ้ บปริ ญญาตรี ที่ทาวิจยั และเรี ยนรายวิชาเพิ่มเติ ม จานวนหน่ วย
กิตรวมตลอดหลักสู ตร 37 หน่วยกิต
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3.1.2 โครงสร้ างหลักสู ตร
หลักสู ตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา เป็ นหลักสู ตรแผน ก แบบ ก
2 ประกอบด้วย 3 กลุ่มวิชา คือ
1) กลุ่มวิชาวิศวกรรมแหล่งน้ าและสิ่ งแวดล้อม
2) กลุ่มวิชาวิศวกรรมการจัดการก่อสร้าง
3) กลุ่มวิชาวิศวกรรมโครงสร้าง
ผูเ้ รี ยนเลือกเรี ยนเพียง 1 กลุ่มวิชาตามรายละเอียดโครงสร้างหลักสู ตรดังต่อไปนี้
จานวนหน่ วยกิตรวมตลอดหลักสู ตรไม่ น้อยกว่า
1 หมวดวิชาพืน้ ฐาน
2 หมวดวิชาเฉพาะกลุ่มวิชาไม่ น้อยกว่ า
2.1 หมวดวิชาบังคับตามกลุ่มวิชาไม่นอ้ ยกว่า
2.2 หมวดวิชาเลือกเสรี ตามกลุ่มวิชาไม่นอ้ ยกว่า
3 หมวดวิชาปริญญานิพนธ์

37
7
18
12
6
12

หน่ วยกิต
หน่ วยกิต
หน่ วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่ วยกิต

3.1.3 รายวิชา หลักสู ตรแผน ก แบบ ก 2
1) รายวิชาหมวดวิชาพืน้ ฐาน
เป็ นวิชาบังคับตามหลักสู ตร จานวน 7 หน่วยกิต
วศย 501 การวิเคราะห์ทางวิศวกรรม
CVE 501 Engineering Analysis

3(3-0-6)

วศย 502 การออกแบบงานวิจยั ทางวิศวกรรมโยธา
CVE 502 Research Design in Civil Engineering

3(3-0-6)

วศย 503 สัมมนาทางวิศวกรรมโยธา
CVE 503 Civil Engineering Seminar

1(0-3-6)

2) รายวิชาหมวดวิชาเฉพาะกลุ่มวิชา
นิ สิตต้องเลื อกเรี ยน 1 กลุ่ มวิชาตามหลักสู ตรที่ กาหนด จานวน 12 หน่ วยกิ ต โดยแบ่งเป็ น
หมวดวิชาบังคับ 12 หน่วยกิต และวิชาเลือกเสรี จานวน 6 หน่วยกิต
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2.1) หมวดวิชาบังคับตามกลุ่มวิชา จานวน 12 หน่ วยกิต
นิสิตในแต่ละกลุ่มวิชา สามารถเลือกเรี ยนและสอบผ่านในรายวิชาบังคับเฉพาะกลุ่มวิชาของ
กลุ่ ม วิ ช าใดก็ ไ ด้ โดยมี จ านวนไม่ น้ อ ยกว่ า 12 หน่ ว ยกิ ต ทั้ง นี้ ต้ อ งได้ รั บ ความเห็ น ชอบจาก
คณะกรรมการ ดาเนินการบริ หารหลักสู ตรของภาควิชาวิศวกรรมโยธาดังมีรายวิชาต่อไปนี้
กลุ่มวิชาวิศวกรรมแหล่ งนา้ และสิ่ งแวดล้ อม (Water Resources and Environmental Engineering)
วศย 511 อุทกวิทยาขั้นสู ง
3(3-0-6)
CVE 511 Advanced Hydrology
วศย 512 สถิติสาหรับสิ่ งแวดล้อมและทรัพยากรน้ า
3(3-0-6)
CVE 512 Statistical Methods for Environment and Water Resources
วศย 513 การบริ หารจัดการลุ่มน้ าแบบองค์รวม
CVE 513 Integrated River Basin Management

3(3-0-6)

วศย 514 กระบวนการขั้นสู งในการบาบัดน้ าเสี ยจากชุมชน
CVE 514 Advanced Domestic Wastewater Treatment Processes

3(3-0-6)

กลุ่มวิชาวิศวกรรมการจัดการก่ อสร้ าง (Construction Management Engineering)
วศย 521 การบริ หารโครงการก่อสร้างนานาชาติ
3(3-0-6)
CVE 521 International Construction Projects Management
วศย 522 การบริ หารองค์กรก่อสร้าง
CVE 522 Construction Organizational Management

3(3-0-6)

วศย 523 วิศวกรรมคุณค่าในโครงการก่อสร้าง
CVE 523 Value Engineering in Construction Project

3(3-0-6)

วศย 524 การบริ หารการเงินของโครงการ
CVE 524 Project Financial Management

3(3-0-6)
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กลุ่มวิชาวิศวกรรมโครงสร้ าง (Structural Engineering)
วศย 531 การวิเคราะห์โครงสร้างขั้นสู ง
CVE 531 Advanced Structural Analysis

3(3-0-6)

วศย 532 เสถียรภาพของโครงสร้าง
CVE 532 Stability of Structures

3(3-0-6)

วศย 533 การออกแบบคอนกรี ตเสริ มเหล็กขั้นสู ง
CVE 533 Advanced Reinforced Concrete Design

3(3-0-6)

วศย 534 วิศวกรรมฐานรากขั้นสู ง
CVE 534 Advanced Foundation Engineering

3(3-0-6)

2.2) หมวดวิชาเลือกเสรีตามกลุ่มวิชา 6 หน่ วยกิต
นิ สิตในแต่ละกลุ่มวิชาสามารถเลื อกเรี ยนและสอบผ่านในรายวิชาเลื อกของกลุ่มวิชาที่
เรี ยน โดยมีจานวนไม่น้อยกว่า 6 หน่ วยกิ ต หรื อเลือกเรี ยนจากรายวิชาที่เปิ ดสอนในหลักสู ตร ทั้งนี้
ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการดาเนิ นการบริ หารหลักสู ตรของภาควิชาวิศวกรรมโยธา
ก่อน ดังมีรายวิชาต่อไปนี้
กลุ่มวิชาวิศวกรรมแหล่ งนา้ และสิ่ งแวดล้ อม
วศย 515 การไหลในทางน้ าเปิ ด
CVE 515 Open Channel Flow

3(3-0-6)

วศย 516 การไหลซึ มของน้ าใต้ดิน
CVE 516 Groundwater Flow and Seepage

3(3-0-6)

วศย 517 การวิเคราะห์การวางแผนและระบบทรัพยากรน้ า
CVE 517 Water Resource Planning and Systems Analysis

3(3-0-6)

วศย 518 แบบจาลองทางอุทกวิทยา
CVE 518 Hydrologic Modeling

3(3-0-6)
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วศย 519 การวางแผนบริ หารจัดการน้ าท่าผิวดิน
CVE 519 Stormwater Management Planning

3(3-0-6)

วศย 611 การออกแบบทางชลศาสตร์
CVE 611 Hydraulic Design

3(3-0-6)

วศย 612 กระบวนการและการออกแบบท่อระบายน้ า
CVE 612 Sewer Processes and Design

3(3-0-6)

วศย 613 คุณภาพน้ าและการจาลองทางคณิ ตศาสตร์
CVE 613 Water Quality and Modeling

3(3-0-6)

วศย 614 กระบวนการขั้นสู งในการผลิตน้ าประปา
CVE 614 Advanced Water Treatment Processes

3(3-0-6)

วศย 615 การหาค่าที่เหมาะสมที่สุดและการออกแบบ
CVE 615 Deterministic Optimization and Design

3(3-0-6)

วศย 616 กฎหมายสิ่ งแวดล้อม
CVE 616 Environmental Law

3(3-0-6)

วศย 617 กระบวนการขั้นสู งในการบาบัดน้ าเสี ยจากโรงงาน
อุตสาหกรรม
CVE 617 Advanced Industrial Wastewater Treatment Processes

3(3-0-6)

วศย 618 วิศวกรรมการควบคุมมลพิษทางอากาศ
CVE 618 Air Pollution Control Engineering

3(3-0-6)

วศย 619 เรื่ องคัดสรรทางวิศวกรรมแหล่งน้ าและสิ่ งแวดล้อม
3(3-0-6)
CVE 619 Selected Topics in Water Resources and Environmental Engineering
กลุ่มวิชาวิศวกรรมการจัดการก่ อสร้ าง
วศย 525 การควบคุมคุณภาพในงานก่อสร้าง
CVE 525 Quality Control in Construction Projects

3(3-0-6)
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วศย 526 การบริ หารความปลอดภัยในโครงการก่อสร้าง
CVE 526 Safety Management for Construction

3(3-0-6)

วศย 527 วิธีการและเครื่ องจักรที่ใช้ในการก่อสร้าง
CVE 527 Construction Methods and Equipment

3(3-0-6)

วศย 528 การจัดการสัญญาก่อสร้างสาหรับโครงการก่อสร้าง
3(3-0-6)
ระดับนานาชาติ
CVE 528 Contract Administration for International Construction Project
วศย 529 เรื่ องคัดสรรทางวิศวกรรมการจัดการการก่อสร้าง
3(3-0-6)
CVE 529 Selected Topics in Construction Management Engineering
วศย 621 การบริ หารความเสี่ ยงในงานก่อสร้าง
CVE 621 Risk Management in Construction

3(3-0-6)

วศย 622 การควบคุมต้นทุนโครงการก่อสร้าง
CVE 622 Cost Control in Construction Projects

3(3-0-6)

วศย 623 เทคนิคการตรวจงาน
CVE 623 Inspection Techniques

3(3-0-6)

กลุ่มวิชาวิศวกรรมโครงสร้ าง
วศย 535 วิธีการทดลองในวิศวกรรมโครงสร้าง
CVE 535 Experimental Methods in Structural Engineering

3(3-0-6)

วศย 536 การวิเคราะห์โครงสร้างโดยวิธีเมตริ กซ์
CVE 536 Matrix Methods in Structural Analysis

3(3-0-6)

วศย 537 พลศาสตร์โครงสร้าง
CVE 537 Structural Dynamics

3(3-0-6)

วศย 538 การวิเคราะห์โครงสร้างด้วยวิธีไฟไนต์อิลิเมนต์
CVE 538 Finite Element Analysis of Structures

3(3-0-6)
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วศย 539 เรื่ องคัดสรรทางวิศวกรรมโครงสร้าง
CVE 539 Selected Topics in Structural Engineering

3(3-0-6)

วศย 631 โครงสร้างเหล็กขั้นสู ง
CVE 631 Advanced Steel Structures

3(3-0-6)

วศย 632 การออกแบบโครงสร้างต้านทานแผ่นดินไหว
CVE 632 Seismic Design of Structures

3(3-0-6)

วศย 633 ทฤษฎีของโครงสร้างเปลือกบาง
CVE 633 Plate and Shell Structures

3(3-0-6)

วศย 634 คอนกรี ตเทคโนโลยีข้ นั สู ง
CVE 634 Advanced Concrete Technology

3(3-0-6)

วศย 635 วัสดุวศิ วกรรมโยธาขั้นสู ง
CVE 635 Advanced Civil Engineering Materials

3(3-0-6)

วศย 636 เทคนิคและวัสดุที่ใช้ซ่อมแซมโครงสร้างคอนกรี ต
3(3-0-6)
ที่เสื่ อมสภาพ
CVE 636 Repair Techniques and Materials for Deteriorated Concrete Structures
นอกจากรายวิ ช าที่ ก าหนดแล้ ว นิ สิ ตสามารถเลื อ กเรี ยนในรายวิ ช าใดของคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ ก็ได้ที่เปิ ดสอนในมหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ แต่จะได้รับระดับคะแนนเป็ น S
กับ U เท่านั้น
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3) หมวดวิชาปริญญานิพนธ์
ให้นิสิตทุกคนเรี ยนและสอบผ่านในรายวิชาปริ ญญานิพนธ์
วศย 504 ปริ ญญานิพนธ์
CVE 504 Thesis
ความหมายของรหัสวิชา
วศย หรื อ CVE
ตัวเลขหลักร้อย
5,6
ตัวเลขหลักสิ บ
0
1
2

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

3
หมายถึง
ตัวเลขหลักหน่วย หมายถึง

12(0-0-60)

สาขาวิศวกรรมโยธา
วิชาระดับปริ ญญาโท ประกอบด้วย
วิชาระดับปริ ญญาโท
หมวดวิชา กลุ่มวิชา ประกอบด้วย
หมวดวิชาพื้นฐาน หมวดวิชาปริ ญญานิพนธ์
หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ า
และสิ่ งแวดล้อม
หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาวิศวกรรมการจัดการ
ก่อสร้าง
หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาวิศวกรรมโครงสร้าง
ลาดับวิชาในหมวดวิชา กลุ่มวิชา
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3.1.4 แผนการศึกษา แผน ก แบบ ก2
ปี ที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
วศย 501 การวิเคราะห์ทางวิศวกรรม
CVE 501 Engineering Analysis
วศย 502 การออกแบบงานวิจยั ทางวิศวกรรมโยธา
CVE 502 Research Design in Civil Engineering
CVE xxx Compulsory Elective Courses
รวมหน่ วยกิต
รหัสวิชา
วศย 503
CVE 503
CVE xxx
CVE xxx
CVE xxx

ปี ที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อวิชา
สัมนาทางวิศวกรรมโยธา
Civil Engineering Seminar
Compulsory Elective Courses
Compulsory Elective Courses
Compulsory Elective Courses
รวมหน่ วยกิต

รหัสวิชา
CVE xxx
CVE xxx
วศย 504
CVE 504

ปี ที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อวิชา
Elective Courses
Elective Courses
ปริ ญญานิพนธ์
Thesis
รวมหน่ วยกิต

ปี ที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
วศว 504 ปริ ญญานิพนธ์
CVE 504 Thesis
รวมหน่ วยกิต

หน่ วยกิต
3
3
3
9
หน่ วยกิต
1
3
3
3
10
หน่ วยกิต
3
3
3
9
หน่ วยกิต
9
9
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3.1.5 คาอธิบายรายวิชา
กลุ่มวิชาพืน้ ฐาน
วศย 501 การวิเคราะห์ ทางวิศวกรรม
3(3-0-6)
CVE 501 Engineering Analysis
ศึกษาลาดับและอนุกรม อนุกรมฟูเรี ยร์ ค่าคาตอบของสมการเส้นตรงและไม่ตรง ทฤษฎีทาง
เมตริ กซ์ การประมาณค่าของฟั ง ก์ชันและข้อมูล วิธีผลต่ างอันตะ การอิ นติ เกรทเชิ งตัวเลข การหา
คาตอบของสมการเชิ ง อนุ พนั ธ์ แบบธรรมดาและสมการเชิ ง อนุ พ นั ธ์ ย่อย ปั ญหาค่ าเริ่ ม ต้นและค่ า
ขอบเขต การแปลงฟูเรี ยร์และลาปลาซ ปั ญหาค่าไอเกน การปรับเส้นโค้ง การจาลองทางคณิ ตศาสตร์
Study of sequences and series, Fourier series, solutions of linear and nonlinear equations,
matrix theory, finite difference, numerical integration, solutions of ordinary and partial differential
equations, boundary and initial-value problems, Fourier and Laplace transforms, Eigen problems,
curve fitting, mathematical modeling.
วศย 502
CVE 502

การออกแบบงานวิจัยทางวิศวกรรมโยธา
3(3-0-6)
Research Design in Civil Engineering
ศึกษาแนวคิดและหลักการวิจยั ทางวิศวกรรมโยธา การออกแบบการวิจยั ทางวิศวกรรมโยธา
การสร้างเครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั การเลือกวิธีทดลอง การจัดการข้อมูลเชิ งปริ มาณและข้อมูลเชิ ง
คุณภาพ การเผยแพร่ งานวิจยั การประเมินผลรายงานการวิจยั และการใช้ผลการวิจยั ในงานวิศวกรรม
โยธา
Study of concepts and principles of research in civil engineering, research design in civil
engineering, construction of research instrument, experiment, data management in quantitative and
qualitative data, publication, evaluation and utilization of research findings in civil engineering.
วศย 503 สั มมนาทางวิศวกรรมโยธา
1(0-3-6)
CVE 503 Civil Engineering Seminar
ศึกษาการวิพากษ์งานวิจยั ประเด็นปั ญหาที่คดั สรรทางวิศวกรรมโยธาเฉพาะกลุ่มวิชา การ
สัมมนาการวิจยั ทางวิศวกรรมโยธาเฉพาะกลุ่มวิชา การพัฒนาโครงการวิจยั ทางวิศวกรรมโยธาเฉพาะ
กลุ่มวิชา
Study of research critique, selected civil engineering issues, seminar in civil engineering
research, civil engineering research proposal development on a topic related to a specific area study.
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วศย 504
CVE 504

ปริญญานิพนธ์
12(0-0-108)
Thesis
การทาปริ ญญานิพนธ์ในหัวข้อเรื่ องที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมโยธาเฉพาะกลุ่มวิชา
Conducting a thesis on a topic related to a specific area of civil engineering

