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หลักสตูรวิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 

(หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2564) 
 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชัย  
วิทยาเขต/คณะ/สาขา คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา 

 
หมวดท่ี 1  ข้อมูลท่ัวไป 

 
1. รหัสและชื่อหลักสูตร 
 รหสัหลักสูตร      25561971100462 
 ช่ือภาษาไทย หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 
 ช่ือภาษาอังกฤษ Master of Engineering Program in Civil Engineering 
 
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
 ช่ือเต็มภาษาไทย วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา) 
 ช่ือย่อภาษาไทย วศ.ม. (วิศวกรรมโยธา) 
 ช่ือเต็มภาษาอังกฤษ Master of Engineering (Civil Engineering) 
 ช่ือย่อภาษาอังกฤษ M.Eng. (Civil Engineering) 
 
3. วิชาเอก  
 ไม่มี 
 
4. จ านวนหน่วยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตร 
 4.1 แผน ก แบบ ก 1 ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต 
 4.2 แผน ก แบบ ก 2 ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต 
 
5. รูปแบบของหลักสูตร 
 5.1 รูปแบบ  หลักสูตรระดบัปริญญาโท หลักสูตร 2 ป ี
 5.2 ภาษาท่ีใช้  ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยใช้ภาษาอังกฤษไม่น้อยกว่าร้อยละ 60  
   ของทุกรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ 
 5.3 การรับเข้าศึกษา  รับนักศึกษาไทยและ/หรือนกัศึกษาต่างชาติที่เข้าใจภาษาไทยเป็นอย่างด ี
 5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน  เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัย 
 5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา  ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว  



มคอ.2 

2 
 

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) เป็น
หลักสูตรปรบัปรงุจากหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2560) เริ่มด าเนินการใช้หลักสูตรในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 
  สภาวิชาการ ให้ความเห็นชอบหลักสูตร ในคราวประชุมครั้งที่ 4/2564  
   วันที่ 5 เมษายน 2564 
  สภามหาวิทยาลัย ให้ความเห็นชอบหลักสูตร ในคราวประชุมครั้งที่ 198-4/2564 
   วันที่ 22 เมษายน 2564 
 
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน 
 หลักสูตรมีความพร้อมเผยแพร่ว่าเป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ในปีการศึกษา 2565  
 
8. อาชีพท่ีสามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 
 1)  วิศวกรโยธาและนักวิชาการ ในหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกจิ 
 2)  วิศวกรโครงการ นักวิจัย หรือพนกังานประจ าบริษัท 
 3)  ประกอบอาชีพอิสระ เช่น วิศวกรที่ปรึกษา เจ้าของกจิการที่เกี่ยวข้องกับงานวิศวกรรมโยธา  
และผูร้ับเหมางานก่อสร้าง 
 
9. ชื่อ เลขประจ าตัวประชาชน ต าแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ล าดับ 
ชื่อ–สกุล/ 

เลขประจ าตัวประชาชน 
ต าแหน่งทาง

วิชาการ 
คุณวุฒิ/สาขาวิชา/ปีที่จบ สถาบันที่จบ 

1 นายภาณุ  พร้อมพุทธางกูร 
3 8099 0060x xx x 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

Ph.D. (Civil Engineering), 2552 
 
วศ.ม. (วิศวกรรมโยธา), 2542 
 
ค.อ.บ. (วิศวกรรมโยธา), 2537 

University of 
Sheffield, UK 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
พระจอมเกล้าธนบุรี 
สถาบันเทคโนโลยี 
พระจอมเกล้าธนบุรี 

2 นายนันทชัย  ชูศิลป์ 
3 8406 0002x xx x 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

ปร.ด. (วิศวกรรมโยธา), 2552 
 
วศ.ม. (วิศวกรรมโยธา), 2543 
 
วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา), 2537 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
พระจอมเกล้าธนบุรี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
พระจอมเกล้าธนบุรี 
สถาบันเทคโนโลยี 
ราชมงคล 

3 นายจรูญ  เจริญเนตรกุล 
3 8001 0150x xx x 

รอง
ศาสตราจารย์ 

วศ.ม. (วิศวกรรมโยธา), 2545 
 
วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา), 2544 
 
ค.อ.บ. (วิศวกรรมโยธา), 2538 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
พระจอมเกล้าธนบุรี 
สถาบันเทคโนโลยี 
ราชมงคล 
สถาบันเทคโนโลยี 
ราชมงคล 
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10. สถานท่ีจัดการเรียนการสอน 
 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชัย 
 