กลุ่มวิชาเฉพาะวิศวกรรมแหล่งนา้ และสิ่ งแวดล้อม
รายวิชาบังคับ
วศย 511 อุทกวิทยาขั้นสู ง
3(3-0-6)
CVE 511 Advanced Hydrology
ศึกษาศักย์ของมวลอากาศชื้ น น้ าฟ้ า ปริ มาณฝนสู งสุ ดที่ อาจเป็ นได้ ความสัมพันธ์ ระหว่าง
ความเข้ม-ช่ วงเวลา สาหรั บ เขื่ อนเก็บกักน้ า การเคลื่ อนตัวของกราฟน้ านองสู งสุ ด แนวคิ ดในการ
วิเคราะห์ขอ้ มูลอุทกวิทยาเพื่อวางแผนพัฒนาและจัดการทรัพยากรน้ า
Study of air mass moisture potential, precipitation, probable maximum precipitation,
rainfall intensity-duration-frequency relation, frequency analysis in hydrology, reservoir design and
operation, flow estimation, design floods, probable maximum flood, maximum inflow design flood
for storage dam, flood routing, concepts in hydrologic data analysis for water resources
development and management.
วศย 512 สถิติสาหรับสิ่ งแวดล้อมและทรัพยากรนา้
3(3-0-6)
CVE 512 Statistical Methods for Environment and Water Resources
ศึกษาวิธีการทางสถิ ติที่เหมาะสมกับข้อมูลมลพิษสิ่ งแวดล้อมและข้อมูลด้านทรัพยากรน้ า
การออกแบบการเก็บตัวอย่าง ประเภทการสุ่ มตัวอย่าง การกระจายตัวของข้อมูล การทดสอบภาวะสาร
รู ปสนิทดี การตรวจสอบค่าผิดปกติของข้อมูล การจัดการข้อมูลที่ไม่ทราบค่าชัดเจน ความสัมพันธ์กนั
ของข้อมูล วิธีกาลังสองน้อยที่ สุด วิธีการถดถอยของข้อมูล การออกแบบการทดลอง การทดสอบ
สมมติฐาน การวิเคราะห์แนวโน้มของข้อมูล
Study of appropriate statistics for environmental and water resources data, designs of data
sampling, random sampling, data distribution, goodness of fit, outliers, analyzing censored data,
correlation, least squares, regression, experimental design, hypothesis test, trend analysis.
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วศย 513 การบริหารจัดการลุ่มนา้ แบบองค์ รวม
3(3-0-6)
CvE 513 Integrated River Basin Management
ศึกษาพื้นฐานการวางแผนพัฒนาลุ่ มน้ าแบบบูรณาการ การจัดสรรทรัพยากรน้ าแบบยัง่ ยืน
ผลกระทบทางสิ่ งแวดล้อม ผลกระทบเนื่ องจากการเปลี่ ยนแปลงสภาวะอากาศ การสร้างแบบจาลอง
ลุ่มน้ า นโยบายและแนวทางการจัดการลุ่มน้ า กรณี ศึกษา
Study of basis of integrated river basin management, allocation of water resources towards
sustainability, environmental degradation, climate change impacts, river basin modeling, river basin
policy and management, case study.
วศย 514 กระบวนการขั้นสู งในการบาบัดนา้ เสี ยจากชุ มชน
3(3-0-6)
CVE 514 Advanced Domestic Wastewater Treatment Processes
ศึกษาลักษณะของน้ าเสี ยชุ มชน การบาบัดน้ าเสี ยชุ มชนด้วยกระบวนการทางกายภาพ เคมี
และชี วภาพ การบาบัดแบบใช้อากาศและไม่ใช้อากาศ การใช้แบบจาลองทางคณิ ตศาสตร์ การกาจัด
ไนโตรเจนและฟอสฟอรัส การจัดการตะกอนของน้ าเสี ย
Study of domestic wastewater characteristics, physical, chemical and biological wastewater
treatment, aerobic and an anaerobic treatment, mathematical modeling, nitrogen and phishes
remarks, sludge management.
รายวิชาเลือกเสรี
วศย 515 การไหลในทางนา้ เปิ ด
3(3-0-6)
CVE 515 Open Channel Flow
ศึกษาสมการความต่อเนื่ อง พลังงานและแรงเคลื่อนกลศาสตร์ การไหลแบบสม่ าเสมอ การ
ไหลแบบเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางชลศาสตร์ สมการควบคุมของการไหลแบบไม่คงที่ ผลเฉลยเชิ ง
ตัวเลข
Study of basic equations of continuity, mechanical energy and momentum, uniform,
gradually varied, and spatially varied flows, hydraulic structures, governing equations of unsteady
flow, numerical solutions.
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วศย 516 การไหลซึมของนา้ ใต้ ดิน
3(3-0-6)
CVE 516 Groundwater Flow and Seepage
ศึ ก ษากฎการไหลซึ ม ของน้ า ใต้ดิ น แบบเชิ ง เส้ น และไร้ เ ชิ ง เส้ น แบบจ าลองตามทฤษฎี
ปรากฏการณ์อิเลกโตรออสโมซิ สในดิน ผลเฉลยเชิ งวิเคราะห์สาหรับการไหลซึ มแบบสภาวะคงที่ไม่
แปรเปลี่ยนไปกับเวลา ผลเฉลยเชิงตัวเลขและวิเคราะห์สาหรับการไหลซึ มแบบแปรเปลี่ยนไปกับเวลา
วิธีการและแบบจาลอง การออกแบบระบบการลดระดับน้ า
Study of linear and non-linear seepage laws, theoretical models, electro-osmosis in soils,
analytical solution to steady state problems, numerical solutions to transcient problems, analytical
solutions to transient problems, experimental methods and models, design of dewatering systems.
วศย 517 การวิเคราะห์ การวางแผนและระบบทรัพยากรนา้
3(3-0-6)
CVE 517 Water Resource Planning and Systems Analysis
ศึกษาหลักการพื้นฐานของการจาลองและการหาค่าที่เหมาะสมที่สุดทางวิศวกรรมแหล่งน้ า
การวิเคราะห์ระบบน้ าใต้ดิน การวิเคราะห์ระบบของการหาค่าที่เหมาะสมที่สุดหลายระดับในการนา
น้ ามาใช้และการควบคุมมลพิษ ระบบการจาลองสาหรับการวิเคราะห์ในระดับภูมิภาค การประเมินค่า
ทางสังคมและเศรษฐศาสตร์
Study of programming and optimization theory applied to water resources, groundwater
systems analysis, multi-level optimization of systems analysis for water supply and pollution
control, systems simulation for regional analysis, socio-economic evaluation.
วศย 518 แบบจาลองทางอุทกวิทยา
3(3-0-6)
CVE 518 Hydrologic Modeling
ศึกษาการจาลองกระบวนการทางอุทกวิทยา เทคนิคการปรับแก้แบบจาลอง การทดสอบความ
น่าเชื่ อถือของแบบจาลอง การออกภาคสนามและกรณี ศึกษาต่าง ๆ สาหรับการนาเอาแบบจาลองทาง
อุทกวิทยาไปประยุกต์ใช้จริ งในทางปฏิบตั ิ การใช้แบบจาลองทางอุทกวิทยาแบบบูรณาการในการ
วิเคราะห์คุณภาพน้ าของลุ่มน้ า
Study of hydrologic Modeling, model calibration, modeled and measured data, practical
applications, water quality modeling for integrated river basin.
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วศย 519 การวางแผนบริหารจัดการนา้ ท่าผิวดิน
3(3-0-6)
CVE 519 Stormwater Management Planning
ศึกษาปริ มาณและคุ ณภาพของน้ าท่าผิวดิ นในพื้นที่เมือง การบริ หารจัดการน้ าท่าผิวดิน การ
วิเคราะห์ ขอ้ มูลทางอุตุนิยมวิทยา การวิเคราะห์ระบบระบายน้ าในพื้นที่เมื อง การหาค่าที่ เหมาะสม
ที่สุดและการวิเคราะห์ความอ่อนไหวของค่านั้น การพัฒนาพื้นที่โดยมีผลน้อยต่อสิ่ งแวดล้อม
Study of quantity and quality of urban stormwater runoff, best management practices
(BMPs), hydrological data analysis, analysis of urban drainage systems, optimization, sensitivity
analysis, low-impact development (LID).
วศย 611 การออกแบบทางชลศาสตร์
3(3-0-6)
CVE 611 Hydraulic Design
ศึกษาเกี่ ยวกับเขื่ อนเก็บกัก ฝายน้ าล้น งานท้ายน้ า งานผันน้ า อาคารลดระดับน้ า อาคารลด
ระดับน้ าแบบหิ นทิ้ง อาคารควบคุมและส่ งผ่านน้ า การจัดปริ มาณการไหล ชลศาสตร์ ท่อลอด กระบวน
และเกณฑ์การออกแบบทางชลศาสตร์
Study of flow behavior through hydraulic structures such as dams, spillways, stilling
basins, outlet works, diversion works, gates and valves, conveyance and control structures, and
criterions and processes in hydraulics design.
วศย 612 กระบวนการและการออกแบบท่อระบายนา้
3(3-0-6)
CVE 612 Sewer Processes and Design
ศึกษาการออกแบบท่อระบายน้ า กระบวนการจุลชี ววิทยาในท่อระบายน้ าแบบใช้แรงโน้ม
ถ่ วง ท่ อความดัน การเคลื่ อนที่ ข องมลพิ ษ วิธี การตรวจวัดในสนามและห้องทดลอง ลักษณะและ
อิทธิ พลของน้ าท่าผิวดิ นและการเอ่อล้นของน้ าเสี ยแบบรวม (น้ าฝนที่ ชะล้างพื้นผิวและน้ าเสี ยจาก
ชุมชน) วิธีการคานวณทางตัวเลข
Study of sewer design, microbial processes in gravity sewers and pressure mains, sewer
pollutant transport, methods for measurement in laboratory and field, characteristics and effects
stormwater runoff and combined sewer overflow, numerical computational methods.
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วศย 613 คุณภาพนา้ และการจาลองทางคณิตศาสตร์
3(3-0-6)
CVE 613 Water Quality and Modeling
ศึกษาสมการสมดุลมวลเคมี สมการอุทกพลศาสตร์ คุณภาพน้ าของแม่น้ าทะเลสาบ และอ่าง
เก็ บ น้ า ปริ มาณออกซิ เ จนที่ ล ะลายน้ า การกระจายตัว ของสารละลายมลพิ ษ แบบจ าลองทาง
คณิ ตศาสตร์
Study of chemical mass balance equation, hydrodynamic equations, water quality of lake
and reservoir, dissolved oxygen, pollutant dispersion, mathematical models.
วศย 614 กระบวนการขั้นสู งในการผลิตนา้ ประปา
3(3-0-6)
CVE 614 Advanced Water Treatment Processes
ศึกษาลักษณะของแหล่งน้ าและปริ มาณความต้องการน้ าประปาของชุ มชน กระบวนการทาง
กายภาพและเคมีสาหรับการผลิตน้ าประปาเพื่อชุ มชนและอุตสาหกรรม การออกแบบทางวิศวกรรม
ของหน่วยกระบวนการที่เกี่ยวข้อง การสร้างแบบจาลองทางคณิ ตศาสตร์ ของหน่วยกระบวนการ
Study of characteristics of water source, community water supply demand and supply,
physical and chemical treatment processes for domestic and industrial water treatment, selection
and design of unit processes and mathematical model.
วศย 615 การหาค่ าทีเ่ หมาะสมทีส่ ุ ดและการออกแบบ
3(3-0-6)
CVE 615 Deterministic Optimization and Design
ศึกษาการวิจยั ดาเนิ นการ เทคนิ คการหาค่าที่เหมาะสมที่สุด เช่ น การโปรแกรมเชิ งเส้นตรง
การโปรแกรมแบบไดนามิ ก ส์ และการโปรแกรมแบบไม่ ใช่ เส้ นตรง การประยุกต์เข้า กับ งานทาง
วิศวกรรม โดยใช้โครงการออกแบบทางคอมพิวเตอร์
Study of operation research, optimization techniques, linear programming, dynamic
programming, nonlinear programming, application to engineering systems using computer design
project.
วศย 616 กฎหมายสิ่ งแวดล้อม
3(3-0-6)
CVE 616 Environmental Law
ศึกษาพระราชบัญญัติส่งเสริ มและรักษาคุณภาพสิ่ งแวดล้อมแห่ งชาติ มาตรฐานของคุณภาพ
น้ า ผิ ว ดิ น ภายในประเทศและต่ า งประเทศ มาตรฐานของคุ ณ ภาพอากาศภายในประเทศและ
ต่างประเทศ พระราชบัญญัติน้ าในต่างประเทศ ข้อตกลงนานาชาติเกี่ ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่ งแวดล้อม
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Study of national legislations regarding environmental enhancement and preservation,
limits, benchmarks, and/or guidelines for surface water, pollutant discharge, and sediment qualities,
national water acts from elsewhere, international ratifies or agreements related to water resources
and environment.
วศย 617 กระบวนการขั้นสู งในการบาบัดนา้ เสี ยจากโรงงานอุตสาหกรรม
3(3-0-6)
CVE 617 Advanced Industrial Wastewater Treatment Processes
ศึ ก ษาลัก ษณะและปริ ม าณของน้ า เสี ย อุ ต สาหกรรม การบ าบัด น้ า เสี ย อุ ต สาหกรรมด้ว ย
กระบวนการทางกายภาพ เคมี และชี วภาพ การบาบัดแบบใช้อากาศและไม่ใช้อากาศ การตกตะกอน
ทางเคมีของโลหะหนัก การกาจัดตะกอนของน้ าเสี ย การเลือกและการออกแบบทางวิศวกรรมของ
หน่ ว ยกระบวนการที่ เ กี่ ย วข้อ ง การสร้ า งแบบจ าลองทางคณิ ต ศาสตร์ ข องหน่ ว ยกระบวนการที่
เกี่ยวข้อง
Study of characteristic and quantity of industrial wastewater, chemical and biological
process including aerobic anaerobic process, chemical precipitation, Sludge treatment, selection and
design of unit process and mathematical model.
วศย 618 วิศวกรรมการควบคุมมลพิษทางอากาศ
3(3-0-6)
CVE 618 Air Pollution Control Engineering
ศึกษาเกณฑ์และมาตรฐานของคุณภาพอากาศ การออกแบบและการควบคุมปริ มาณอนุภาค
ในอากาศ มลพิษทางอากาศที่หลากหลาย สารประกอบอินทรี ยร์ ะเหย ระบบการหมุนเวียนอากาศ การ
ควบคุมและการเผากาจัดขยะของเสี ย
Study of air quality criteria and standards, design and control particulate matters, various
air pollutants, volatile organic compounds, local exhaust ventilation system, incineration waste
sources and control system.
วศย 619 เรื่องคัดสรรทางวิศวกรรมแหล่งนา้ และสิ่ งแวดล้อม
3(3-0-6)
CVE 619 Selected Topics in Water Resources and Environmental Engineering
วิชาสาหรับศึกษาถึงปั ญหาและการแก้ปัญหาทางวิศวกรรมแหล่งน้ าและสิ่ งแวดล้อมที่เกิดขึ้น
จริ ง อย่างมีประสิ ทธิ ภาพและยัง่ ยืน
Study of actual advanced problems in water resources and environmental engineering
towards sustainability.
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กลุ่มวิชาเฉพาะวิศวกรรมการจัดการก่อสร้ าง
รายวิชาบังคับ
วศย 521 การบริหารโครงการก่อสร้ างระดับนานาชาติ
3(3-0-6)
CVE 521 International Construction Project Management
ศึกษาหลักการและการปฏิบตั ิเกี่ยวกับโครงการก่อสร้างระดับนานาชาติ การบริ หารโครงการ
ก่อสร้างระดับนานาชาติ การวางแผนงาน การดาเนิ นโครงการ การติดตามและควบคุมโครงการ การ
ประเมินผลโครงการ การเผยแพร่ และการใช้ประโยชน์จากการประเมินผลโครงการ
Study of principles and practices of international construction project management, project
management, project planning, project implementation, project monitoring and controlling, project
evaluation, dissemination and utilization of projects evaluation.
วศย 522 การบริหารองค์ กรก่อสร้ าง
3(3-0-6)
CVE 522 Construction Organizational Management
ศึกษาแนวคิดทฤษฎีองค์การ การบริ หารและการจัดการองค์กรในงานก่อสร้ าง ปั จจัยที่มีผล
ต่อประสิ ทธิ ภาพการบริ หารและการจัดการองค์กรก่อสร้าง การวางแผนกลยุทธ์และการประเมินผล
สัมฤทธิ์ ทางการบริ หารองค์กรก่อสร้าง การบริ หารคุณภาพในองค์กร กลยุทธ์และทักษะการบริ หาร
การก่อสร้าง วิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบนั และแนวโน้มการบริ หารและการจัดการองค์กรก่อสร้าง
Study of concepts and organization theories, construction organizational administration and
management, factors influencing the effectiveness of construction organizational administration and
management, strategic planning and result based evaluation in administration of construction
organization, quality management in construction organization, administrative strategies and skills,
analysis of current situations and trends of construction administration and management
วศย 523 วิศวกรรมคุณค่ าในโครงการก่ อสร้ าง
3(3-0-6)
CVE 523 Value Engineering in Construction Project
ศึกษาวิศวกรรมคุ ณค่าในอุตสาหกรรมก่อสร้ าง วัฏจักรของการควบคุมราคา วัตถุประสงค์
ของวิศวกรรมคุ ณค่า การเลื อกใช้วิธีการและเทคนิ คการบูรณาการวิศวกรรมคุ ณค่า ในงานออกแบบ
โครงการก่อสร้าง กระบวนการในการจัดการ
Study of value engineering in construction industry life cycle citing, objective of value
engineering when to apply, value engineering method and, the integration of value engineering
methodology in to the design and project construction management project.
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วศย 524 การบริหารการเงินของโครงการ
3(3-0)
CVE 524 Project Financial Management
ศึก ษาความสาคัญของการบริ หารการเงิ นต่ อการบริ หารงานโครงการในองค์ก รก่ อสร้ า ง
โครงการก่ อสร้ างและกระบวนงานก่ อสร้ าง การไฟแนนซ์ โครงการ เทคนิ คการจัดหาโครงการ
จุดคุม้ ทุน กาไร การวิเคราะห์รายรับรายจ่ายของโครงการกับระบบบัญชี ในงานก่อสร้าง รวมถึงระบบ
และฐานข้อมูลเพื่อการควบคุมค่าใช้จ่าย การประเมินเพื่อพัฒนาโครงการเป็ นการประเมินความเป็ นไป
ได้ในการริ เริ่ มโครงการ การวิเคราะห์การเงินและสภาพแวดล้อมโครงการ เพื่อใช้ช่วยในการตัดสิ นใจ
ในการพัฒนาโครงการ หรื อใช้ในการโน้มน้า วลู ก ค้า ในศักยภาพทางธุ รกิ จของโครงการ รวมถึ ง
แนะนาวิธีการต่อรอง และกระบวนการสรุ ปข้อมูลโครงการกับลูกค้า
Introduction to project finance, project finance markets, project development and project
management, working with lender, project contract, risk, financial model and evaluation, financial
structuring and documentation.
รายวิชาเลือกเสรี
วศย 525 การควบคุมคุณภาพในงานก่ อสร้ าง
3(3-0-6)
CVE 525 Quality Control in Construction Projects
ศึ ก ษาแนวคิ ด การจัดการคุ ณ ภาพในงานก่ อ สร้ า ง กระบวนการควบคุ ม คุ ณ ภาพในงาน
ก่อสร้ าง บทบาทผูบ้ ริ หารโครงการก่ อสร้ างกับการจัดการและควบคุ มคุ ณภาพในงานก่ อสร้ าง การ
บริ หารความปลอดภัยและการจัดการความเสี่ ยง รู ปแบบการจัดการคุณภาพเชิงผลลัพธ์
Study of concepts of quality management and control, quality management process,
construction administrative roles and construction quality management, safety management and risk
management, models of quality assessment and quality indicators.
วศย 526 การบริหารความปลอดภัยในโครงการก่อสร้ าง
3(3-0-6)
CVE 526 Safety Management for Construction
ศึ ก ษานโยบายความปลอดภัย และกฎแห่ ง ความปลอดภัย ปั ญ หาจากแนวของผูบ้ ริ ห าร
ระดับสู ง สาเหตุการเกิดอุบตั ิเหตุ การใช้ PDCA ในเรื่ องความปลอดภัย การจัดการและการควบคุม
ความปลอดภัย มาตรฐานความปลอดภัย การบริ หารโครงการและเอกสาร แผนความปลอดภัย และ
การจัดการความปลอดภัยในโครงการก่อสร้าง
Study of safety first policy, the essential problem in top management thinking, cause of
accidents happened, the circle control of PDCA, management and control, standard project
management and document, safety plan, and project safety management.
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วศย 527 วิธีการและเครื่องจักรทีใ่ ช้ ในการก่อสร้ าง
3(3-0-6)
CVE 527 Construction Methods and Equipment
ศึกษาการเลื อกใช้เครื่ องจักรและวิธีการก่อสร้ างสาหรับดินและงานคอนกรี ต เครื่ องมือที่ใช้
ในการเคลื่อนย้าย การยก การลาเลียงและการสู บมวลดินและคอนกรี ต เสาเข็มและเครื่ องตอกเสาเข็ม
งานอุโมงค์ เครื่ องจักรสาหรับการผลิตคอนกรี ต การประมาณค่าใช้จ่ายในขบวนการผลิต
Study of method and equipment solution for earth work and concrete in construction,
handling and moving, concrete pumping and pile driving equipment concrete batching plant, and
cost estimate for equipment.
วศย 528 การจัดการสั ญญาก่อสร้ างสาหรับโครงการก่อสร้ างระดับนานาชาติ
3(3-0-6)
CVE 528 Contract Administration for International Construction Project
ศึกษาการจัดการสัญญาก่ อสร้ าง การใช้สัญญาก่อสร้ างในประเทศกาลังพัฒนา การจัดการ
สัญญาก่อสร้างใน 2 ทิศทาง การจัดการข้อขัดแย้งในสัญญาก่อสร้าง การเคลม
Study of what is contract administration, contract administration used in developing
countries, the two directors of contract administration, who are essential for sole contractual
disputer, what is the claim.
วศย 529 เรื่องคัดสรรทางวิศวกรรมการจัดการการก่อสร้ าง
3(3-0-6)
CVE 529 Selected Topics in Construction Management Engineering
วิชาสาหรับศึกษาถึ งปั ญหาและการแก้ปัญหาทางวิศวกรรมการจัดการการก่อสร้ างที่เกิดขึ้น
จริ ง อย่างมีประสิ ทธิ ภาพและยัง่ ยืน
Study about problems and problems solving related to construction management and civil
engineering management for effectiveness and sustainability.
วศย 621 การบริหารความเสี่ ยงในงานก่อสร้ าง
3(3-0-6)
CVE 621 Risk Management in Construction
ศึ ก ษานิ ย ามและประเภทของความเสี่ ย ง ปั จจัย ของความไม่ แน่ น อนในงานก่ อสร้ า งและ
อุ ต สาหกรรม ส านัก งานที่ มี ค วามเสี่ ย ง ความเสี่ ย งในแต่ ล ะวัฎ จัก รของโครงการ ความเสี่ ย งใน
โครงการสร้าง ขั้นตอนการจัดการความเสี่ ยง ความเสี่ ยงในเรื่ องคุณภาพ และปริ มาณ
Study of definition and typical categories of risk, uncertainties in construction and
manufacturing, identification of risk elements, risk in project life – cycle, risk in construction
project, risk management steps, risk qualification, and risk quantification.
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วศย 622 การควบคุมต้ นทุนโครงการก่ อสร้ าง
3(3-0-6)
CVE 622 Cost Control in Construction Projects
ศึกษาแนวคิดและหลักการเกี่ยวกับการเงิน งบประมาณและการบัญชี การวางแผนและการ
ควบคุ ม การวิ เ คราะห์ ค่ า ใช้จ่ า ยในโครงการก่ อ สร้ า ง การบริ ห ารการเงิ น และงบประมาณ การ
ตรวจสอบทางการเงิน การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริ หารการเงินและงบประมาณ แนวโน้ม
การบริ หารการเงินในองค์กร
Study of concepts and principles of financing, budgeting and accounting, planning and
controlling, cost analysis in construction project, financial and budgeting management, financial
audit, application of information technology for financial and budgeting management, and trends of
financial management in organization.
วศย 623 เทคนิคการตรวจงาน
3(3-0-6)
CVE 623 Inspection Techniques
ศึกษาบทบาทของผูต้ รวจงาน มนุษย์สัมพันธ์ ขั้นตอนของงานก่อสร้าง และจุดสาคัญที่จะต้อง
ตรวจเป็ นพิเศษ บทกาหนดและความคลาดเคลื่ อนที่ ยอมให้ ความปลอดภัยในการปฏิ บ ตั ิ การท า
รายงานการก่ อสร้ าง ความสาคัญของรายการก่ อสร้ างประกอบแบบเกี่ ยวกับคุ ณภาพของวัสดุ การ
ทดสอบวัสดุและการเทียบเท่าเทคโนโลยีของวัสดุที่ใช้ในงานก่อสร้าง
Study of role of inspector and relationship, step of construction and specific point for
inspection, allow and safely inspect, construction report, important of construction specification,
quality of materials, and material testing and comparable.
กลุ่มวิชาเฉพาะวิศวกรรมโครงสร้ าง
รายวิชาบังคับ
วศย 531 การวิเคราะห์ โครงสร้ างขั้นสู ง
3(3-0-6)
CVE 531 Advanced Structural Analysis
ศึกษาการวิเคราะห์โครงสร้างที่ประกอบด้วยชิ้นส่ วนที่หน้าตัดเปลี่ยนแปลง โครงสร้างอาร์ ค
โครงสร้ างเคเบิล การวิเคราะห์โครงสร้ างโดยวิธีเมตริ กซ์ เทคนิ คการแก้ระบบสมการเชิ งเส้นขนาด
ใหญ่ คอมพิวเตอร์ ในการวิเคราะห์โครงสร้าง การวิเคราะห์โครงสร้างโดยวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์เบื้องต้น
Study of analysis of structures with no prismatic members, arch structures, cable
structures, matrix analysis of structures, techniques for solving large linear equation systems,
computer applications, introduction to finite element structural analysis.
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วศย 532 เสถียรภาพของโครงสร้ าง
3(3-0-6)
CVE 532 Stability of Structures
ศึกษาทฤษฎีเสถียรภาพของโครงสร้าง แรงดัดทุติยภูมิ การโค้งงอของเสาในช่วงอิลาสติกและ
อินอิลาสติก การบิด และโค้งงอด้านข้างของคาน เสา คาน-เสา โครงข้อแข็ง แผ่นบาง และเปลือกบาง
การวิเคราะห์ โดยใช้วธิ ี ทางตัวเลขและพลังงาน การแก้ปัญหาความไม่เสถียรภาพในปั จจุบนั
Study of structural stability theory, elastic and inelastic buckling, torsional and lateral
buckling of beams, columns, beam-column, frames, thin plates, and thin shell, energy and
numerical method for structural instability problems, recent development of structural instability
problems.
วศย 533 การออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็กขั้นสู ง
3(3-0-6)
CVE 533 Advanced Reinforced Concrete Design
ศึกษาพฤติกรรม และ กาลังขององค์อาคารคอนกรี ตเสริ มเหล็กภายใต้แรงกระทาต่างๆ ข้อต่อ
ของอาคารคอนกรี ตเสริ มเหล็ก การวิบตั ิของโครงสร้างคอนกรี ตเสริ มเหล็ก มาตรฐานการออกแบบ
โครงสร้ า งคอนกรี ต เสริ ม เหล็ ก ในปั จจุ บ นั การวิเคราะห์ เส้ นครากของแผ่น พื้ น แนวคิ ดของการ
ออกแบบโครงสร้างโดยใช้ทฤษฎี ลิมิตสเตต ความเหนี ยวของชิ้นส่ วนโครงสร้างคอนกรี ตเสริ มเหล็ก
การวิเคราะห์แบบ strut-and-tie
Study of behavior and strength of reinforced concrete members subjected to various loads,
RC building connection, failure of reinforced concrete structure, recent building code for reinforced
concrete structure, yield line analysis of slabs, structural design concept of reinforced concrete
structures by limit state, ductility of RC members and frames, strut-and-tie Model.
วศย 534 วิศวกรรมฐานรากขั้นสู ง
3(3-0-6)
CVE 534 Advanced Foundation Engineering
ศึกษาการตรวจสอบชั้นดินและหิ นในโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ ฐานรากแบบต่าง ๆ เข็ม
พืด เสาเข็มและเข็มเจาะ อิทธิ พลการสัน่ สะเทือนจากการตอกเข็ม ฐานรากแบบเคซอง การหาค่าการ
ทรุ ดตัวและการประยุกต์ การปรับปรุ งฐานรากให้มนั่ คง
Study of soil and rock investigation for large-scale construction projects, footing
foundations, sheet pile, piles and bored piles, vibration impact of pile blowing, caissons,
determination of settlement and its application, and foundation improvements.
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รายวิชาเลือกเสรี
วศย 535 วิธีการทดลองในวิศวกรรมโครงสร้ าง
3(3-0-6)
CVE 535 Experimental Methods in Structural Engineering
ศึกษาวิธีการและอุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบตั ิงานวิจยั วิศวกรรมโครงสร้าง หัวข้อรวมถึงทฤษฎี
ลัก ษณะทางการท างานและผลการใช้เครื่ องมื อทรานซดิ วเซอร์ การตรวจสอบอย่า งละเอี ย ดของ
เครื่ องมือทรานซดิวเซอร์ ระบบการโหลดและการควบคุม การรวบรวมข้อมูลและสัญญาณ ความรู้
เบื้องต้นของการทดสอบโครงสร้างแบบไม่ทาลาย
Study of the basic knowledge required in performing experiments in structural engineering,
preparation of specimens, configuration of test apparatus (e.g. transducers), digital data acquisition
and storage, basic knowledge in non destructive testing.
วศย 536 การวิเคราะห์ โครงสร้ างโดยวิธีเมตริกซ์
3(3-0-6)
CVE 536 Matrix Methods in Structural Analysis
การใช้พีชคณิ ตของเมตริ กซ์ ใ นการแก้ปัญหาโครงสร้ าง การวิเคราะห์ สปริ ง คานต่อเนื่ อง
โครงข้อหมุน โครงข้อแข็ง โดยวิธีสติฟเนสและวิธีเฟลกซิ บิลิต้ ี การใช้คอมพิวเตอร์ กบั เมตริ กซ์
Review of matrix algebra, matrix procedures for analysis of continuous beams, plane
frames, space frames under static and quasi-static loading, stiffness and flexibility methods;
techniques for solving large linear equation systems, computer application.
วศย 537 พลศาสตร์ โครงสร้ าง
3(3-0-6)
CVE 537 Structural Dynamics
ศึกษาการวิเคราะห์ผลตอบสนองทางพลศาสตร์ ของระบบที่มีหนึ่งและหลาย ดีกรี ของความ
อิสระ การสั่นแบบฮาร์ โมนิ ค พีรีออดิ ค และแอพพีรีออดิ ค การสั่นแบบอิ สระและแบบบังคับ การ
สร้ างสเปกตรั มผลตอบสนอง การจาลองแรงพลวัต เช่ น แรงลม และแผ่นดิ นไหว วิธีวิเคราะห์เชิ ง
พลศาสตร์ เช่น วิธีวเิ คราะห์โหมด วิธีวเิ คราะห์สเปกตรัม วิธีวเิ คราะห์ในโดเมนเวลาและโดเมนความถี่
Study of response analysis of dynamical systems with single and multi degree of freedom,
harmonic vibration, periodic and aperiodic vibration, free and forced vibration, response spectrum,
deterministic models of dynamic loads such as wind and earthquakes, analytical methods including
modal, response spectrum, time history, and frequency domain analyses.
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วศย 538 การวิเคราะห์ โครงสร้ างด้ วยวิธีไฟไนต์ อลิ เิ มนต์
3(3-0-6)
CVE 538 Finite Element Analysis of Structures
ศึกษาหลักการพื้นฐานของวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์ วิธีถ่วงน้ าหนักเศษตกค้าง สมการไฟไนต์เอลิ
เมนต์ สมการจากหลักการพลังงาน ฟั งก์ชนั่ รู ปร่ าง การวิเคราะห์ไฟไนท์อิลิเมนต์ของระบบสองมิ ติ
และสามมิติ ซี เอสทีเอลิ เมนต์ ไอโซพาราเมตริ กเอลิเมนต์ โซลิดเอลิเมนต์ โครงสร้างแผ่นและเปลือก
บาง การใช้วิธี เชิ ง ตัวเลข และคอมพิ วเตอร์ วิเคราะห์โครงสร้ าง การประยุก ต์ใ นปั ญหาวิศวกรรม
โครงสร้าง
Study of basic principle of finite element method, weighted residual methods, finite
element formulation, formulations using energy principles, shape functions, analysis of two and
three dimensional systems, CST element, isoparametric element, solid element, plate and shell
structures, numerical method and computer in the analysis of structures, application in structural
engineering problems.
วศย 539 เรื่องคัดสรรทางวิศวกรรมโครงสร้ าง
3(3-0-6)
CVE 539 Selected Topics in Structural Engineering
วิชาสาหรับศึกษาถึ งปั ญหาและการแก้ปัญหาทางวิศวกรรมโครงสร้ างที่เกิ ดขึ้นจริ ง อย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพและยัง่ ยืน
Study about problems and problems solving related to structural engineering and civil
engineering management for effectiveness.
วศย 631 โครงสร้ างเหล็กขั้นสู ง
3(3-0-6)
CVE 631 Advanced Steel Structures
ศึกษาพฤติกรรมขององค์อาคารรับแรงอัด แรงดึง องค์อาคารที่รับแรงดัดและแรงอัด ร่ วมกัน
องค์อาคารรับแรงบิ ด คานที่มีและปราศจากค้ ายันด้านข้าง เสถียรภาพขององค์อาคารของโครงสร้ าง
เหล็ก ข้อต่อของอาคารเหล็ก หลักการและทฤษฎี พ้ืนฐานของมาตรฐานการออกแบบในปั จจุบนั การ
ออกแบบการล้าของโครงสร้างเหล็ก การออกแบบโครงสร้างเหล็กโดยวิธีพลาสติก
Study of behaviors of steel structural components subjected to compression tension,
beam-column, torsional components, beam with/without lateral bracing, stability of structural steel
components, steel building connection, recent building codes and related documents, fatigue design
of steel structures, plastic steel design.
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วศย 632 การออกแบบโครงสร้ างต้ านทานแผ่นดินไหว
3(3-0-6)
CVE 632 Seismic Design of Structures
ศึกษาวิศวกรรมแผ่นดินไหวเบื้องต้น ธรรมชาติของคลื่นแผ่นดินไหว ความเข้มและขนาดของ
แผ่นดินไหว การตอบสนองและการวิเคราะห์ สเปคตรัม มาตรฐานการออกแบบต้านแผ่นดินไหวและ
การวิเ คราะห์ แผ่น ดิ นไหว การสั่ น สะเทื อนไม่ แน่ น อน การสร้ า งข้อมู ล แผ่น ดิ น ไหวจาลอง การ
ออกแบบและการกาหนดรายละเอียดโครงสร้างเพื่อรับแรงแผ่นดินไหว
Study of earthquake engineering natural seismic intensity and magentas, response an
analysis spectral standard deign of building and analysis.
วศย 633 ทฤษฎีของโครงสร้ างเปลือกบาง
3(3-0-6)
CVE 633 Plate and Shell Structures
ศึกษาทฤษฎี ของแผ่นบาง การวิเคราะห์ แผ่นบางเนื่ องจากแรงกระทาและเงื่ อนไขขอบเขต
ต่าง ๆ สมการอนุพนั ธ์สาหรับการดัดของแผ่นบางชนิ ดต่าง ๆ การแก้ปัญหาแผ่นบางโดยวิธีคลาสสิ ค
วิธีไฟไนต์ดิฟเฟอเรนต์และวิธีไฟไนต์เอลิ เมนต์ การวิเคราะห์เชิ งตัวเลข ทฤษฎี ของเปลือกบาง การ
วิเคราะห์โครงสร้างเปลือกบาง โรเตชัน่ นัลเชล ไฮเปอร์ บอลิกพาราโบลอยเชล
Study of theory of thin plate, analysis of flat plates subjected to various loads and
boundary conditions, differential equations for bending of plates, classical plate bending analysis,
finite difference and finite element method, numerical method, theory of thin shell, analysis of shell
structure, rotational shells, hyperbolic paraboloid shell.
วศย 634 คอนกรีตเทคโนโลยีข้ ันสู ง
3(3-0-6)
CVE 634 Advanced Concrete Technology
ศึกษาคุณสมบัติของคอนกรี ตสดและคอนกรี ตที่แข็งตัว พฤติกรรมอิลาสติก การคืบ การล้า
การหดตัว ความคงทนของโครงสร้ างคอนกรี ต ความต้า นทานการกระแทก จุ ล โครงสร้ างของ
คอนกรี ตชนิดต่าง ๆ คอนกรี ตกาลังสู ง คอนกรี ตการเทได้สูง คอนกรี ตน้ าหนักเบา คอนกรี ตสมรรถนะ
สู ง คอนกรี ตเสริ มใยและคอนกรี ตอัดแน่น ความก้าวหน้าล่าสุ ดทางเทคโนโลยีคอนกรี ต
Study of properties of fresh and harden concrete, elastic behavior, creep, fatigue,
shortening, durability concrete structures, impact resistance, microstructure of concrete, high
strength concrete, high workability concrete, light weight concrete, high performance concrete,
fiber reinforced concrete, compact concrete, recent advances in concrete technology.
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วศย 635 วัสดุวศิ วกรรมโยธาขั้นสู ง
3(3-0-6)
CVE 635 Advanced Civil Engineering Materials
ศึกษาจุลโครงสร้างของวัสดุ วิศวกรรมโยธา วัสดุ ประกอบ กลไกการพัง การวิเคราะห์การ
วิบตั ิและการพัง กาลังการล้าและการขยายตัวรอยร้ าวของวัสดุ สเตอริ โอโลยี เทคนิ คการวิเคราะห์
โครงสร้ างและคุ ณสมบัติของวัสดุ เช่ น TEM SEM เอ็กซเรย์ดิฟแฟรคชัน รี โอโลยี ความก้าวหน้า
ล่าสุ ดทางวัสดุวศิ วกรรม
Study of microstructure of concrete wood steel and other civil engineering material,
composite materials, failure mechanism, failure and damage analysis, fatigue strength and crack
growth, stereology, material structures and properties analyzing techniques including TEM, SEM,
X-Ray diffraction, rheology, recent advances in engineering materials.
วศย 636 เทคนิคและวัสดุทใี่ ช้ ซ่อมแซมโครงสร้ างคอนกรีตทีเ่ สื่ อมสภาพ
3(3-0-6)
CVE 636 Repair Techniques and Materials for Deteriorated Concrete Structures
ศึกษาความเสี ยหายจากการเสื่ อมสภาพของคอนกรี ต การบารุ งรักษาคอนกรี ต ลักษณะของ
คอนกรี ต และความรุ นแรงของความเสี ยหาย ที่ ตอ้ งการซ่ อมแซม การหาสาเหตุความเสี ยหาย การ
วิเคราะห์ ความรุ นแรง การขยายตัวของความเสี ยหายที่ตอ้ งการซ่ อมแซม การเลื อกวัสดุ และวิธีการ
ซ่อมแซม การเตรี ยมคอนกรี ตเดิมเพื่อการซ่ อมแซม
Study of concrete deterioration, Maintenance of concrete, General requirement for quality
repair Determine the causes of damage, evaluate the need of repairing. Select the material and repair
method prepare the old concrete for repair.
3.2 ชื่ อ สกุล ตาแหน่ ง และคุณวุฒิของอาจารย์
รายชื่อ ตาแหน่งทางวิชาการ และคุณวุฒิของอาจารย์ประจาหลักสู ตร และอาจารย์พิเศษแสดง
ในหัวข้อย่อย ส าหรั บ ประวัติส่ วนตัวของอาจารย์ป ระจาหลัก สู ตรที่ เกี่ ย วข้องกับ รายละเอี ย ดวุฒิ
การศึ ก ษาและสถาบัน ที่ ส าเร็ จ การศึ ก ษาทุ ก ระดับ ปริ ญ ญา และสาขางานวิจ ัย ที่ ส นใจ แสดงดัง
ภาคผนวก ก

1.2.1. ชื่อนามสกุล ตาแหน่ ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ ผ้รู ับผิดชอบหลักสู ตร

ตาแหน่งทางวิชาการ
ชื่อ - สกุล
ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ นายชาญวิทย์ สายหยุดทอง*

รองศาสตราจารย์

นายสัจจะ เสถบุตร

ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์

นายธนาดล คงสมบูรณ์

อาจารย์

นายภูริภสั สุนทรนนท์*

อาจารย์

ว่าที่ ร.ต.ศุภชัย สินถาวร*

หมายเหตุ *อาจารย์ผ้ รู ับผิดชอบหลักสูตร 3 คน

คุณวุฒิ
วศ.บ.
วศ.ม.
Ph.D.
B.Eng.
M.Eng.
M.S.
D.Eng.
วศ.บ.
วศ.ม.
Ph.D.
วศ.บ.
M.S.
Ph.D.
วศ.บ.
วศ.ม.
D.Eng.

สาขาวิชา
Environmental Engineering
Environmental Engineering
Civil Engineering
Mechanical Engineering
Applied Hydraulics
Civil Engineering
Applied Hydraulics
Civil Engineering
Civil Engineering
Civil Engineering
Civil Engineering
Civil Engineering
Environmental Engineering
Civil Engineering
Civil Engineering
Structural Engineering

สาเร็จการศึกษาจากสถาบัน
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
University of Sheffield, United Kingdom
University of New South Wales, Australia
Asian Institute of Technology
Massachusetts Institute of Technology ,USA
Asian Institute of Technology
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
National University of Singapore, Singapore
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Bradley University, United States of America
University of Wisconsin-Milwaukee, USA
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นวิโรฒ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Asian Institute of Technology

ปี
2532
2537
2547
2513
2518
2524
2518
2534
2540
2548
2539
2541
2550
2543
2547
2552
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1.2.1 อาจารย์ประจา
ลาดับ
รายนาม

ตาแหน่ง
ทางวิชาการ
ผศ.
รศ.
ผศ.
อ.

1
2
3
4

นายชาญวิทย์ สายหยุดทอง
นายสัจจะ เสถบุตร
นายธนาดล คงสมบูรณ์
นายภูริภสั สุ นทรนนท์

5
6

ว่าที่ ร.ต.ศุภชัย สิ นถาวร
นายวสันต์ ธีระเจตกูล

อ.
อ.

7
8
9

นายเสฎฐา ศาสนนันทน์
ว่าที่ ร.อ.อิทธิ พร ศิริสวัสดิ์
นายสุ ดนิรันดร์ เพชรัตน์

อ.
ผศ.
ผศ.

คุณวุฒิ (สาขาวิชา)
Ph.D. (Civil Eng.)
D.Eng. (Hydraulics)
Ph.D. (Civil Eng.)
Ph.D. (Environmental Eng.)
D.Eng. (Structural Eng.)
D.Eng.(Construction Eng. and
Management)
Ph.D. (Environmental Eng.)
วศ.ม.(โยธา)
วศ.ม.(โยธา)

3.2.3 อาจารย์พเิ ศษ
ลาดับ
รายนาม
คุณวุฒิ (สาขาวิชา)
1 ดร.ชัยวัฒน์ เอกวัฒน์พานิชย์ Ph.D. (Civil Eng.)
2
3

ผศ.ดร.ภูวดล ศิริรังศรี
ดร.สุ ชญั ญา โปษยะนันทน์

4

ดร.อรพรรณ คงมาลัย

5

ผศ.ประเสริ ฐ ลักษณ์สมยา

ปี ที่จบ
การศึกษา
2547
2518
2548
2550
2552
2551
2553
2540
2544

องค์กร/สถาบันที่สังกัด
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าธนบุรี
D.Eng. (Infrastructure Eng.) ธนาคารกรุ งเทพ
D.Eng.(Construction Eng. and มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ
Management)
จอมเกล้าพระนครเหนือ
Ph.D.(International Business) วิทยาลัยนวัตกรรม
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
M.Eng. (Civil Eng.)
วิศวกรอิสระ

4. องค์ ประกอบเกีย่ วกับประสบการณ์ภาคสนาม
ไม่มีการฝึ กงานภาคสนาม หรื อสหกิจศึกษาในหลักสู ตร
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5. ข้ อกาหนดเกีย่ วกับการทาโครงงานหรืองานวิจัย
การทางานวิจยั ซึ่ งเป็ นส่ วนหนึ่งของการศึกษาต้องเป็ นการศึกษาวิเคราะห์หวั ข้อที่เกี่ยวข้องกับการ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีทางวิศวกรรมโยธาเพื่อประโยชน์ในการแก้ปัญหาทั้งในเชิ งทฤษฎีและปฎิบตั ิ นิสิต
แต่ละคนจะต้องทาวิจยั โดยการลงทะเบียนเรี ยนวิชาปริ ญญานิพนธ์/ตามที่กาหนดในหลักสู ตร โดยใช้
เกณฑ์การวัดผลตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
5.1 คาอธิบายโดยย่อ
นิสิตต้องค้นคว้าศึกษาด้วยตัวเอง ภายใต้การให้คาปรึ กษาของ อาจารย์ผู้ควมคุมปริ ญญานิ พนธ์
หัวข้อในการศึกษาค้นคว้าเป็ นการพัฒนาหรื อประดิ ษฐ์คิดค้น ที่ตรงกับสาขาวิศวกรรมโยธา โดยมีการ
รายงานความก้าวหน้าของ ปริ ญญานิพนธ์ทุกๆ ภาคการศึกษา และทาการเขียนปริ ญญานิ พนธ์ ในรู ปแบบ
ที่กาหนด
5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้
มีความเข้าใจในปั ญหาสามารถค้นคว้าทฤษฎีรวบรวมข้อมูล นามาประมวลผลและวิเคราะห์ใน
เชิ งวิชาการ เพื่อนามาสังเคราะห์หาข้อสรุ ป อภิปรายผลหรื อหาแนวทางแก้ปัญหา แล้วลงมือปฏิบตั ิจริ ง
เพื่อทดลองแก้ปัญหา
5.3 ช่ วงเวลา
เป็ นไปตามข้อ 3.1.4 แผนการศึกษา ของหมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดาเนิ นงาน และ
โครงสร้างหลักสู ตร
5.4 จานวนหน่ วยกิต
เป็ นไปตามข้อ 3.1.4 โครงสร้างหลักสู ตร ของหมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินงาน
และโครงสร้างหลักสู ตร
5.5 การเตรียมการ
มีการกาหนดชัว่ โมงการให้คาปรึ กษา จากอาจารย์ที่ปรึ กษาแต่ละท่าน มีการจัดทาบันทึกการให้
คาปรึ กษา และให้ขอ้ มูลข่าวสาร กาหนดการ และมีตวั อย่าง ในการทาเอกสารปริ ญญานิพนธ์
5.6 กระบวนการประเมินผล
มีการประเมินผลปริ ญญานิพนธ์ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2554 หมวด 5 ข้อที่ 27 (ภาคผนวก ค)

40

หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์ การสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต
คุณลักษณะพิเศษ
กลยุทธ์ หรือกิจกรรมของนิสิต
มีคุณธรรม จริ ยธรรม เป็ นพลเมืองดี ที่มีความ ส่ ง เสริ ม แนวคิ ด ด้า นบวกในการใช้ชี วิ ต และกระตุ ้น
รั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คม และตนเอง ปฏิ บ ัติ ต น จิ ตสานึ กสาธารณะให้นิสิต โดยการสอดแทรกแนวคิด
ภายใต้จรรยาบรรณวิชาชีพ ด้วยความซื่ อสัตย์ ต่างๆ ในระหว่างการเรี ยนการสอน และการทากิจกรรม
สุ จริ ต และเสี ยสละ
เพื่อให้นิสิตมี คุ ณธรรมและจริ ยธรรม เคารพต่ อตนเอง
และส่ วนรวม และมีจรรยาบรรณในวิชาชีพ
มีความรู ้ พ้ืนฐานในศาสตร์ ที่เกี่ ยวข้องอย่างดี มี การจัด การเรี ยนการสอนในรายวิ ชาพื้นฐานที่ จ าเป็ น
เพื่อเป็ นพื้นฐานในการประยุกต์ใช้ศาสตร์ เพื่อ เพื่อการพัฒนาพื้นฐานความรู ้ ของนิ สิต นอกจากนี้ ยงั มี
สร้างนวัตกรรม และแนวคิดใหม่
การจัดการเรี ยนการสอนในรายวิชาเลือกที่เป็ นรายวิชาที่
จ าเป็ นในสาขาวิ ช าต่ า งๆ เพื่ อ เป็ นพื้ นฐานส าหรั บ การ
ประยุกต์ใช้ในการพัฒนานวัตกรรม หรื อแนวความคิด
ใหม่ๆ
มี ค วามใฝ่ รู ้ และก้ า วทั น การพั ฒ นาและ มี ก ารเปิ ดรายวิ ช าเลื อ กที่ มี ค วามทั น สมั ย ก้ า วล้ า
เปลี่ยนแปลงขององค์ความรู ้และเทคโนโลยีที่ เทคโนโลยี และตอบสนองต่ อการพัฒนาศักยภาพของ
เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาตนเอง หน่ วยงาน สังคม ประเทศ และมีการส่ งเสริ มบรรยากาศทางวิชาการ ด้วย
และประเทศชาติ
การจัด ให้มีห้อ งพัก ผ่อ นรวมส าหรั บ อาจารย์แ ละนิ สิ ต
ระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อแลกเปลี่ยนความคิด และความรู ้
มีกระบวนการคิดที่เป็ นระบบ มีความคิดริ เริ่ ม ให้นิสิตได้พฒั นากระบวนการแก้ปัญหาที่เป็ นระบบ จาก
สร้ า งสรรค์ และการแก้ปั ญหาด้ว ยหลัก การ การให้ โ จทย์แ บบฝึ กหั ด และท าการวิ จัย เพื่ อ ฝึ กการ
แห่ งเหตุและผล
แก้ปัญหา แล้วให้นิสิตทาผลงานวิชาการในรู ปบทความ
หรื องานลักษณะอื่นๆ เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการคิด
สามารถทางานร่ วมกับหมู่คณะ และบริ หาร ส่ งเสริ มให้นิสิตทางานร่ วมกับอาจารย์เป็ นทีมวิจัยโดย
จัดการงานได้อย่างเหมาะสม
การเป็ นผูช้ ่ ว ยวิ จัย หรื อเป็ นผู ้ช่ ว ยสอน เพื่ อ ให้ ไ ด้รั บ
ทัก ษะในการท างานเป็ นหมู่ ค ณะและทัก ษะในการ
บริ หารจัดการงาน
มีความสามารถในการติ ดต่อสื่ อสารกับผูอ้ ื่ น ส่ งเสริ มให้มีการสัมมนาย่อยเพื่อรายงานความก้าวหน้า
ได้เป็ นอย่างดี
ของงานวิ จัย และให้ส่งผลงานวิชาการเข้าร่ วมประชุ ม
วิชาการหรื อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ เพื่อพัฒนาทักษะ
การติดต่อสื่ อสาร และการนาเสนอผลงาน
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2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ ในแต่ ละด้ าน
2.1 ด้ านคุณธรรม จริยธรรม
2.1.1 ผลการเรียนรู้ ด้านคุณธรรมและจริยธรรม
1) สามารถจัดการปั ญหาทางคุณธรรม จริ ยธรรมที่ซบั ซ้อนเชิงวิชาการหรื อวิชาชีพโดยคานึงถึง
ความรู้สึกของผูอ้ ื่น เมื่อไม่มีขอ้ มูลทางจรรยาบรรณวิชาชี พหรื อไม่มีระเบียบข้อบังคับ เพียง
พอที่จะจัดการกับปั ญหาที่เกิดขึ้น ก็สามารถวินิจฉัยอย่างผูร้ ู ้ดว้ ยความยุติธรรมและชัดเจน มี
หลักฐานและตอบสนองกับปั ญหาเหล่านั้นตามหลักการ เหตุผลและค่านิยมอันดีงาม
2) ให้ขอ้ สรุ ปของปั ญหาด้วยความไวต่อความรู ้ สึกของผูท้ ี่ ได้รับผลกระทบ ริ เริ่ มในการยก
ปั ญหาทางจรรยาบรรณที่มีอยูเ่ พื่อการทบทวนและแก้ไข สนับสนุ นอย่างจริ งจัง ให้ผอู้ ื่นใช้
ในการวินิจฉัย ทางด้า นคุ ณ ธรรม จริ ย ธรรมในการจัดการกับ ข้อโต้แย้ง และปั ญหาที่ มี
ผลกระทบต่อตนเองและผูอ้ ื่น
3) แสดงออกซึ่งภาวะผูน้ า ในการส่ งเสริ มให้มีการประพฤติปฏิบตั ิตามหลักคุณธรรม จริ ยธรรม
ในสภาพแวดล้อมของการทางานและในชุมชนที่กว้างขวางขึ้น
2.1.2 กลยุทธ์ การสอนทีจ่ ะใช้ ในการพัฒนาการเรียนรู้ ด้านคุณธรรมและจริ ยธรรม
1) สร้างวัฒนธรรมการศึกษา เพื่อนาไปสู่ การปฏิ บตั ิงานในวิชาชี พอย่างมีคุณธรรมจริ ยธรรม
เช่น วัฒนธรรมการเข้าเรี ยน การเตรี ยมการเพื่อการเรี ยน การร่ วมมือกันทางานกลุ่ม การให้
เกียรติผอู ้ ื่น การรักษาเวลา โดยเน้นให้มีการเรี ยนรู ้ผลกระทบของสิ่ งที่ตนทาที่มีต่อผูอ้ ื่น ทั้ง
ในด้านการเรี ยนและในการปฏิบตั ิงาน ผ่านการเรี ยนในรายวิชาการทางานกลุ่ม การศึกษาดู
งาน หรื อการจัดงานสานสัมพันธ์ระหว่างนิสิต บัณฑิตและคณาจารย์
2) เรี ยนรู ้จากตัวอย่างกรณี ศึกษาที่เกี่ยวข้องกับคุณธรรม จริ ยธรรมในการปฏิบตั ิงานในรายวิชา
ต่างๆ
2.1.3 วิธีการวัดและการประเมินผลการเรียนรู้ ด้านคุณธรรมและจริ ยธรรม
1) การสังเกตพฤติกรรมการโต้ตอบและการแลกเปลี่ยนในห้องเรี ยน หรื อเมื่อไปศึกษาดูงาน
2) ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย และการมีส่วนร่ วมของนิสิตในการ
ทางานกลุ่ม
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2.2 ด้ านความรู้
2.2.1 ผลการเรียนรู้ ด้านความรู้
1) มีความรู ้และความเข้าใจถ่องแท้ ในเนื้ อหาสาระหลักของสาขาวิชา ตลอดจนหลักการและ
ทฤษฎีที่สาคัญและนามาประยุกต์ในการศึกษาค้นคว้าทางวิชาการหรื อการปฏิบตั ิในวิชาชีพ
2) มีความเข้าใจทฤษฎี การวิจยั และการปฏิ บตั ิทางวิชาชี พนั้นอย่างลึ กซึ้ งในวิชาหรื อกลุ่มวิชา
เฉพาะในระดับแนวหน้า มีความเข้าใจในวิธีการพัฒนาความรู ้ใหม่ๆ และการประยุกต์ ตลอด
ถึงผลกระทบของผลงานวิจยั ในปั จจุบนั ที่มีต่อองค์ความรู ้ในสาขาวิชาและต่อการปฏิ บตั ิใน
วิชาชีพ
3) ตระหนักในระเบียบข้อบังคับที่ใช้อยูใ่ นสภาพแวดล้อมของระดับชาติและนานาชาติ ที่อาจมี
ผลกระทบต่อสาขาวิชาชีพ รวมทั้งเหตุผลและการเปลี่ยนแปลงที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต
2.2.2 กลยุทธ์ การสอนทีจ่ ะใช้ ในการพัฒนาการเรียนรู้ ด้านความรู้
1) ใช้การเรี ยนการสอนแบบแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ ระหว่างผูเ้ รี ยน และผูเ้ รี ยน และระหว่างผูเ้ รี ยน
และผูส้ อน
2) ใช้การเรี ยนการสอนโดยนาเสนอเทคโนโลยีและองค์ความรู ้ ใหม่ๆ ในรายวิชาต่างๆ ผ่าน
การศึกษางานวิจยั และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีต่างๆ จากบทความทางวิชาการและวิชาชีพ
3) ใช้การเยีย่ มชมศึกษาดูงานจริ ง
4) ใช้เอกสารประกอบการสอนเป็ นภาษาอังกฤษ เพื่อเพิ่มความรู ้ดา้ นภาษาที่เกี่ยวข้องในรายวิชา
ต่างๆ
5) ใช้เทคนิ คการเรี ยนการสอนแบบผสมผสานเทคนิ คการเรี ยนการสอนแบบต่างๆ เข้าด้วยกัน
ตามสถานการณ์และความจาเป็ นในแต่ละรายวิชา
2.2.3 วิธีการวัดและการประเมินผลการเรียนรู้ ด้านความรู้
ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนและการปฏิบตั ิของนิสิต เช่น การทดสอบย่อย การสอบ
กลางภาค การสอบปลายภาค หรื อประเมินจากรายงาน และการนาเสนอรายงาน รวมถึงประเมินจากผล
การสอบประมวลผลความรู้ การสอบหัวข้อปริ ญญานิพนธ์ การสอบความก้าวหน้า การสอบปริ ญญา
นิพนธ์ และการตีพิมพ์บทความทางวิชาการและวิชาชีพ
2.3 ด้ านทักษะทางปัญญา
2.3.1 ผลการเรียนรู้ ด้านทักษะทางปัญญา
1) ใช้ความรู้ทางภาคทฤษฎีและปฏิบตั ิ ในการจัดการบริ บทใหม่ที่ไม่คาดคิดทางวิชาการและวิชาชี พ
และพัฒนาแนวคิดริ เริ่ มและสร้างสรรค์เพื่อตอบสนองประเด็นหรื อปั ญหา
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2) สามารถใช้ดุลยพินิจในการตัดสิ นใจในสถานการณ์ที่มีขอ้ มูลไม่เพียงพอ สามารถสังเคราะห์และ
ใช้ผลงานวิจยั สิ่ งตีพิมพ์ทางวิชาการหรื อรายงานทางวิชาชี พ และพัฒนาความคิดใหม่ๆ โดย
การบรู ณาการให้เข้ากับองค์ความรู ้เดิม หรื อเสนอเป็ นความรู ้ใหม่ที่ทา้ ทาย
3) สามารถใช้เทคนิ คทัว่ ไปหรื อเฉพาะทาง ในการวิเคราะห์ประเด็นหรื อปั ญหาที่ซับซ้อนได้อย่าง
สร้ างสรรค์ รวมถึ งพัฒนาข้อสรุ ปและข้อเสนอแนะที่ เกี่ ยวข้องในสาขาวิชาการหรื อวิชาชี พ
สามารถวางแผนและดาเนิ นการโครงการสาคัญหรื อโครงการวิจยั ค้นคว้าทางวิชาการได้ด้วย
ตนเอง โดยการใช้ความรู ้ท้ งั ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตั ิ ตลอดถึงการใช้เทคนิคการวิจยั และให้
ข้อสรุ ปที่สมบูรณ์ ซึ่ งขยายองค์ความรู ้ หรื อแนวทางการปฏิ บตั ิ ในวิชาชี พที่มีอยู่เดิ มได้อย่างมี
นัยสาคัญ
2.3.2 กลยุทธ์ การสอนทีจ่ ะใช้ ในการพัฒนาการเรียนรู้ ด้านทักษะทางปัญญา
1) เน้นการสอนให้นิสิตรู ้ จกั บูรณาการและการประยุกต์ใช้ทฤษฎี ความรู ้ ต่างๆ ผ่านการทารายงาน
และงานที่มอบหมายในวิชาต่างๆ
2) เน้นการสอนให้รู้จกั สั งเกตุ และจับประเด็นที่มาและความสาคัญของปั ญหาต่างๆ ในงาน และ
วิชาชีพที่ตนรับผิดชอบ เพื่อนามากาหนดวัตถุประสงค์ในการแก้ปัญหานั้นๆ อย่างมีบูรณาการ
ผ่านการทาข้อเสนอโครงการปริ ญญานิพนธ์ และวิชาที่เกี่ยวข้องกับระเบียบวิธีวจิ ยั
3) เน้นให้เห็นความสาคัญและรู ้จกั เก็บข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์และตัดสิ นใจแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล
และอยูบ่ นพื้นฐานของความเป็ นจริ ง ผ่านการศึกษาและการทารายงาน การทาปริ ญญานิพนธ์
และวิชาที่เกี่ยวข้องกับระเบียบวิธีวจิ ยั
2.3.3.วิธีการวัดและการประเมินผลการเรียนรู้ ด้านทักษะทางปัญญา
ประเมินจากผลการทารายงาน งานที่ได้รับมอบหมาย การสอบปากเปล่าในวิชาปริ ญญานิ พนธ์
การสอบหัวข้อ และการรายงานความก้าวหน้า
2.4 ทักษะความสั มพันธ์ ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
2.4.1 ผลการเรียนรู้ ด้านทักษะความสั มพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบ
1) สามารถแก้ไขปั ญหาที่ มี ความซับซ้อน หรื อความยุ่งยากระดับ สู งทางวิชาชี พได้ด้วยตนเอง
สามารถตัดสิ นใจในการดาเนินงานด้วยตนเองและสามารถประเมินตนเองได้ รวมทั้งวางแผนใน
การปรับปรุ งตนเองให้มีประสิ ทธิภาพในการปฏิบตั ิงานระดับสู งได้
2) มีความรับผิดชอบในการดาเนินงานของตนเอง และร่ วมมือกับผูอ้ ื่นอย่างเต็มที่ ในการจัดการข้อ
โต้แย้งและปั ญหาต่างๆ
3) แสดงออกทัก ษะการเป็ นผู ้น าได้อ ย่ า งเหมาะสมตามโอกาสและสถานการณ์ เ พื่ อ เพิ่ ม พู น
ประสิ ทธิ ภาพในการทางานของกลุ่ม
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2.4.2. กลยุทธ์ การสอนที่จะใช้ ในการพัฒนาการเรี ยนรู้ ด้านทักษะความสั มพันธ์ ระหว่ างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
1) กาหนดให้มีการทารายงาน หรื องานที่มอบหมายในแต่ละวิชา และมีการนาเสนอผลงานหรื อ
รายงานนั้นๆ
2) ใช้การเรี ยนการสอนแบบแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ระหว่างผูเ้ รี ยน และผูเ้ รี ยน และระหว่างผูเ้ รี ยนและ
ผูส้ อน
2.4.3 วิธีการวัดและการประเมินผลการเรี ยนรู้ ด้านทักษะความสั มพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความ
รับผิดชอบ
ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนิ สิต ในการนาเสนอผลงานหรื อรายงานในวิชา
ต่างๆ หรื อในการสอบปากเปล่าหรื อการสอบปริ ญญานิพนธ์
2.5 ด้ านทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่ อสารและการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
2.5.1 ผลการเรียนรู้ ด้านทักษะการวิเคราะห์ เชิ งตัวเลข การสื่ อสารและการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
1) สามารถคัดกรองข้อมูลทางคณิ ตศาสตร์ และสถิติ เพื่อนามาใช้ในการศึกษาค้นคว้าปั ญหา สรุ ป
ปั ญหาและเสนอแนะแก้ไขปั ญหาในด้านต่างๆ
2) สามารถสื่ อสารได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ได้อย่างเหมาะสมกับกลุ่มบุคคลต่างๆ ทั้งในวงการ
วิชาการและวิชาชีพรวมถึงชุมชนทัว่ ไป โดยการนาเสนอรายงานทั้งในรู ปแบบที่เป็ นทางการและ
ไม่เป็ นทางการผ่านสิ่ งตีพิมพ์ทางวิชาการและวิชาชีพ รวมทั้งปริ ญญานิพนธ์หรื อโครงการค้นคว้า
ที่สาคัญ
2.5.2 กลยุทธ์ การสอนทีจ่ ะใช้ ในการพัฒนาการเรียนรู้ ด้านทักษะการวิเคราะห์ เชิ งตัวเลข การสื่ อสาร
และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
1) สอดแทรกการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี การสื่ อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศและการคิดวิเคราะห์
เชิงตัวเลขลงไปในรายวิชาที่เกี่ยวข้อง
2) มีก ารทดลอง ค้นคว้า เกี่ ย วกับ การวิเคราะห์ เชิ ง ตัวเลข การสื่ อสารและการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศลงในวิชาที่เกี่ยวข้อง
3) จัดทา e-mail group หรื อ blog ของนิสิต เพื่อการสื่ อสาร การส่ งรายงาน และประสานงานระหว่าง
คณาจารย์และนิสิต และระหว่างนิสิตและนิสิต
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2.5.3 วิธีการวัดและการประเมินผลการเรี ยนรู้ ด้านทักษะการวิเคราะห์ เชิ งตัวเลข การสื่ อสารและ
การใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
1) ประเมินผลจากการใช้งาน blog หรื อ e-mail เพื่อการประสานงานระหว่างอาจารย์และนิสิต
2) ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนและทางการปฏิบตั ิในวิชาที่เกี่ยวข้อง
3. แผนทีแ่ สดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรี ยนรู้ จากหลักสู ตรสู่ รายวิชา (Curriculum
Mapping)
แผนที่ แสดงการกระจายความรั บผิดของมาตรฐานผลการเรี ย นรู้ ของหลัก สู ตรบัณฑิ ตศึ ก ษา
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา แสดงดังต่อไปนี้

แผนผังการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ จากหลักสู ตรสู่ รายวิชา (Cirriculum Mapping)
ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง
รายวิชา
ด้ านที่ 1
ด้ านที่ 2
คุณธรรมจริยธรรม
ความรู้

ด้ านที่ 3
ทักษะทางปัญญา

ด้ านที่ 4
ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่ างบุคคลและความ
รับผิดชอบ

ด้ านที่ 5
ทักษะการ
วิเคราะห์ เชิง
ตัวเลข การ
สื่อสารและการ
ใช้ เทคโนโลยี

1

2

3

1

2

3

1

2

3

1

2

3

1

2

วศย 501 การวิเคราะห์ทางวิศวกรรม





























วศย 502 การออกแบบงานวิจยั ทางวิศวกรรมโยธา





























วศย 503 สัมนาทางวิศวกรรมโยธา





























วศย 504 ปริ ญญานิพนธ์





























วศย 511 อุทกวิทยาขั้นสูง
วศย 512 สถิติสาหรับสิ่ งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ

























































วศย 513 การบริ หารจัดการลุ่มน้ าแบบองค์รวม
วศย 514 กระบวนการขั้นสูงในการบาบัดน้ าเสี ยจาก
ชุมชน

























































วศย 515 การไหลในทางน้ าเปิ ด





























รายวิชา

ด้ านที่ 1
คุณธรรมจริยธรรม

ด้ านที่ 2
ความรู้

ด้ านที่ 3
ทักษะทางปัญญา

ด้ านที่ 4
ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่ างบุคคลและความ
รับผิดชอบ

ด้ านที่ 5
ทักษะการ
วิเคราะห์ เชิง
ตัวเลข การ
สื่อสารและการ
ใช้ เทคโนโลยี

1

2

3

1

2

3

1

2

3

1

2

3

1

2

วศย 516 การไหลซึมของน้ าใต้ดิน
วศย 517 การวิเคราะห์การวางแผนและระบบ
ทรัพยากรน้ า

























































วศย 518 แบบจาลองทางอุทกวิทยา





























วศย 519 การวางแผนบริ หารจัดการน้ าท่าผิวดิน





























วศย 611 การออกแบบทางชลศาสตร์
วศย 612 กระบวนการและการออกแบบท่อระบาย
น้ า

























































วศย 613 คุณภาพน้ าและการจาลองทางคณิ ตศาสตร์





























วศย 614 กระบวนการขั้นสูงในการผลิตน้ าประปา
วศย 615 การหาค่าที่เหมาะสมที่สุดและการ
ออกแบบ

























































วศย 616 กฎหมายสิ่ งแวดล้อม





























รายวิชา

ด้ านที่ 1
คุณธรรมจริยธรรม

ด้ านที่ 2
ความรู้

ด้ านที่ 4
ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่ างบุคคลและความ
รับผิดชอบ

ด้ านที่ 3
ทักษะทางปัญญา

ด้ านที่ 5
ทักษะการ
วิเคราะห์ เชิง
ตัวเลข การ
สื่อสารและการ
ใช้ เทคโนโลยี

1
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1
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วศย 618 วิศวกรรมการควบคุมมลพิษทางอากาศ
วศย 619 เรื่ องคัดสรรทางวิศวกรรมแหล่งน้ าและ
สิ่ งแวดล้อม
วศย 521 การบริ หารโครงการก่อสร้างระดับ
นานาชาติ





















































































วศย 522 การบริ หารองค์กรก่อสร้าง





























วศย 523 วิศวกรรมคุณค่าในโครงการก่อสร้าง





























วศย 524 การบริ หารการเงินของโครงการ





























วศย 525 การควบคุมคุณภาพในงานก่อสร้าง
วศย 526 การบริ หารความปลอดภัยในโครงการ
ก่อสร้าง

























































วศย 527 วิธีการและเครื่ องจักรที่ใช้ในการก่อสร้าง





























วศย 617 กระบวนการขั้นสูงในการบาบัดน้ าเสี ยจาก
โรงงานอุตสาหกรรม

รายวิชา

ด้ านที่ 1
คุณธรรมจริยธรรม

ด้ านที่ 2
ความรู้

ด้ านที่ 4
ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่ างบุคคลและความ
รับผิดชอบ

ด้ านที่ 3
ทักษะทางปัญญา

ด้ านที่ 5
ทักษะการ
วิเคราะห์ เชิง
ตัวเลข การ
สื่อสารและการ
ใช้ เทคโนโลยี

1
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วศย 621 การบริ หารความเสี่ ยงในงานก่อสร้าง





























วศย 622 การควบคุมต้นทุนโครงการก่อสร้าง





























วศย 623 เทคนิคการตรวจงาน





























วศย 531 การวิเคราะห์โครงสร้างขั้นสูง





























วศย 532 เสถียรภาพของโครงสร้าง





























วศย 533 การออกแบบคอนกรี ตเสริ มเหล็กขั้นสูง





























วศย 534 วิศวกรรมฐานรากขั้นสูง





























วศย 535 วิธีการทดลองในวิศวกรรมโครงสร้าง





























วศย 536 การวิเคราะห์โครงสร้างโดยวิธีเมตริ กซ์





























วศย 528 การจัดการสัญญาก่อสร้างสาหรับโครงการ
ก่อสร้างระดับนานาชาติ
วศย 529 เรื่ องคัดสรรทางวิศวกรรมการจัดการการ
ก่อสร้าง

รายวิชา

ด้ านที่ 1
คุณธรรมจริยธรรม

ด้ านที่ 2
ความรู้

ด้ านที่ 4
ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่ างบุคคลและความ
รับผิดชอบ

ด้ านที่ 3
ทักษะทางปัญญา

ด้ านที่ 5
ทักษะการ
วิเคราะห์ เชิง
ตัวเลข การ
สื่อสารและการ
ใช้ เทคโนโลยี

1
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3

1
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3

1

2

3

1
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วศย 537 พลศาสตร์โครงสร้าง
วศย 538 การวิเคราะห์โครงสร้างด้วยวิธีไฟไนต์อิลิ
เมนต์

























































วศย 539 เรื่ องคัดสรรทางวิศวกรรมโครงสร้าง





























วศย 631 โครงสร้างเหล็กขั้นสูง
วศย 632 การออกแบบโครงสร้างต้านทาน
แผ่นดินไหว

























































วศย 633 ทฤษฎีของโครงสร้างเปลือกบาง





























วศย 634 คอนกรี ตเทคโนโลยีข้นั สูง





























วศย 635 วัสดุวศิ วกรรมโยธาขั้นสูง
วศย 636 เทคนิคและวัสดุที่ใช้ซ่อมแซมโครงสร้าง
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รายละเอียดผลการเรียนรู้ ในด้ านต่ างๆของนิสิตตามแผนทีแ่ สดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้
จากหลักสู ตรสู่ รายวิชา
ด้ านที่ 1 คุณธรรม จริยธรรม
1. สามารถจัด การปั ญหาทางคุ ณธรรม จริ ยธรรมที่ ซับ ซ้อ นเชิ ง
วิชาการหรื อวิชาชีพโดยคานึ งถึงความรู ้สึกของผูอ้ ื่น และเมื่อไม่มี
ข้อมูลทางจรรยาบรรณวิชาชีพหรื อไม่มีระเบียบข้อบังคับ เพียง
พอที่จะจัดการกับปั ญหาที่เกิดขึ้น ก็สามารถวินิจฉัยอย่างผูร้ ู ้ดว้ ย
ความยุติธรรมและชัดเจน มีหลักฐานและตอบสนองกับปั ญหา
เหล่านั้นตามหลักการ เหตุผลและค่านิยมอันดีงาม
2. ให้ข ้อสรุ ป ของปั ญ หาด้ว ยความไวต่ อ ความรู ้ สึ ก ของผูท้ ี่ ไ ด้รั บ
ผลกระทบ ริ เริ่ มในการยกปั ญหาทางจรรยาบรรณที่มีอยูเ่ พื่อการ
ทบทวนและแก้ไข สนับสนุ นอย่างจริ งจัง ให้ผูอ้ ื่นใช้ในการ
วินิจฉัยทางด้านคุณธรรม จริ ยธรรมในการจัดการกับข้อโต้แย้ง
และปั ญหาที่มีผลกระทบต่อตนเองและผูอ้ ื่น
3. แสดงออกซึ่ งภาวะผูน้ าในการส่ งเสริ มให้มีการประพฤติปฏิ บัติ
ตามหลักคุณธรรม จริ ยธรรมในสภาพแวดล้อมของการทางาน
และในชุมชนที่กว้างขวางขึ้น
ด้ านที่ 3 ทักษะทางปัญญา
1. ใช้ความรู ้ทางภาคทฤษฎีและปฏิบตั ิในการจัดการบริ บทใหม่ที่ไม่
คาดคิ ดทางวิชาการและวิชาชี พ และพัฒนาแนวคิ ดริ เริ่ มและ
สร้างสรรค์เพื่อตอบสนองประเด็นหรื อปั ญหา
2. สามารถใช้ดุลยพินิจในการตัดสิ นใจในสถานการณ์ที่มีขอ้ มูลไม่
เพียงพอ สามารถสังเคราะห์และใช้ผลงานวิจยั สิ่ งตีพิมพ์ทาง
วิชาการหรื อรายงานทางวิชาชีพ และพัฒนาความคิดใหม่ๆ โดย
การบรู ณาการให้เข้ากับองค์ความรู ้เดิม หรื อเสนอเป็ นความรู ้ใหม่
ที่ทา้ ทาย
3. สามารถใช้เทคนิคทัว่ ไปหรื อเฉพาะทาง ในการวิเคราะห์ประเด็น
หรื อปั ญหาที่ซับซ้อนได้อย่างสร้างสรรค์ รวมถึงพัฒนาข้อสรุ ป
และข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้องในสาขาวิชาการหรื อวิชาชีพ สามารถ
วางแผนและดาเนิ นการโครงการสาคัญหรื อโครงการวิจยั ค้นคว้า
ทางวิชาการได้ดว้ ยตนเอง โดยการใช้ความรู ้ท้ งั ภาคทฤษฎี และ
ภาคปฏิ บัติ ตลอดถึงการใช้เทคนิ คการวิจยั และให้ขอ้ สรุ ปที่
สมบูรณ์ ซึ่ งขยายองค์ความรู ้หรื อแนวทางการปฏิบตั ิในวิชาชีพที่
มีอยูเ่ ดิมได้อย่างมีนยั สาคัญ
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2554

ด้ านที่ 2 ความรู้
1. มีความรู ้และความเข้าใจถ่องแท้ ในเนื้ อหาสาระหลักของ
สาขาวิชา ตลอดจนหลักการและทฤษฎีที่สาคัญและนามา
ประยุกต์ในการศึ กษาค้นคว้าทางวิชาการหรื อการปฏิ บตั ิ
ในวิชาชีพ
2. มีความเข้าใจทฤษฎี การวิจยั และการปฏิบตั ิทางวิชาชีพนั้น
อย่างลึกซึ้ งในวิชาหรื อกลุ่มวิชาเฉพาะในระดับแนวหน้า
มี ค วามเข้า ใจในวิธีก ารพัฒ นาความรู ้ ใ หม่ ๆ และการ
ประยุกต์ ตลอดถึงผลกระทบของผลงานวิจยั ในปั จจุบนั ที่
มีต่อองค์ความรู ้ในสาขาวิชาและต่อการปฏิบตั ิในวิชาชีพ
3. ตระหนักในระเบี ยบข้อบังคับที่ ใช้อยู่ในสภาพแวดล้อม
ของระดับชาติและนานาชาติที่อาจมีผลกระทบต่อสาขา
วิชาชี พ รวมทั้งเหตุ ผลและการเปลี่ ยนแปลงที่ อาจจะ
เกิดขึ้นในอนาคต
ด้ านที่ 4 ความสัมพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบ
1. สามารถแก้ไขปั ญหาที่มีความซับซ้อน หรื อความยุง่ ยาก
ระดับสู งทางวิชาชี พได้ดว้ ยตนเอง สามารถตัดสิ นใจใน
การดาเนิ นงานด้วยตนเองและสามารถประเมินตนเองได้
รวมทั้งวางแผนในการปรับปรุ งตนเองให้มีประสิ ทธิ ภาพ
ในการปฎิบตั ิงานระดับสูงได้
2. มี ความรั บ ผิด ชอบในการด าเนิ นงานของตนเอง และ
ร่ วมมือกับผูอ้ ื่นอย่างเต็มที่ ในการจัดการข้อโต้แย้งและ
ปั ญหาต่างๆ
3. แสดงออกทัก ษะการเป็ นผู ้น าได้อ ย่ า งเหมาะสมตาม
โอกาสและสถานการณ์เพื่อเพิ่มพูนประสิ ทธิ ภาพในการ
ทางานของกลุ่ม
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ด้ านที่ 5 ทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
1. สามารถคัดกรองข้อมูลทางคณิ ตศาสตร์ และสถิติ เพื่อนามาใช้ใน
การศึกษาค้นคว้าปั ญหา สรุ ปปั ญหาและเสนอแนะแก้ไขปั ญหาใน
ด้านต่างๆ
2. สามารถสื่ อสารได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ ได้อย่างเหมาะสมกับกลุ่ม
บุคคลต่างๆ ทั้งในวงการวิชาการและวิชาชีพรวมถึงชุมชนทัว่ ไป
โดยการนาเสนอรายงานทั้งในรู ปแบบที่ เป็ นทางการและไม่เป็ น
ทางการผ่ า นสิ่ ง ตี พิ ม พ์ ท างวิ ช าการและวิ ช าชี พ รวมทั้ ง
วิทยานิพนธ์หรื อโครงการค้นคว้าที่สาคัญ

หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ ในการประเมินผลนิสิต
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ ในการให้ ระดับคะแนน (เกรด)
เป็ นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิ ตศึ กษา
พ.ศ. 2554 หมวด 5 ข้อที่ 27 (ภาคผนวก ค)
2. กระบวนการสอบมาตรฐานผลสั มฤทธิ์ของนิสิต
การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ จะใช้การทวนสอบจากคะแนนข้อสอบ งานที่มอบหมาย
รายงานหรื อการสอบประเภทอื่นๆ โดยวิธีการทวนสอบที่ใช้จะขึ้นอยูก่ บั ตัวชี้ วดั มาตรฐานการเรี ยนรู ้
ในด้านต่างๆเป็ นสาคัญ
3. เกณฑ์ การสาเร็จการศึกษาตามหลักสู ตร
การวัดผลและการสาเร็ จการศึกษาเป็ นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒว่าด้วย
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2554 หมวด 9 ข้อที่ 48 (ภาคผนวก ค)
หมวดที่ 6 การพัฒนาอาจารย์
ในปี การศึกษา 2554 ภาควิชาวิศวกรรมโยธามีอาจารย์ประจา จานวน 12 คน วุฒิการศึกษา
ระดับปริ ญญาเอก จานวน 8 คน วุฒิการศึกษาระดับปริ ญญาโท (กาลังศึกษาระดับปริ ญญาเอก) จานวน
3 คน วุฒิการศึกษาระดับปริ ญญาโท จานวน 1 คน และมีแผนรับเพิ่มอีก 1 คน โดยมีสัดส่ วนคุ ณวุฒิ
อาจารย์ ตรี : โท : เอก = 0 : 4 : 8 มีผดู ้ ารงตาแหน่งทางวิชาการระดับ รองศาสตราจารย์ จานวน 1 คน
และผูช้ ่วยศาสตราจารย์ จานวน 4 คน

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2554
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1. การเตรียมการสาหรับอาจารย์ใหม่
ส าหรั บ อาจารย์ใ หม่ จะต้องเข้า โครงการปฐมนิ เทศรวมของมหาวิทยาลัย เพื่ อ ให้เข้าถึ ง
วิสัยทัศน์ พันธกิ จและการดาเนิ นงานในส่ วนที่ เกี่ ยวข้องกับหลักสู ตร จะมี การสรุ ปข้อมูลเกี่ ยวกับ
โครงสร้ า งหลัก สู ต รบัณ ฑิ ต สาขาวิศวกรรมโยธา และมอบเอกสารรายละเอี ย ดหลัก สู ต รและ
รายละเอียดวิชา รวมถึงตัวชี้วดั มาตรฐานผลการเรี ยนรู ้ต่างๆ ให้อาจารย์ใหม่ทราบและใช้เป็ นแนวทาง
ในการปฏิบตั ิ รวมถึงข้อกาหนดหรื อข้อบังคับต่างๆ ของมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาในระดับ
บัณฑิตศึกษา การเป็ นอาจารย์ที่ปรึ กษา การเป็ นอาจารย์ที่ปรึ กษาปริ ญญานิพนธ์ แนวทางการวัดผล
สัมฤทธิ์ ของนิ สิต แนวทางในการเตรี ยมเอกสารประกอบการสอน และแนวทางสอนแบบต่างๆ
รวมทั้งแนะนาสถานที่ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง และแนะนาอาจารย์ใหม่ต่อนิสิต โดยมีอาจารย์รุ่นที่มี
ประสบการณ์คอยเป็ นพี่เลี้ยงให้
จานวนอาจารย์ใหม่ที่ได้รับการเตรี ยมความพร้อม ในปี การศึกษา 2550 จานวน 1 คน และปี
การศึกษา 2554 จานวน 1 คน
2. การพัฒนาความรู้ และทักษะให้ แก่ คณาจารย์
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัด และการประเมินผล
คณาจารย์ทบทวนผลการเรี ยนการสอน หรื อผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ ของนิสิต
ของรายวิชาต่างๆ รวมถึงความคิดเห็นของนิสิต เพื่อใช้ในการพัฒนาทักษะการจัดการเรี ยนการสอน
การวัดและการประเมินผลต่อไป
กรรมการบริ หารหลักสู ตร จัดวิพากษ์หลักสู ตร ทบทวนผลการเรี ยนการสอนในหลักสู ตร
และผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ ของนิสิต และความคิดเห็นของนิสิต ภาคอุตสาหกรรมและ
ภาคสังคม เพื่อใช้เป็ นเครื่ องมือในการสนับสนุนการพัฒนาปรับปรุ งการจัดการเรี ยนการสอน การวัด
และการประเมินผลของคณาจารย์ โดยต้อง
- วางแผนการดาเนินการจัดการเรี ยนการสอนร่ วมกับอาจารย์ทุกกลุ่มวิชา
- พิจารณาและให้ความเห็นชอบแผนการเรี ยนการสอน
- พิจารณาให้ความเห็นชอบภาระงานสอน
เมื่อสิ้ นสุ ดการศึกษาในแต่ละปี คณะกรรมการปรับปรุ งหลักสู ตรจะต้องประชุ มร่ วมกันเพื่อ
ประเมินระบบการเรี ยนการสอนในรายวิชาต่าง ๆ ทั้งในเชิ งเนื้ อหา ผูส้ อน วิธีการสอน อุปกรณ์ การ
สอน สื่ อการสอนและประเมินผล เพื่อนาข้อมูลต่าง ๆ มาปรับปรุ งในปี การศึกษาต่อไป ทั้งนี้ จะต้องมี
การประเมินและปรับปรุ งหลักสู ตรตามข้อกาหนดของมหาวิทยาลัย
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2.2 การพัฒนาวิชาการ และวิชาชีพด้ านอืน่ ๆ
คณะวิศ วกรรมศาสตร์ ได้จดั งบพัฒนาบุ ค ลากรส าหรั บ อาจารย์แต่ ล ะท่ า น เพื่ อใช้ใ นการ
ประชุ ม สั ม มนาเพื่ อ พัฒ นาตนเอง ในระดับ ประเทศ ปี ละประมาณ 10,000 บาท ต่ อ คน และมี
งบประมาณสาหรับการเดิ นทางไปเสนอผลงานทางวิชาการ ภาควิชาละประมาณ 100,000 บาท ต่อปี
ในช่วง 3 ปี ที่ผา่ นมา มีอาจารย์เข้าร่ วมสัมมนาในระดับประเทศ 100% (ไม่นบั อาจารย์ที่ลาศึกษาต่อ)
และเดินทางไปเสนอผลงานทางวิชาการในต่างประเทศ 3 คน (30%) นอกจากนี้ อาจารย์ยงั สามารถที่
จะขอทุนในการเข้าร่ วมสัมมนาจากทางมหาวิทยาลัยได้อีกทาง
เพื่ อให้อ าจารย์ไ ด้มี โ อกาสพัฒนาองค์ค วามรู้ ใ ห้ท ันสมัย ภาควิชาวิศวกรรมโยธา ได้น า
อาจารย์ไปศึกษาดูงาน ในประเทศจีน ญี่ปุ่น และเกาหลี ในกลุ่มงานที่ตรงกับสาขาที่ตอ้ งการเปิ ดสอน
จะได้ยนื ยันถึงความสาคัญของทิศทางในการเปิ ดหลักสู ตรในระดับบัณฑิตศึกษา
แผนพัฒนาอาจารย์ 2554 – 2555 – 2556
2254
2555
2556
แผนพัฒนา
อาจารย์
ในประเทศ ต่างประเทศ ในประเทศ ต่างประเทศ ในประเทศ ต่างประเทศ
ศึ ก ษ า ต่ อ ร ะ ดั บ
ปริ ญญาเอก
เ พิ่ ม พู น ค ว า ม รู ้
1
ทางวิชาการ
ศึกษาดูงาน
12
1
12
1
12
1
สั ม มนา/อบรม/
12
2
12
2
12
2
ประชุมวิชาการ
หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสู ตร
1. การบริหารหลักสู ตร
การบริ หารหลักสู ตรมีการดาเนิ นการในรู ปแบบ คณะกรรมการบริ หารหลักสู ตรซึ่ งแต่งตั้ง
จากบัณ ฑิ ต วิท ยาลัย มี ว าระการด าเนิ น การเป็ นปี การศึ ก ษา โดยมี หัว หน้า ภาควิ ช า คณบดี ค ณะ
วิศวกรรมศาสตร์ และคณบดีบณ
ั ฑิตวิทยาลัยเป็ นผูก้ ากับดูแล โดยการบริ หารหลักสู ตรจะเป็ นไปตาม
ระเบียบข้อบังคับและนโยบายของมหาวิทยาลัยโดยในการบริ หารหลักสู ตร จะปฏิบตั ิตามที่ได้ทาการ
กาหนดไว้ใ นประกาศคณะกรรมการการอุ ดมศึ ก ษาเรื่ องแนวทางการปฏิ บตั ิ ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552
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2. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน
2.1 การบริหารงบประมาณ
การบริ หารงบประมาณหลักสู ตร เป็ นไปตามระเบียบ/ประกาศ การจัดการเรี ยนการสอน
หลักสู ตรบัณฑิตศึกษา และระเบียบ ข้อบังคับอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องของมหาวิทยาลัย
2.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนทีม่ ีอยู่เดิม
มหาวิทยาลัยมี ความพร้ อมด้านหนังสื อ ตารา และการสื บ ค้นผ่า นฐานข้อมู ล โดยมี
สานักหอสมุดที่มีหนังสื อด้านที่เกี่ยวข้อง รวมถึงฐานข้อมูลที่จะให้สืบค้น นอกเหนื อจากนี้ ภาควิชา
วิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ ก็มีอุปกรณ์ ห้องปฎิ บตั ิการ ที่
สามารถสนับสนุนการจัดการเรี ยนการสอนอย่างเพียงพอ
ทรัพยากรการเรียนการสอนของหลักสู ตรบัณฑิตศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
อาคารปฏิบตั ิการภาควิชาวิศวกรรมโยธา
ลักษณะห้ อง
จานวน พืน้ ที่
(ห้ อง)
(ตารางเมตร)
1. ห้องเรี ยน
4
580
2. ห้องสารบรรณ
1
30
3. ห้องทางานอาจารย์
16
192
4. ห้องทางานนิสิตบัณฑิตศึกษา (จุได้ 20 คน)
1
60
5. ห้องอ่านหนังสื อ / ค้นคว้า
1
90
6. ห้องคอมพิวเตอร์
1
104
7. ห้องสัมมนา
1
100
8. ห้องปฏิบตั ิการด้านวิศวกรรมสิ่ งแวดล้อม
1
160
9. ห้องปฏิบตั ิการด้านวิศวกรรมชลศาสตร์
1
160
10. ห้องปฏิบตั ิการด้านวิศวกรรมปฐพี
1
160
11. ห้องปฏิบตั ิการด้านวิศวกรรมโครงสร้าง
1
60
12. ห้องปฏิบตั ิการด้านวิศวกรรมการทาง
1
160
13. ห้องปฏิบตั ิการด้านวิศวกรรมสารวจ
1
140
14. ห้องคอมพิวเตอร์
1
140
15. ห้องเขียนแบบวิศวกรรม
1
320
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ห้องปฏิบตั ิการที่ใช้ในการเรี ยนการสอนสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
1 ห้ องปฏิบัติการทดสอบกาลังวัสดุ
สถานทีต่ ้งั ชั้น 1 อาคาร ปฏิบตั ิการวิศวกรรมโยธา
- เครื่ องทดสอบ Universal Testing Machine
- เครื่ องทดสอบแรงกด
- เครื่ องทดสอบแรงบิด
- เครื่ องทดสอบแบบไม่ทาลาย
2 ห้ องปฏิบัติการทดสอบคอนกรีต
สถานทีต่ ้งั ชั้น 1 อาคาร ปฏิบตั ิการวิศวกรรมโยธา
- ชุดทดสอบการหาค่าความถ่วงจาเพาะของซี เมนต์
- ชุ ด ทดสอบการหาค่ า ขี ด จ ากัด ความข้น เหลวปกติ ข อง
ซีเมนต์เพส
- ชุดทดสอบกาลังอัดของแท่งซี เมนต์มอร์ ตา้
- ชุ ด ทดสอบหาค่ า ความถ่ ว งจ าเพาะของวัส ดุ ม วลรวม
ละเอียด
- ชุดทดสอบหาค่าความถ่วงจาเพาะของวัสดุมวลรวมหยาบ
- ชุดทดสอบการสึ กหรอของวัสดุมวลรวม
- ชุดทดสอบการหาค่าการยุบตัวของคอนกรี ต
- ชุดทดสอบเวลการก่อตัวของคอนกรี ต
- ชุดทดสอบโต๊ะการไหล
- ชุดทดสอบสัดส่ วนการอัดแน่น
- ชุดทดสอบการทดสอบวีบี
- ชุดทดสอบการจมของลูกบอลเคลลี่
- ชดทดสอบกาลังอัดและดัดของคอนกรี ต

1 เครื่ อง
2 เครื่ อง
1 เครื่ อง
2 เครื่ อง

1 ชุด
2 ชุด
3 เครื่ อง
1 ชุด
1 ชุด
1 เครื่ อง
2 ชุด
2 ชุด
1 ชุด
1 ชุด
1 เครื่ อง
1 ชุด
1 เครื่ อง

3 ห้ องปฏิบัติการทดสอบทางด้ านปฐพีกลศาสตร์
สถานทีต่ ้งั ชั้น 1 อาคาร ปฏิบตั ิการวิศวกรรมโยธา
5 ชุด
- ชุดทดสอบการหาค่าความถ่วงจาเพาะของเม็ดดิน
8 ชุด
- ชุดทดสอบ Atterberg’s Limits
- ชุดทดสอบการจาแนกขนาดของเม็ดดินโดยวิธีใช้ตะแกรง 1 ชุด
ร่ อน
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- ชุ ด ทดสอบการจ าแนกขนาดของเม็ ด ดิ น โดยวิ ธี ใ ช้
Hydrometer
- ชุ ดทดสอบการบดอัดดิ นแบบมาตรฐานและแบบสู งกว่า
มาตรฐาน
- ชุดทดสอบแคลิฟอร์ เนียแบริ่ งเรโช (C.B.R.)
- ชุดทดสอบการหาค่าความหนาแน่นของดินในสนาม
- ชุดทดสอบการหาค่าความซึ มได้ของน้ าผ่านดิน
- ชดทดสอบ Direct Shear Test
- ชุดทดสอบ Unconfined Compression Test
- ชุดทดสอบ Triaxial Test
- ชุดทดสอบ Consolidation Test
- เครื่ องมือเจาะสารวจดิน
4 ห้ องปฏิบัติการทดชลศาสตร์
สถานทีต่ ้งั ชั้น 1 อาคาร ปฏิบตั ิการวิศวกรรมโยธา
- ชุดทดสอบคุณสมบัติพ้นื ฐานและสถิตยศาสตร์
- ชุดทดสอบการไหลในท่อ
- ชุดทดสอบการไหลในทางน้ าเปิ ด
- ชุดทดสอบเครื่ องจักรกลชลศาสตร์

5 ชุด
1 เครื่ อง
10 ชุด
2 ชุด
3 เครื่ อง
2 เครื่ อง
1 เครื่ อง
4 เครื่ อง
1 ชุด

1 ชุด
2 ชุด
1 เครื่ อง
2 ชุด

5 ห้ องปฏิบัติการทดสอบวัสดุอสั ฟัลท์
สถานทีต่ ้งั ชั้น 1 อาคาร ปฏิบตั ิการวิศวกรรมโยธา
- ชุดทดสอบการทะลวงของวัสดุบิทูเมน
- ชุดทดสอบความหนื ดแบบคิเนแมนติคและแบบเซย์โบล
ฟูโรล
- ชุดทดสอบจุดอ่อนตัว
- ชุดทดสอบความยืดตัว
- ชุ ดทดสอบความถ่วงจาเพาะของวัสดุ บิทูเมนโดยใช้ขวด
ถ.พ.
- ชุดทดสอบจุดวาบไฟและจุดติดไฟ
- ชุดทดสอบหาความสู ญเสี ยเมื่อได้รับความร้อน
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1 เครื่ อง
1 เครื่ อง
1 เครื่ อง
2 ชุด
1 เครื่ อง
1 เครื่ อง
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- ชุดทดสอบหาปริ มาณน้ าในยางมะตอยน้ า
- ชุดทดสอบอัสฟัลท์คอนกรี ตมิกซ์โดยวิธีมาร์แชล

1 เครื่ อง
1 เครื่ อง

6 ห้ องปฏิบัติการวิศวกรรมสารวจ
สถานทีต่ ้งั ชั้น 2 อาคาร ปฏิบตั ิการวิศวกรรมโยธา
- กล้องระดับชนิดต่าง ๆ
- กล้อง Theodolite ชนิดต่าง ๆ
- กล้อง Total station + ปริ ซึม
- ชุดปฏิบตั ิการทาแผนที่จากภาพถ่ายทางอากาศ
- เครื่ องวัดพื้นที่จากรู ปแผนที่ (Planimeter)
- อุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียม (Remote Sensing)

8 ตัว
9 ตัว
3 ตัว
21 ชุด
5 ชุด
5 เครื่ อง

7 ห้ องปฏิบัติการสาขาวิศวกรรมสิ่ งแวดล้อม
สถานทีต่ ้งั ชั้น 2 อาคาร ปฏิบตั ิการวิศวกรรมโยธา
ปฏิบัติการนา้ ดี
- อุปกรณ์วดั สี และความขุ่น
- อุปกรณ์วดั ความเป็ นกรด-ด่าง
- อุปกรณ์คลอรี นอิสระ
- อุปกรณ์แอนไอออน,ซัลเฟต,คลอไรด์,ไนเตรต,ฟลูออไรด์
- อุปกรณ์หาโลหะหนัก,สารอินทรี ยอ์ นั ตรายในน้ า
- อุปกรณ์เก็บตัวอย่างน้ า
- อุปกรณ์หาโลหะหนัก,สารอินทรี ยอ์ นั ตรายในน้ า

1 ชุด
1 ชุด
1 ชุด
1 ชุด
1 ชุด
1 ชุด
1 ชุด

ปฏิบัติการนา้ เสี ย
- อุปกรณ์วเิ คราะห์สารอินทรี ยใ์ นน้ าเช่น ซี โอดี บีโอดี
- อุปกรณ์ วิเคราะห์ ของแข็งในน้ าเช่ น ของแข็งแขวนลอย
,ของแข็ง
- อุ ป กรณ์ วิ เ คราะห์ ส ารเคมี อ ั น ตรายทั้ งโลหะหนั ก
,สารอินทรี ย ์
- ตูอ้ บเพื่อวิเคราะห์ บีโอดี
- เตาอบ
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1 ชุด
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- อุปกรณ์วดั ความเป็ นกรด-ด่าง

1 เครื่ อง

- กล้องจุลทรรศน์

1 เครื่ อง

ปฏิบัติการชีววิทยา

2.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิม่ เติม
ประสานงานกับสานักหอสมุดกลาง ในการจัดซื้ อหนังสื อและตาราที่เกี่ยวข้องเพื่อบริ การให้
อาจารย์และนิสิตได้คน้ คว้าและใช้ประกอบการเรี ยนการสอน ทางสานักหอสมุดกลางมีการสอบถาม
รายชื่อหนังสื อใหม่ที่ตอ้ งใช้ในรายวิชาต่างๆ เป็ นประจาทุกปี
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดให้มีเอกสาร คู่มือออกแบบและปฏิบตั ิงาน
สาหรับวิศวกรโยธาเพื่อใช้คน้ คว้า เป็ นตัวอย่างและกรณี ศึกษา
ภาควิช าวิศ วกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ จะเป็ นผูจ้ ดั สื่ อการสอนอื่ นๆ เพื่ อใช้
ประกอบการเรี ยนการสอน และการวิจยั เช่น เครื่ องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ คอมพิวเตอร์ความเร็ วสู ง
2.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร
คณะกรรมการบริ หารหลักสู ตรต้องทาการสารวจความเพียงพอของทรัพยากรการเรี ยนการ
สอนในแต่ละภาคการศึกษาและทาแผนขอ และจัดสรรงบประมาณ หากพบว่ามีทรัพยากรไม่เพียงพอ
ต่อความต้องการในการเรี ยนการสอน
3. การบริหารคณาจารย์
3.1 การรับอาจารย์ใหม่
การรับอาจารย์ใหม่จะดาเนิ นการโดยภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยการ
คัดเลื อกอาจารย์ใหม่จะเป็ นไปตามความต้องการ ระเบียบและหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย โดย
คณาจารย์ใหม่จะต้องมีวุฒิการศึกษาระดับปริ ญญาเอกขึ้นไปในสาขาวิศวกรรมโยธา หรื อในสาขาที่
เกี่ยวข้อง
3.2 การมีส่วนร่ วมของคณาจารย์ ในการวางแผน การติดตามทบทวนหลักสู ตร
คณะกรรมการบริ หารหลักสู ตรและคณาจารย์ประจาภาควิชาวิศวกรรมโยธา รวมถึงผูส้ อนจะ
มีการหารื อร่ วมกันในการติดตามและการทบทวนหลักสู ตร โดยคณะกรรมการบริ หารหลักสู ตรจะ
เป็ นผูแ้ จ้งผลการติดตามทบทวนการเรี ยนการสอนในรายวิชา และผลการทบทวนหลักสู ตรโดยรวม
แก่คณาจารย์ผเู ้ กี่ยวข้องเพื่อรับฟั งข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะในการพัฒนาปรับปรุ งการจัดการเรี ยนการ
สอน และพัฒนาปรับปรุ งหลักสู ตรต่อไป
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3.3 การแต่ งตั้งคณาจารย์พเิ ศษ
การแต่งตั้งคณาจารย์พิเศษ จะเกิ ดขึ้นเมื่อมีความต้องการความเชี่ ยวชาญเฉพาะด้านในการ
สอนรายวิชาต่างๆหรื อเพื่อเป็ นอาจารย์ที่ปรึ กษาในการทาปริ ญญานิ พนธ์ ทั้งนี้ การแต่งตั้งคณาจารย์
พิ เ ศษจะเป็ นไปตามเงื่ อ นไขทางวิช าการที่ เ หมาะสมกับ ความต้อ งการ และเป็ นไปตามระเบี ย บ
ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องของบัณฑิตวิทยาลัยในการแต่งตั้งคณาจารย์พิเศษ
4. การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน
4.1 การกาหนดคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ ง
บุ ค ลากรสายสนับ สนุ น ควรมี วุ ฒิ ตั้ง แต่ ร ะดับ ปริ ญ ญาตรี ใ นที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ ภาระงานที่
รับผิดชอบ โดยจะต้องมีประสบการณ์หรื อทักษะที่ชานาญทางด้านวิชาชีพ และมีความสามารถในการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้งมีทศั นคติที่ดีต่องาน และกระตือรื อร้นในการให้ความช่วยเหลือทาง
เทคนิค
4.2 การเพิม่ ทักษะความรู้ เพือ่ การปฏิบัติงาน
ส่ งเสริ มให้บุคลากรเรี ยนรู ้ จากการปฏิ บตั ิงานเพื่อให้เข้าใจในโครงสร้ างและธรรมชาติของ
หลักสู ตร และจะต้องสามารถบริ การคณาจารย์และนิสิตได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพและเหมาะสม
5. การสนับสนุนและการให้ คาปรึกษา
5.1 การให้ คาปรึกษาด้ านวิชาการ และอืน่ ๆ แก่นิสิต
การให้คาปรึ กษาด้านวิชาการและอื่นๆ แก่นกั นิสิต จะกระทาโดยผ่านระบบอาจารย์ที่ปรึ กษา
และอาจารย์ที่ ป รึ ก ษาปริ ญญานิ พ นธ์ โดยมี การจัดระบบการประสานงานนัดหมายและการให้
คาปรึ กษาแก่นกั นิ สิตอย่างเป็ นระบบ โดยการให้คาปรึ กษาอาจเป็ นการให้คาปรึ กษาทางโทรศัพท์
อีเมล์ หรื อการเข้าพบเพื่อหารื อก็ได้
5.2 การอุทธรณ์ ของนิสิต
การอุ ท ธรณ์ ข องนิ สิ ตสามารถด าเนิ น การได้ โดยอยู่ ภ ายใต้ ก ารพิ จ ารณาของคณะ
กรรมการบริ หารมหาวิทยาลัย
6. ความต้ องการของตลาดแรงงาน สั งคมและ/หรือความพึงพอใจของผู้ใช้ บัณฑิต
ในปั จจุบนั ประเทศไทยมีการพัฒนาทางด้านโครงสร้ างพื้นฐานขนาดใหญ่เป็ นจานวนมาก และบ้าง
ก่อผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อมโดยเฉพาะแหล่ งน้ า ด้วยมูลค่ามหาศาลของโครงการและการจะมีส่วนร่ วมเพิ่ม
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มากขึ้นในประชาคมอาเซี ยน (ASEAN) ทาให้เกิ ดความต้องการความรู ้ในระดับบัณฑิตศึกษาตามมาเพื่อสร้าง
ความสามารถในการแข่งขันให้กบั ประเทศ
มีมหาวิทยาลัยเป็ นจานวนมากที่เน้นการผลิตบัณฑิตในระดับปริ ญญาตรี โดยเฉพาะมหาวิทยาลัยที่
เกิดใหม่ซ่ ึ งกระจายตัวทัว่ ประเทศ แต่ละปี จึงมีบณ
ั ฑิตจบใหม่จานวนมากที่ตอ้ งการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น
และยังผูท้ ี่ประกอบอาชี พแล้ว แต่มีความต้องการที่จะเพิ่มคุณวุฒิเพื่อความเจริ ญก้าวหน้าในอาชีพการงานมาก
ขึ้นโดยเฉพาะผูท้ ี่ ทาหน้าที่ เป็ นอาจารย์ในสถานศึ กษา หรื อหน่ วยงานของรั ฐที่ ดูแลและกากับงานทางด้าน
แหล่งน้ าและสิ่ งแวดล้อม อีกจานวนหนึ่ง ที่มีความต้องการจะศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา
ในปี การศึ กษา 2551-2552 ภาควิชาวิศวกรรมโยธาได้สารวจความต้องการทักษะจากบัณฑิ ตของ
ผูป้ ระกอบการ 21 ราย พบว่าผูป้ ระกอบการที่เป็ นกลุ่มบริ ษทั ที่ปรึ กษาและผูร้ ับเหมาก่อสร้างในระดับกลางขึ้น
ไปมีความต้องการบัณฑิ ตที่มีความสามารถเฉพาะทางทางด้านแหล่ งน้ า สิ่ งแวดล้อม ปฐพีและการก่อสร้ าง
โดยเฉพาะในระดับปริ ญญาโท เพื่อทางานทั้งในประเทศและต่างประเทศในโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ของประเทศ ทางด้านการพัฒนาแหล่งน้ า สิ่ งแวดล้อมและการก่อสร้าง โครงสร้างพื้นฐาน เช่น รถไฟฟ้ าใต้ดิน
รถไฟความเร็ วสู ง ที่ยงั ต้องร่ วมมือกับบริ ษทั ต่างชาติ โดยเน้นทักษะที่ตอ้ งการหลายด้านดังแสดงในงานวิจยั
ดังต่อไปนี้
การสารวจความต้ องการทักษะจากบัณฑิตและมหาบัณฑิตของภาคอุตสาหกรรม
1 ข้ อมูลผู้เชี่ ยวชาญ และ Missing Data
จากปั ญหาความไม่สงบทางการเมืองและปั ญหาเศรษฐกิจที่ตกต่าตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549
เป็ นต้นมาได้ส่งผลต่ออุตสาหกรรมก่อสร้างระดับ SME ในประเทศไทย มีหลายบริ ษทั ที่เป็ น
กลุ่มตัวอย่างประสบปั ญหา ปริ มาณงานลดลง และมีการยกเลิ กโครงการ ส่ งผลให้ผบู ้ ริ หาร
ต้องบริ ษ ทั ในขนาดกลางและขนาดเล็ ก ต้องดิ้ นรณหางานป้ อนองค์กรให้สามารถดาเนิ น
กิ จ การต่ อไปได้ และยัง ส่ ง ผลให้มี ก ารย้า ยงานของกลุ่ ม ตัว อย่า งในส่ ว นอื่ น ที่ เ ป็ นระดับ
ปฏิ บตั ิการ และย้ายงานของผูท้ างานในระดับบริ หาร ทาให้การเก็บตัวอย่างเพื่อการศึ กษา
เป็ นไปด้วยความลาบาก กลุ่มตัวอย่างที่ยินดีที่จะให้ขอ้ มูลมีการเลื่อนนัดบ่อยครั้ง ไม่สามารถ
นัดสัมภาษณ์เป็ นกลุ่มได้ ต้องเปลี่ ยนเทคนิ คการสัมภาษณ์ เป็ นครั้งละ 1 คน คนละ 2 รอบ
และปรับกลุ่มตัวอย่างไปบางส่ วนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในประเทศขณะนี้ โดยเน้นไป
ที่กลุ่มตัวอย่างที่ ยินดี ให้ขอ้ มูล ทาให้ปัจจุ บนั สามารถสัมภาษณ์ ได้จานวนแค่ 21 คน จาก
เป้ าหมายที่ต้ งั ไว้ท้ งั หมด 40 คน และกลุ่มตัวอย่างที่ยินดีให้สัมภาษณ์มาจากผูป้ ระกอบการ
และผูบ้ ริ หารระดับสู งของบริ ษทั รับเหมาก่อสร้าง
2 ข้ อมูลผู้ให้ สัมภาษณ์
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ข้อมูลของกลุ่มตัวอย่างที่ให้สัมภาษณ์ครบทั้งสองรอบจานวน 21 คน จาก 21 สถาน
ประกอบการ โดยได้สรุ ปและแสดงไว้ในตารางที่ 4.1 กลุ่มตัวอย่าง 16 ราย ประกอบกิจการ
รับเหมาก่อสร้างโดยมีลูกค้าหลักเป็ นหน่วยราชการและรัฐวิสาหกิจ รับงานจากภาคเอกชนใน
ปริ มาณไม่มากนักเพราะเห็นว่ามีความเสี่ ยงสู ง มีวิศวกรโยธาในบริ ษทั ตั้งแต่ 1-5 คน ขึ้นอยู่
กับสัญญาที่ได้รับ กลุ่มตัวอย่าง สอง (2) ราย เป็ นโรงงานอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่ วนคอนกรี ต
ส าเร็ จ รู ป เช่ น เสาเข็ ม แผ่น พื้ น กลุ่ ม ตัว อย่ า งอี ก สอง (2) ราย เป็ นบริ ษ ัท ที่ ป รึ ก ษา รั บ
ออกแบบและควบคุมงานก่อสร้ าง มีตวั อย่างเพียง หนึ่ ง (1) ราย เป็ นผูป้ ระกอบการทางด้าน
อสังหาริ มทรัพย์ขนาดเล็ก ในกลุ่มตัวอย่างทั้งหมดมีสองบริ ษทั ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน
ISO 9002 โดย เป็ นบริ ษทั รับเหมาก่อสร้าง หนึ่ง รายและบริ ษทั ที่ปรึ กษาอีกหนึ่งราย
อนึ่งการสัมภาษณ์น้ ีมีผใู ้ ห้สัมภาษณ์บางรายไม่ตอ้ งการเปิ ดเผยชื่อและข้อมูลของ
ธุ รกิจ จึงเสนอข้อมูลในส่ วนที่เป็ นข้อมูลทัว่ ๆ ไป เท่านั้น
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ตารางที่ 1 ข้อมูลของผูใ้ ห้สัมภาษณ์ครบทั้งสองรอบ (N = 21)
Variables
Mean (SD)/ Frequency (%)*
อายุ (Age in years)
47.69 (6.55)
Years in current company
8.56 (5.05)
ประสบการณ์ในการทางาน (ปี )
25.44 (6.90)
ระดับการศึกษา
- ต่ากว่าปริ ญญาตรี
1(4.8 %)
- ปริ ญญาตรี
15 (71.4 %)*
- ปริ ญญาโท
5 (23.8 %)*
สาขาวิชาที่จบการศึกษา
- ปวส. ก่อสร้าง
1 (4.8 %)*
- วิศวกรรมโครงสร้าง
1(4.8 %)
- วิศวกรรมโยธา
16 (76.1 %)*
- วิศวกรรมเครื่ องกล
1(4.8 %)
- วิศวกรรมอุตสาหการ
2(9.5 %)
ประเภทกิจการ
- รับเหมาก่อสร้าง
16 (76.2 %)*
- โรงงานอุตสาหกรรม
2 (9.5 %)*
- บริ ษทั ที่ปรึ กษา
2 (9.5 %)*
- เจ้าของกิจการ
1 (4.8 %)
3 ผลการสารวจ (Result of the survey)
ผูเ้ ข้าร่ วมการสัมภาษณ์ครบทั้งสองครั้งจานวนทั้งหมด 21 คน มีความต่อวิศวกรโยธา
ที่จบใหม่ท้ งั หมด อยูส่ องประเด็นหลัก คือสามารถทางานให้กบั บริ ษทั ได้ในเวลาไม่เกิน 2-3
เดือน และสามารถทางานได้ภายใต้ทกั ษะที่ตอ้ งมีอย่างน้อย สี่ อย่าง ที่จาเป็ นต่อการทางานได้
คือ 1) ทักษะส่ วนบุคคล 2) ทักษะทางด้านวิชาชีพ 3) ทักษะทางด้านการเรี ยนรู้และ 4) ทักษะ
ทางด้านการเงิน ดังรายละเอียด
4 ความสามารถในการทางานได้ (Ability to work with companies)
ผูส้ ัมภาษณ์ ส่วนใหญ่ 16 คน จากกลุ่มตัวอย่าง 21 คน ประกอบการด้านรับเหมา
ก่อสร้างและอีก 2 คน ประกอบการด้านบริ ษทั ที่ปรึ กษารับออกแบบและควบคุมงานก่อสร้าง
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2554

สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา

64

จึงคาดหวัง ที่ จะรั บวิศ วกรจบใหม่ ไปทางานในภาคสนาม ซึ่ งสอดคล้องกับการศึ กษาของ
พิภพ เชื้ อวงษ์ และ กมลวัลย์ ลื้อประเสริ ฐ (2550) แต่ผใู ้ ห้สัมภาษณ์ท้ งั หมดไม่มีใครคาดหวัง
เป็ นพิเศษว่า วิศวกรจบใหม่ที่รับเข้าทางาน จะสามารถทางานให้บริ ษทั ได้ทนั ที วิศวกรดัง
กล่าวะต้องผ่านการสอนงานหรื อค่อยๆ เรี ยนรู ้งานภายใต้การดูแลของวิศวกรพี่เลี้ยงหรื อช่าง
ที่มีประสบการณ์ในงานสู ง โดยมากจะให้เริ่ มจากงานถอดแบบประมาณราคา หรื อเป็ นงานที่
เปิ ดโอกาสให้วิศวกรจบใหม่ได้ทาความเข้าใจกับแบบก่อสร้ าง ข้อกาหนดในการก่ อสร้ าง
รวมทั้งให้ทาความเข้าใจกับสัญญาก่อสร้าง
... ผมไม่ ได้ คาดหวัง ว่ า วิศวกรใหม่ จะสามารถทางานให้ กับบริ ษัทได้ ทันที่ ที่เข้ ามา
ร่ วมงาน ทุก คนต้ องใช้ เวลาในการเรี ยนรู้ ที่ จะแสดงศักยภาพของตัวเองออกมา สมัย ก่ อน
วิศวกรใหม่ จะมี พืน้ ฐานทางวิ ชาชี พแน่ น ใช้ เวลาประมาณหนึ่ งถึ งสองเดื อนก็สามารถที่ จะ
เรี ยนรู้ และเริ่ มทางานที่ ต้องรั บผิดชอบด้ วยตัวเองได้ โดยผมไม่ ต้องพะวงว่ าเขาจะทางานผิด
วิศวกรเหล่ านีม้ กั จะทางานกับบริ ษัทเป็ นเวลานานจนเก่ ง หรื ออย่ างน้ อยก็จะจบหนึ่งโครงการ
จึ งจะแยกตัวออกไปหาความก้ าวหน้ าหรื อประกอบธุรกิจเอง ผิดกับสั ก 10 ปี ที่ ผ่านมาวิศวกร
จะลาออกบ่ อยมากและไม่ ค่ อยชอบทางานภาคสนาม ผมต้ อ งรั บวิ ศวกรใหม่ ตลอดเวลา
ปั จจุบันผมไม่ มีวิศวกรที่มีประสบการณ์ ตา่ กว่ า ห้ า ปี เหลืออยู่เลย...
...วิศวกรจบใหม่ เมื่อเข้ ามาสมัครงานหรื อทาการสั มภาษณ์ เพื่ อเข้ าทางาน มักจะถาม
ถึงเงิ นเดื อน สวัสดิ การที่ จะได้ รับ รวมถึงความสะดวกสบายในการทางาน เช่ นมีรถประจา
ตาแหน่ ง รถรั บส่ ง โทรศัพท์ มือถือ หรื อมีบ้านพักให้ หรื อเปล่ า ... แต่ เมื่อเวลาถามกลับว่ าคุณ
จะทางานอะไรตอบแทนบริ ษัทได้ ค้ ุมค่ าจ้ างบ้ าง... จะไม่ มีความมั่นใจที่ จะตอบ คื อไม่ ทราบ
ว่ าตัวเองทาอะไรได้ บ้างและส่ วนใหญ่ ทราบข้ อมูลของบริ ษัทไม่ มากนักว่ าทางานประเภท
ใดบ้ าง...
5 ทักษะทีค่ าดหวัง
5.1 ทักษะส่ วนบุคคล (Personal skills)
ประเด็นหลักของทักษะส่ วนบุคคลที่ผใู ้ ห้สัมภาษณ์คาดหวังว่าวิศวกรจบใหม่ได้
เรี ยนรู ้และฝึ กหัดมาจากสถาบันการศึกษา มีอยูส่ ี่ อย่างคือ 1) การสื่ อสาร 2) การประสาน
สัมพันธ์ 3) การทางานเป็ นกลุ่ม 4) การบริ หารและจัดการ

1) ทักษะทางด้ านการติดต่ อสื่ อสาร (Communication skills)
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พูดรู ้เรื่ อง คือประเด็นสาคัญที่วศิ วกรจบใหม่ควรต้องมี ทั้งนี้ ผใู ้ ห้สัมภาษณ์ท้ งั หมด มี
ความเห็นตรงกันว่า ความสามารถหรื อทักษะในรายงานด้วยคาพูดและการเขียนรายงานการ
ก่อสร้าง มีความสาคัญต่อวิศวกรจบใหม่ในการที่จะเริ่ มต้นทางานได้ดี รวมทั้งการที่จะได้รับ
ความไว้วางใจให้รับผิดชอบงานที่มีความสาคัญมากขึ้น ผูท้ ี่สามารถทารายงานได้ดีมกั จะจับ
ประเด็นของปั ญหาได้เก่งและตรงประเด็น รวมทั้งทาให้สามารถสั่งการ ประสานงานและ
ทางานร่ วมกับคนอื่นได้ดี
... ธรรมชาติของวิศวกรส่ วนใหญ่ มักถูกมองว่ าพูดไม่ ร้ ู เรื่ อง โดยเฉพาะการพูดกับ
ชาวบ้ านหรื อคนในอาชี พอื่ นไม่ ค่อยรู้ เรื่ อง นอกจากนี ว้ ิศวกรใหม่ มักจะมีความเข้ าใจว่ า
ตัวเองเก่ งแล้ ว ไม่ ค่อยที่ จะทาความเข้ าใจเวลาได้ รับการอธิ บายปั ญหาทาให้ สั่งการหรื อ
อธิ บายปั ญหาให้ คนงานไม่ ถูก จึ งเกิ ดช่ องว่ างในการสื่ อสารกับ คนงานที่ ทางานในหน้ า
งานจนเกิดความผิดพลาดในการทางานบ่ อยๆ
ในอนาคตวิศ วกรจบใหม่ ค วรต้อ งมี ท ัก ษะในการสื่ อ สารที่ ดี สามารถเขี ย นรายงาน
อธิ บายแนวคิด ข้อมูลหรื อปั ญหา ให้คนอื่นเข้าใจได้ง่ายๆ ทันที มีประสิ ทธิ ภาพ ข้อสาคัญอีก
อย่า งหนึ่ ง คื อ ต้องหัดที่ จะฟั ง เพื่ อรวบรวมข้อมู ล และจับ ประเด็ นปั ญหาก่ อนท าการสรุ ป
ประเด็นออกมา ดังนั้นการทางานของวิศวกรจบใหม่จะมีประสิ ทธิ ภาพหรื อไม่ข้ ึนอยูก่ บั การ
สื่ อสาร (Verbal interaction) ระหว่างทีมงานที่วศิ วกรจบใหม่ตอ้ งดูแลนัน่ เอง
... อยากให้ ทางมหาวิทยาลัย สอนให้ นิสิตฝึ กด้ านการเขียน การพูดและการค้ นคว้ า
มากขึน้ เช่ นการอ่ านหนังสื อเพื่อจับประเด็นและนาเสนอปั ญหาและวิธีการแก้ ไขปั ญหา
โดยเฉพาะปั ญหาทางด้ านวิศวกรรม (วิชาสั มมนาหรื อวิชาโครงงานทางด้ านวิศวกรรม)
ต่ อสาธารณะ เมื่อมาทางานจะได้ ต่อเชื่ อมกับการทางานจริ งได้ เร็ วขึน้ หรื อการเรี ยนวิชา
ทางคณิ ตศาสตร์ กจ็ ะช่ วยให้ เด็กคิดและแก้ ปัญหาอย่ างเป็ นระบบได้
... มีบริ ษัทและทุนต่ างชาติเข้ ามาในประเทศไทยเป็ นจานวนมาก วิศวกรที่ สามารถ
สื่ อ สารได้ ห ลายภาษาจะมี ค วามได้ เ ปรี ยบในการท างาน ไม่ ว่ า จะเป็ นภาษาอั ง กฤษ
ภาษาญี่ ปุ่น ภาษาจี นและเกาหลี วิ ศวกรเหล่ านี ้จะถูก เลื อกให้ ทางานในหน้ าที่ สาคัญๆ
เสมอ ทาให้ มีโอกาสก้ าวหน้ าเร็ วและได้ เรี ยนรู้ เทคโนโลยีใหม่ ๆเสมอ
2) การประสานสั มพันธ์ (Interpersonal relationship skills)
นอกจากการสื่ อ สารที่ ป ระสิ ท ธิ ภ าพแล้ว วิ ศ วกรจบใหม่ ย งั ต้อ งมี ก ารประสาน
สัมพันธ์ที่ดีกบั ทีมงานและกับผูร้ ่ วมงานคนอื่นๆ โดยเฉพาะกับคนงานที่วฒั นธรรมและความ
เชื่อที่แตกต่างกันไป วิศวกรจบใหม่ที่เคยทากิจกรรมหรื อเป็ นหัวหน้ากลุ่มกิจกรรม จะมีวิธีจูง
ใจทีมงาน นอบน้อมถ่อมตนไม่ดูถูกคนงาน จึงมีความสัมพันธ์ที่ดีและทางานร่ วมกันได้ดี
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... ในการทางานร่ วมกับคนงานซึ่ งส่ วนใหญ่ อายุมากกว่ าตัววิศวกรจบใหม่ ที่รับเข้ า
ทางาน แต่ วิศวกรใหม่ ที่รับเข้ ามาทางานจะมีความยืดหยุ่นในการทางานร่ วมกับคนงานสู ง
เมื่อเข้ าทางานใหม่ ๆ จะใช้ เวลาเรี ยนรู้ งานจริ งจากคนงาน ซึ่ งก็ใช้ เวลาไม่ นานนักก็สามารถ
เข้ าใจงาน ก็จะเริ่ มก็สั่งงานคนงานได้ เอง อาจเป็ นเพราะมี ทัศนคติ ที่ดีให้ ความเคารพต่ อผู้
อาวุโสกว่ าและวัฒนธรรมในสถานศึ กษาหล่ อหลอมมา

3) ทักษะในการทางานกลุ่ม (Team work skills)
ผูใ้ ห้สัมภาษณ์ท้ งั หมดเห็นตรงกันว่า งานของวิศวกรโยธาไม่สามารถที่จะทางานให้
ประสบความสาเร็ จได้ดว้ ยตัวคนเดียว วิศวกรโยธาในทุกระดับต้องสามารถทางานเป็ นกลุ่ม
ได้ดีและให้การยอมรับในความสามารถของคนอื่นในทีม โดยต้องทางานภายใต้เป้ าหมาย
เดียวกัน วิศวกรจบใหม่ไม่จาเป็ นต้องเก่งก็สามารถทางานได้ดีขอเพียงให้ทางานร่ วมกับคน
อื่นๆ ได้ มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ตนเอง ส่ งงานตรงเวลา ก็จะทาให้งานในกลุ่มเดินหน้า
ไปได้ ในการทางานเป็ นกลุ่มนั้นวิศวกรใหม่ควรต้องรู ้จกั อธิ บายเหตุและผลในการแก้ปัญหา
การต่อรอง รับความกดดันได้ ไม่สร้างความแตกแยก รวมทั้งต้องรู ้จกั การประนี ประนอม
เพื่อให้งานสามารถเดินหน้าไปได้ตามวัตถุประสงค์
... วิศวกรจบใหม่ ที่บริ ษัทรั บเข้ ามาส่ วนใหญ่ จะส่ งไปทางานสนาม ซึ่ งการทางานเป็ น
กลุ่มร่ วมกับคนอื่ นในบริ ษัทจึ งเป็ นเรื่ องหลัก ของวิศวกรสนาม วิศวกรส่ วนใหญ่ จะ
ใช้ เวลาในการปรั บตัวเรี ยนรู้ ต่างกันไป ควรสอนให้ มีการฝึ กทักษะในการบริ หาร
ทางด้ านความขัดแย้ ง การจัดการปั ญหา หรื อการสอนเรื่ องเกี่ ยวกับภาวะผู้นา และ
การสร้ างแรงจูงใจ อย่ างเป็ นระบบ น่ าจะทาให้ วิศวกรเหล่ านั้นปรั บตัวและนาความรู้
มาใช้ ในการทางานได้ ดีและมีประสิ ทธิ ภาพเร็ วขึน้
ผูใ้ ห้ขอ้ มูลจากภาครั บเหมาก่อสร้ างทั้งหมดให้ขอ้ มูลเพิ่มเติ มว่า ... บริ ษัท
ก่ อสร้ างของผมไม่ ใช่ บริ ษัทที่ มีขนาดใหญ่ นัก วิศวกรจึ งต้ องทาหน้ าที่ หลายอย่ างใน
การดูแลหน่ วยงานก่ อสร้ าง บริ ษัทจะเลือกผู้ที่มีผลการศึกษาที่ ไม่ สูงนักซึ่ งคนกลุ่มนี ้
จะมีทักษะในการทางานร่ วมกับคนอื่ นได้ ดีกว่ าผู้ที่มีผลการศึกษาที่ สูงซึ่ งมักจะขาด
ทักษะในการทางานเป็ นกลุ่ม แต่ ถ้าเป็ นผู้ใช้ เวลาในการศึกษานานเกิ นไป บริ ษัทมัก
หลีกเลี่ยงที่จะรั บเพราะส่ วนใหญ่ มกั จะมีปัญหาเรื่ องความรั บผิดชอบ
4) ทักษะทางการบริหารและการจัดการ (Management and Organizational skills)
ผูใ้ ห้สั ม ภาษณ์ ท้ งั หมดเห็ นว่า การบริ หารจัดการควรต้องมี ก ารสอนแม้ว่า จะเป็ น
การศึกษาในระดับปริ ญญาตรี ทักษะทางการจัดการเรื่ องเวลา เป็ นจุดอ่อนที่สุดของวิศวกรจบ
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ใหม่ที่ทุกบริ ษทั ประสบกับปั ญหาที่สุด มหาวิทยาลัยต้องเน้นการสอนเพื่ อปรับปรุ งเรื่ องการ
จัดการเวลาให้มีประสิ ทธิ ภาพมากขึ้น ส่ วนการงานทางด้านบริ หารควรรู ้ เป็ นพื้นฐานในการ
ทางาน แต่ยงั ไม่มีความจาเป็ นในระดับนี้ จะเริ่ มมีความจาเป็ นเมื่อเริ่ มเป็ นผูบ้ ริ หารระดับกลาง
หรื อทาหน้าที่เป็ นวิศวกรโครงการ (Project Engineer)
... มหาวิทยาลัยต้ องสอนให้ นิสิตรู้จักรั บผิดชอบต่ อหน้ าที่ ทางานของสานักงาน ส่ ง
งานให้ ตรงเวลา รู้ จักการทางานทางเอกสาร ลาดับความสาคัญของงานและเอกสารเป็ น การ
เรี ยนการสอนควรต้ องเปิ ดโอกาสให้ นิสิตได้ การทางานในรู ปแบบของบริ ษัท หรื อสานักงาน
เช่ นสอนให้ เข้ าใจกระบวนการจัดการเอกสาร ระบบการบริ หารจัดการและการทางานใน
องค์ กร ถ้ ามหาวิทยาลัยมีข้อจากัดเรื่ องทรั พยากร เปิ ดสอนโดยตรงไม่ ได้ กอ็ าจต้ องใช้ การ
จาลองเหตุการณ์ หรื อสอนโดยใช้ กรณี ศึกษาแทนเพื่อให้ นิสิตได้ มีโอกาสในการฝึ กทักษะ
... วิศวกรจบใหม่ ต้ องเข้ าใจความสาคัญของการเป็ นผู้นาเที ยบกับทั กษะทางการ
บริ หารจัดการ รวมทั้งความรั บผิดชอบทางการบริ หารจัดการ แม้ ว่าวิศวกรจบใหม่ อาจจะต้ อง
ใช้ เวลา 2-5 ปี จึ งจะเข้ าใจและเริ่ มนาไปใช้ ประโยชน์ ไ ด้ อย่ างเป็ นเรื่ องราว สุ ดท้ ายก็จะ
สามารถสร้ างวิสัยทัศน์ ของตนเองได้
5.2 ทักษะทางด้ านวิชาชีพ (Technical skills)
กลุ่มตัวอย่างทั้งหมดให้ความเห็นตรงกันว่า
วิศวกรที่รับเข้าทางานมีทกั ษะทาง
วิชาชีพที่พฒั นาให้ตรงกับสายงานที่รับผิดชอบได้ แม้วา่ จะไม่ได้ตามที่คาดหวังไว้ ส่ วน
วิศวกรที่พฒั นาตัวเองได้ชา้ หรื อพัฒนาไม่ได้ก็จะลาออกไปตั้งแต่ระยะแรกๆที่เข้าทางาน
เนื่องจากทนความกดดันจากความคาดหวังของเพื่อนร่ วมงานไม่ได้ ทักษะทางวิชาชีพที่กลุ่ม
ตัวอย่างคาดหวังว่าวิศวกรจบใหม่จะต้องมีคือ
1) การวิเคราะห์ และออกแบบทางวิศวกรรม (Better knowledge of specialty
trades)
กลุ่ ม ตัว อย่ า งคาดหวัง ว่า อย่า งน้อ ยวิ ศ วกรโยธาจบใหม่ ที่ รั บ เข้า ท างาน จะต้อ ง
สามารถวิเคราะห์และออกแบบโครงสร้างที่ไม่ซบั ซ้อนได้ เช่น ออกแบบบ้านพักอาศัย ห้อง
แถวหรื อวิเคราะห์เสา คานและฐานรากได้ โดยงานเหล่านี้ จะมี วิศวกรอาวุโสตรวจสอบอี ก
ครั้งก่อนนาไปใช้งานจริ ง
... ผมหวังว่ าวิศวกรจบใหม่ จะช่ วยวิเคราะห์ ปัญหาทางโครงสร้ างได้ บ้าง แต่ ในระยะ
หลังๆมามักจะพบปั ญหาเสมอว่ าวิศวกรใหม่ เหล่ านีม้ กั จะทาไม่ ได้ ทั้งการวิเคราะห์ โครงสร้ าง
ไม่ เป็ น บางคนไม่ ร้ ู จักการเขียนกราฟแรงเฉื อนและกราฟของโมเมนต์ รวมทั้งไม่ ร้ ู จักหรื อใช้
เทศบัญญัติไม่ เป็ น ...ในเวลาที่จากัด มหาวิทยาลัยควรเพิ่ มการเรี ยนการสอนที่ เน้ นหรื อเปิ ด
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โอกาสให้ นัก ศึ ก ษาได้ ฝึ กฝนทั ก ษะทางวิ ชาชี พ มากขึ ้ น ไม่ ใ ช่ เน้ นให้ เรี ยนวิ ชาอื่ นๆ ที่ ไ ม่
เกี่ยวข้ องกับวิชาชี พจนล้ นทรานสคริ ป
2) ทักษะการใช้ คอมพิวเตอร์ (Computer skills)
กลุ่ ม ตัว อย่า งทั้ง หมดยอมรั บ ว่า ทัก ษะทางการใช้ค อมพิ ว เตอร์ มี ค วามจ าเป็ นใน
อุตสาหกรรมก่อสร้างในทุกวันนี้ คอมพิวเตอร์ จึงเป็ นเครื่ องมืออย่างหนึ่ งในทางวิศวกรรม ทั้ง
ใช้ในการเก็บข้อมูล การแก้ปัญหาทางวิศวกรรมอื่นๆ
... วิศวกรจบใหม่ ที่เข้ ามาทางานกับบริ ษัทเกือบทั้งหมด รู้ วิธีที่จะใช้ คอมพิ วเตอร์ ใน
การทางาน แต่ ล้มเหลวในการใช้ งานทางวิศวกรรม คื อไม่ สามารถที่ จะตี ความหรื อวิเคราะห์
ความหมายเชิ งวิศวกรรมได้ บางคนเชื่ อมั่ นในผลของการใช้ คอมพิวเตอร์ มากเกินไปจนขาด
ความเฉลียวใจ ขาดการตรวจสอบจนนาไปสู่สาเหตุที่ทาให้ เกิดอันตรายและเกิดความเสี ยหาย
บ่ อยครั้ ง มหาวิทยาลัยจะต้ องสอนให้ เด็กรู้ จักคิ ดและเข้ าใจว่ าคอมพิวเตอร์ เป็ นแค่ เครื่ องมือ
ชนิ ดหนึ่ งที่ นามาใช้ เพื่ อช่ วยในการวิเคราะห์ ข้อมูล ไม่ ใช่ เชื่ อในผลของการใช้ คอมพิ วเตอร์
อย่ างไม่ ลืมหูลืมตา
3) การวิเคราะห์ งานและประมาณราคา (Analytical and Estimate Skills)
กลุ่มตัวอย่างเห็ นตรงกันว่า ทักษะทักษะในการประมาณราคาจะบอกถึ งการเริ่ มต้น
ของการเป็ นวิศวกรโยธา เพราะการที่จะประมาณราคาได้วิศวกรโยธาจะต้องทาความเข้าใจ
กับงานที่จะต้องทา นัน่ คือต้องเข้าใจถึ งแบบก่อสร้าง เข้าใจรายละเอียดต่างๆในการก่อสร้าง
และขั้นตอนในการก่อสร้าง
เป็ นที่ น่าแปลกใจมากที่ วิศวกรที่ จบใหม่ ดูแบบก่ อสร้ างไม่ เป็ น ถ้ าดูแบบก่ อสร้ างไม่
เป็ นทุกอย่ างก็จบกัน บริ ษัทต้ องเสี ยเวลาหลายเดื อนให้ วิศวกรที่ รับเข้ ามาใหม่ นั่งดูแบบ ทา
ความเข้ าใจและถอดรายการวัสดุ บางที่ กว่ าจะทาได้ ก็ต้องผ่ านไป สองหรื อสามโครงการ ...
ในสมัยก่ อนวิศวกรจบใหม่ จะทาได้ ตั้งแต่ โครงการแรกที่ เข้ าไปร่ วมทางานแล้ ว
... บริ ษัทต้ องใช้ ผลของการวิเคราะห์ และประมาณราคา ในการควบคุม วัสดุ ค่ าแรง
รวมทั้งค่ าใช้ จ่ายต่ างในการบริ หารงานก่ อสร้ าง ทั้งๆที่ เป็ นทักษะพื น้ ฐานแต่ วิศวกรจบใหม่
มักจะทาไม่ ได้ ทาให้ บริ ษัทต้ องไปจ้ างผู้ชานาญงานดาเนิ นการให้ แล้ วจึ งให้ วิศวกรใหม่
ตรวจสอบผลและเรี ยนรู้ ไปด้ วย
4) การรับความกดดัน (Work Under Pressure Skills)
งานวิศวกรรมโยธาจะดาเนิ นไปท่ามกลางความกดดันจากปั ญหารอบด้าน ไม่ว่าจะ
เป็ นเจ้าของโครงการ ที่ปรึ กษา ผูร้ ับเหมาก่อสร้างหรื อผูส้ ่ งของให้หน่วยงานก่อสร้าง ต่างต้อง
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ทางานแข่งกับเวลาในงบประมาณที่จากัด วิศวกรโยธาจึงต้องทางานภายใต้ความกดดันอยู่
ตลอดเวลา วิศวกรที่ไม่มีความชอบและมุ่งมัน่ ที่ จะทางานในอุ ตสาหกรรมนั้นๆ (Staying
Current with industry) มักจะไม่อดทนต่อความกดดันนั้น
... วิศวกรจบใหม่ ต้องรั บความกดดันจากการทางานทั้ งจากผู้บังคับบัญชา เพื่ อน
ร่ วมงาน รั บความกดดันจากผลงานของผู้ใต้ บังคับบัญชาหรื อที มงาน รวมทั้งต้ องรั บความกด
ทันของกลุ่มอื่นๆที่ต้องประสานงานกัน โดยเฉพาะวิศวกรของผู้รับเหมาซึ่ งต้ องประสานงาน
รอบด้ าน วิศวกรจบใหม่ นีจ้ ะมีปัญหาในการตัดสิ นใจทางด้ านวิศวกรรมสู ง ขาดความมั่นใจ
ขาดประสบการณ์ ซึ่ งทาให้ ยิ่งกดดันมากขึน้ วิศวกรที่ ไม่ มีพี่เลีย้ งคอยประคองมักจะอยู่ได้ ไม่
นาน

5) ความรู้ เกีย่ วกับกฎหมายและข้ อกาหนด (Importance of codes and
regulations)
วิศวกรทุกคนต้องทางานภายใต้ขอ้ กาหนดและกฎหมายต่างๆ
โดยเฉพาะวิศวกร
โยธา ในการทางานในปั จจุบนั มีขอ้ กฎหมายเกี่ยวข้องในเกือบทุกมิติ วิศวกรโยธาจึงต้องรู ้ถึง
ข้อกฎหมายหลักๆไว้ประกอบการทางาน เช่น ข้อกาหนดเกี่ยวกับการออกแบบ ข้อกาหนด
เกี่ยวกับความปลอดภัย ดังนั้นวิศวกรโยธาเมื่อเริ่ มเข้าทางานควรจะต้องรู ้ถึงข้อกาหนด หรื อ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะในงานก่อสร้าง กฎหมายเกี่ยวกับแรงงาน ภาษี ความปลอดภัย
รวมทั้งกฎหมายเกี่ยวกับภาษี ความผิดพลาดเหล่านี้ส่งผลถึงกาไรและการขาดทุนของบริ ษทั
ได้
... วิศวกรจบใหม่ เมื่อเริ่ มเข้ าทางานเหมือนกับไม่ ร้ ู อะไรเลยในเรื่ องข้ อกาหนดหรื อ
กฎหมายที่ เกี่ ยวข้ อง บริ ษัทมีความผิดพลาดสองครั้ งในเรื่ องการทารั้ วป้ องกันงานก่ อสร้ าง
และการเลือกใช้ เสาเข็ม เนื่องจากวิศวกรไม่ ทราบถึงข้ อกาหนดในการทาการป้ องกันฝุ่ น และ
ไม่ ทราบถึงพืน้ ที่ที่มีการห้ ามใช้ เสาเข็มตอก
5.3 ทักษะทางด้ านการเรี ยนรู้ (Learning Skills)
เป็ นหน้าที่ของมหาวิทยาลัยที่ตอ้ งสอนให้นิสิตมีความรู ้ ความเข้าใจในทฤษฎี ต่างๆ
ทางด้านวิศวกรรมโยธา และมีทกั ษะในการวิเคราะห์ปัญหาทางวิศวกรรมอย่างเป็ นระบบ เมื่อ
ทางานมีประสบการณ์แล้ว สามารถใช้ประสบการณ์และทักษะเหล่านั้นในการหาข้อมูลและ
แก้ปัญหาทางวิศวกรรมโยธาได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ แต่บางบริ ษทั ก็ตอ้ งการวิศวกรจบใหม่ที่
มี ความรู ้ หรื อทักษะเฉพาะทางเช่ นบริ ษทั เสาเข็มเจาะและโรงงานอุ ตสาหกรรมผลิ ตภัณฑ์
คอนกรี ต
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… เนื่องจากทางานรั บเหมาก่ อสร้ างอาคาร บริ ษัทรั บวิศวกรที่ จบใหม่ เข้ ามาทางาน
โดยไม่ สามารถเจาะจงได้ ว่าจะให้ ทาหน้ าที่ ที่มีความสามารถเฉพาะด้ านไหน ส่ วนใหญ่ จะ
รั บเข้ ามาทดแทนในตาแหน่ งที่ ขาดแคลน ถ้าวิศวกรคนนั้นมีความสามารถในการเรี ยนรู ้ ที่ดี
ความรู ้พ้นื ฐานทางวิศวกรรมโยธาก็เพียงพอแล้วที่จะทาให้ทางานได้ดีในอนาคต
… มหาวิทยาลัยควรสอนหรื อเปิ ดโอกาสให้ นิสิตได้ เรี ยนรู้ สั มผัสกับอุตสาหกรรม
ก่ อสร้ างให้ มากกว่ านี ้ แม้วา่ ปั จจุบนั ผู้สอนขาดประสบการณ์ จริ งในวิชาชี พวิศวกรรม จึ งสอน
เด็กจากความเข้ าใจที่ เรี ยนมามากกว่ า อ่ านมามากกว่ าไม่ ได้ สร้ างให้ เด็กเกิดความตระหนักรู้
(Awareness) เช่ นไม่ ได้ บอกถึงข้ อควรสงสั ยหรื อข้ อควรสั งเกต ต้ องคิ ดหรื อประเด็นที่ ต้อง
ระมัดระวังในขณะทางาน เด็กที่จบมาทางานสนามในระยะหลังจึ งขาดความสงสั ย ขาดความ
อยากรู้ ทาให้ เรี ยนรู้ งานจริ งได้ ช้ามาก มีข้อผิดพลาดบ่ อยๆ ... การให้ ผ้ สู อนให้ ศึกษาดูงานและ
แลกเปลี่ ยนประสบการณ์ กับวิ ศวกรวิ ชาชี พที่ มี ประวัติประสบความสาเร็ จบ่ อยๆ จะทาให้
สามารถนาไปถ่ ายทอดประสบการณ์ ให้ นิสิตในระหว่ างการเรี ยนการสอนได้
5.4 ทักษะทางด้ านการเงิน (Financial Skills)
การควบคุ ม ต้น ทุ น และควบคุ ม ราคาในงานก่ อ สร้ า งเป็ นความอยู่ร อดของการ
ประกอบธุ รกิจก่อสร้างโดยเฉพาะในโครงการก่อสร้าง แต่บริ ษทั ในระดับกลางและเล็กที่เป็ น
กลุ่มตัวอย่างยังไม่มีระบบที่ชดั เจนในการควบคุมต้นทุน และจะไม่ปล่อยให้วิศวกรดูแล ผูใ้ ห้
ข้อมูลเกื อบทั้งหมดเห็ นว่า ความรู ้ เบื้ องต้นเกี่ ยวกับด้านการเงิ น เช่ นเข้าใจเรื่ องการบริ หาร
กระแสเงิ นสดให้สอดคล้องกับรายได้โครงการ เข้าใจความสั มพันธ์ ของเรื่ องราคา กาไร
ขาดทุน ดอกเบี้ยและการเครดิ ตสิ นค้าน่ าจะพียงพอแล้ว โดยมีผใู ้ ห้ขอ้ มูลสองคนที่เห็ นต่าง
ออกไปคือ
ผูใ้ ห้ข ้อมู ล ในบริ ษ ทั ที่ ป รึ ก ษาให้ความเห็ นต่ า งไปว่า วิ ศวกรที่ ทางานในบริ ษั ทที่
ปรึ กษาต้ องเข้ าใจถึงหลักการและวัตถุประสงค์ ในลงทุนของผู้ว่าจ้ าง รวมทั้งต้ องมีความรู้ ใน
ระบบการบริ หารจัดการบ้ าง จึ งจะออกแบบและให้ คาปรึ กษาได้ อย่ างมีประสิ ทธิ ภาพและยัง
สามารถให้ แนวทางเลือกที่ดีแก่ ผ้ วู ่ าจ้ างทั้งในปั จจุบันและในอนาคต
ผู ้ ใ ห้ ข ้ อ มู ล ที่ เ ป็ นผู ้ รั บ เหมาก่ อ สร้ า งให้ ค วามเห็ น เพิ่ ม เติ ม ว่ า ... ปั จ จุ บั น
ผู้รับเหมาก่ อสร้ างในระดับกลางต้ องพัฒนาและปรั บปรุ งตัวให้ ทันการแข่ งขันกับทุนข้ ามชาติ
วิศวกรก็เช่ นกันต้ องเรี ยนรู้ เทคโนโลยีใหม่ ๆในการบริ หารงานก่ อสร้ างให้ มีประสิ ทธิ ภาพสู ง
ที่ สุด ความรู้ ทางด้ านการเงิ นจึ งมีความจาเป็ นสาหรั บวิศวกรยุคใหม่ โดยเฉพาะในเรื่ องของ
การควบคุ ม ต้ น ทุ น (Cost Control) และการวิ เ คราะห์ ทางด้ า นการเงิ นของโครงการทั้ ง
โครงการ (Project Financial)
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จึ งสั งเกตได้ว่าวิ ศวกรรมโยธาเป็ นสาขาวิ ศวกรรมหลักที่ ส าคัญสาขาหนึ่ ง สามารถท างานได้
หลากหลายทางด้านโครงสร้ างพื้นฐาน เช่ น อาคาร น้ าประปา น้ าเสี ย การป้ องกันน้ าท่ วม เป็ นต้น จึ งมี ผูท้ ี่
ต้องการจะศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาในสาขาวิชานี้ เป็ นจานวนมาก การเปิ ดหลักสู ตรระดับบัณฑิตศึกษาใน
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาจึงเป็ นการตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน เพิ่มทักษะในการการแข่งขัน
และหาความรู ้อนั นาไปสู่ การเจริ ญเติบโตอย่างยัง่ ยืน
7. ตัวบ่ งชี้ผลการดาเนินการ
ดาเนินการโดยใช้ระบบประกันคุณภาพการศึกษา กาหนดการประเมินหลักสู ตรตามดัชนี บ่งชี้
ทุก ๆ ระยะ 5 ปี กาหนดการประเมินครั้งแรกภายในปี พ.ศ. 2558
- เป็ นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสู ตรที่ สกอ.กาหนด
- เป็ นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสู ตรที่บณั ฑิตวิทยาลัย มศว กาหนด
- มีผเู้ ข้าศึกษาในหลักสู ตรเป็ นไปตามแผนการรับนิสิต
- มีผลการสารวจความพึงพอใจผูใ้ ช้บณั ฑิตหรื อผลสารวจจากอุตสาหกรรมอยูใ่ นระดับดี

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2554

สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา

72

ตาราง 7.1 ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน
2554 2555 2556 2557 2558
(1) อาจารย์ประจาหลักสู ตรอย่างน้อยร้ อยละ 80 มีส่วนร่ วมในการ 




ประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการดาเนินงานหลักสู ตร
(2) มีรายละเอียดของหลักสู ตรตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับ 




กรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ ร ะดับ อุ ด มศึ ก ษาแห่ ง ชาติ หรื อ มาตรฐาน
คุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี)
(3) มีรายละเอีย ดของรายวิช าและรายละเอีย ดของประสบการณ์ 




ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และมคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิ ด
สอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา
(4) จัดทารายงานผลการดาเนิ นการของรายวิชาและรายงานผลการ 




ดาเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 และ
มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้ นสุ ดภาคการศึกษาที่เปิ ดสอนให้ครบทุก
รายวิชา
(5) จัดทารายงานผลการดาเนิ นการของหลักสู ตรตามแบบ มคอ.7 




ภายใน 60 วัน หลังสิ้ นสุ ดปี การศึกษา
(6) มี การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ ของนักศึ กษาตามมาตรฐานผลการ 




เรี ยนรู ้ที่กาหนดในมคอ.3 และมคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของ
รายวิชาที่เปิ ดสอนในแต่ละปี การศึกษา
(7) มีการพัฒนา/ปรับปรุ งการจัดการเรี ยนการสอน กลยุทธ์การสอน

หรื อการประเมินผลการเรี ยนรู้ จากผลการประเมินการดาเนิ นการที่
รายงานใน มคอ.7 ปี ที่แล้ว
(8) อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิ เทศหรื อคาแนะนา 




ด้านการจัดการเรี ยนการสอน
(9) อาจารย์ประจาทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรื อ 




วิชาชีพอย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง
(10) จานวนบุคลากรสนับสนุนการเรี ยนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการ 




พัฒนาวิชาการ และ/หรื อวิชาชีพไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ50ต่อปี
(11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปี สุ ดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อ

คุณภาพหลักสู ตรเฉลี่ยไม่นอ้ ยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
(12) ระดับความพึงพอใจของผูใ้ ช้บณ
ั ฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่เฉลี่ยไม่

น้อยกว่า3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
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หมายเหตุ สถาบันอุดมศึกษาอาจกาหนดตัวบ่งชี้ เพิ่มเติมให้สอดคล้องกับพันธกิ จและวัตถุ ประสงค์
ของสถาบันฯหรื อกาหนดเป้ าหมายการดาเนิ นงานที่สูงขึ้น เพื่อการยกระดับมาตรฐานของตนเอง โดย
กาหนดไว้ในรายละเอียดของหลักสู ตร ทั้งนี้ หลักสู ตรของสถาบันอุดมศึกษาทุกระดับคุณวุฒิตอ้ งมีผล
การดาเนินการที่บรรลุตามเป้ าหมายตัวบ่งชี้ท้ งั หมดอยูใ่ นเกณฑ์ดีจึงจะได้รับการเผยแพร่ หลักสู ตรที่ได้
มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่ งชาติ โดยเกณฑ์การประเมินผ่านคือ มีการ
ดาเนินการตามข้อ 1-5 และอย่างน้อยร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี
ตาราง 7.2 ความสอดคล้องของวิชาบังคับกับวัตถุประสงค์ของหลักสู ตร
ความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
ของหลักสู ตรข้อที่
หมวดวิชาบังคับตามกลุ่มวิชา
1
2
3
4
5
1. กลุ่มวิชาเฉพาะวิศวกรรมแหล่งน้ าและสิ่ งแวดล้อม
1.1 วศย 511 อุทกวิทยาขั้นสู ง
   
1.2 วศย 512 สถิติสาหรับสิ่ งแวดล้อมและทรัพยากรน้ า
  
1.3 วศย 513 การบริ หารจัดการลุ่มน้ าแบบองค์รวม
    
1.4 วศย 514 กระบวนการขั้นสู งในการบาบัดน้ าเสี ยจากชุมชน     
2. กลุ่มวิชาเฉพาะวิศวกรรมการจัดการก่อสร้าง
2.1 วศย 521 การบริ หารโครงการก่อสร้างระดับนานาชาติ
    
2.2 วศย 522 การบริ หารองค์กรก่อสร้าง
   
2.3 วศย 523 วิศวกรรมคุณค่าในโครงการก่อสร้าง
    
2.4 วศย 524 การบริ หารเงินของโครงการ
    
3. กลุ่มวิชาเฉพาะวิศวกรรมโครงสร้าง
3.1 วศย 531 การวิเคราะห์โครงสร้างขั้นสู ง
3.2 วศย 532 เสถียรภาพของโครงสร้าง
3.3 วศย 533 การออกแบบคอนกรี ตเสริ มเหล็กขั้นสู ง
3.4 วศย 534 วิศวกรรมฐานรากขั้นสู ง
























หมายเหตุ : วัตถุประสงค์ของหลักสู ตร
1. วิเคราะห์ พิจารณาปั ญหาทางวิศวกรรมโยธาได้อย่างถ่องแท้และเป็ นระบบ
2. ทาการพัฒนาและวิจยั เพื่อหาแนวทางการแก้ปัญหาทางวิศวกรรมโยธาที่มีประสิ ทธิ ภาพอย่างยัง่ ยืน
3. บูรณาการภาคทฤษฎี และการปฏิบตั ิเพื่อนาไปสู่ การสังเคราะห์นวัตกรรมขององค์ความรู ้
4. เผยแพร่ องค์ความรู ้ที่มีอยูร่ วมถึงการถ่ายทอดไปสู่ วศิ วกรรุ่ นใหม่อย่างมีประสิ ทธิ ผล
5. สานึกและตระหนักถึงงานทางวิศวกรรมโยธาที่มีผลกระทบต่อสังคมและสิ่ งแวดล้อม
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หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุ งดาเนินการของหลักสู ตร
1. การประเมินประสิ ทธิผลของการสอน
1.1. การประเมินกลยุทธ์ การสอน
การประเมินกลยุทธ์การสอนจะพิจารณาจากนิสิต โดยอาจารย์ผูส้ อนจะต้องประเมินผูเ้ รี ยนใน
ทุกๆหัวข้อว่ามีความเข้าใจหรื อไม่ โดยอาจประเมินจากการสอบย่อย การสังเกตพฤติกรรม การ
แลกเปลี่ยนอภิปรายโต้ตอบจากนิสิต การตอบคาถามของนิสิตในชั้นเรี ยน รวมถึงการสอบกลางภาค
และปลายภาคจะสามารถชี้ได้วา่ นิสิตมีความเข้าใจในเนื้อหาที่สอนไปหรื อไม่
1.2. การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้ แผนกลยุทธ์ การสอน
จัดให้นิสิตได้มีการประเมินผลการสอนของอาจารย์ในทุกด้าน ผ่านแบบประเมินอีเล็กทรอ
นิคส์ ของมหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ (ปค.03) และจัดทารายงานผลการประเมินให้อาจารย์ทราบ
ทุกๆ ภาคการศึกษา
2. การประเมินหลักสู ตรในภาพรวม
การประเมินหลักสู ตรในภาพรวมจะประเมินผลผ่านการสอบถามจากนิ สิต บัณฑิต และผูใ้ ช้
บัณฑิตหรื อภาคอุตสาหกรรม นอกจากนี้อาจจะมีการประเมินจากผูท้ รงคุณวุฒิภายนอกด้วย
3. การประเมินผลการดาเนินงานตามรายละเอียดหลักสู ตร
ดาเนิ นการประเมินตามตัวบ่งชี้ ที่ได้กาหนดไว้ในหมวดที่ 7 ข้อ 7. ตัวบ่งชี้ ผลการดาเนินงาน
โดยแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินอย่างน้อย 3 คน โดยประกอบด้วยผูท้ รงคุณวุฒิในสาขาวิชาเดียวกัน
อย่างน้อย 1 คน
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุ ง
เมื่อได้ผลการประเมินตามหมวดที่ 8 ข้อ 3. การประเมินผลการดาเนินงานตามรายละเอียด
หลักสู ตรแล้วให้คณาจารย์ผูร้ ับผิดชอบหลักสู ตรหรื อผูบ้ ริ หารหลักสู ตร นาผลที่ได้มาทาการวิเคราะห์
เพื่อหาจุดแข็งจุดอ่อน โอกาสและการคุกคาม (SWOT Analysis) และนาผลการวิเคราะห์มาใช้ในการ
ปรับปรุ งการจัดการเรี ยนการสอนในหลักสู ตร รวมถึงรายละเอียดของหลักสู ตรต่อไป
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ภาคผนวก
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