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาท่ีจ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 
 11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 
   ภายใต้แผนพัฒนาประเทศที่ส าคัญได้แก่ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) และนโยบายและยุทธศาสตร์การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัย
และนวัตกรรม พ.ศ. 2563-2570 ได้วางวิสัยทัศน์ของประเทศในการเตรียมคนไทยเข้าสู่ศตวรรษที่ 21 
โดยเป็นการพัฒนาก าลังคนเพื่อรองรับเศรษฐกิจที่กระจายโอกาสอย่างทั่วถึง สังคมที่มั่นคงและ
สิ่งแวดล้อมที่ยังยืน โดยสร้างความเข้มแข็งทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมระดับแนวหน้า 
ในระดับสากล ซึ่งน าพาประเทศไทยไปสู่ประเทศที่พัฒนาแล้ว โดยการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศให้มีเสถียรภาพอย่างยั่งยืน ตามแนวทางที่ก าหนดในยุทธศาสตร์ชาตินั้น จ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้อง
อาศัยความรู้และความก้าวหน้าด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและนวัตกรรม โดยการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานถือเป็นส่วนส าคัญส าหรับการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศในทุก ๆ ด้าน 
 11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
   ในอดีต การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่เป็นการตัดสินใจจากภาครัฐเพียงอย่างเดียว 
ประชาชนทั่วไปไม่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งในเรื่องการก าหนดพื้นที่ก่อสร้าง และการพิจารณาถึงผลกระทบต่าง ๆ 
ที่อาจตามมา ปัจจุบันการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เช่น ถนน สะพาน โครงสร้างทางรถไฟ และระบบ
สาธารณูปโภคต่าง ๆ ไม่ได้พิจารณาถึงผลตอบแทนเชิงเศรษฐศาสตร์เพียงอย่างเดียวอีกต่อไป แต่ยังต้อง
พิจารณาถึงผลกระทบตามมาที่ไม่ต้องการ เช่น ปัญหาต่อสิ่งแวดล้อม การท าลายทรัพยากรธรรมชาติ 
และการประหยัดพลังงาน เป็นต้น การพัฒนาโครงการทางด้านวิศวกรรมโยธาจึงต้องมีการสอบถามทุก
ภาคส่วนเพื่อตรวจสอบผลกระทบต่าง ๆ ทั้งทางด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการด าเนินชีวิตของ
ประชาชนที่เกี่ยวข้องกับโครงการเหล่านั้น ดังนั้น ความสามารถทางด้านสังคมของมหาบัณฑิตสาขา
วิศวกรรมโยธาซึ่งต้องไปรับผดิชอบโครงการต่างๆ จึงเป็นสิ่งจ าเป็น เพื่อให้การพัฒนาโครงการฯ ประสบ
ความส าเร็จทั้งในแง่วิศวกรรมและสังคม จึงเป็นส่วนหนึ่งของการน ามาประกอบการปรับปรุงหลักสูตร
ฉบับนี้ ตัวอย่างความความสามารถทางด้านสังคมคือ  การสามารถสื่อสารข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับงาน
วิศวกรรมในเชิงเทคนิคกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เข้าใจสิ่งต่าง ๆ ตรงกัน ส่งผลให้การด าเนิน
โครงการประสบความส าเร็จโดยปราศจากหรือมีความขัดแย้งน้อยที่สุด  
 
12. ผลกระทบจากข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของ

มหาวิทยาลยั 
 12.1 การพัฒนาหลักสูตร 
    จากการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม มีผลท าให้เกิดการพัฒนาและ
ประยุกต์ทางเทคโนโลยี รวมถึงการพัฒนาบุคลากรในศาสตร์วิศวกรรม โยธาช้ันสูง ที่มีความรู้ความ
เช่ียวชาญ เป็นก าลังส าคัญในการพัฒนาโครงการพื้นฐานด้านวิศวกรรมโยธาของประเทศ ให้สามารถ
แข่งขันในตลาดโลกและภูมิภาคได้ อีกทั้งยังมีทักษะในการปฏิบัติงานอย่างปลอดภัย สามารถประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม ได้มาตรฐานอย่างมืออาชีพ สามารถปรับตัวได้ทุกการเปลี่ยนแปลง  
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ค านึงถึงการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน การน าเสนอการท าความเข้าใจตลอดถึงการมคุีณธรรม จริยธรรม 
ด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีความรับผิดชอบต่อวิชาชีพ สังคมสิ่งแวดล้อม 
 
 12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย 
   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มีนโยบายพัฒนาส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน 
การวิจัย และการบริการชุมชน อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน พร้อมพัฒนาบุคลากร
ให้ก้าวทันต่อกระแสโลกาภิวัตน์ ตามวิสัยทัศน์ และจัดการทรัพยากรที่มีอยู่อย่างโปร่งใส การพัฒนา
หลักสูตรเป็นส่วนส าคัญในการผลิตบุคลากรทางภาคอุตสาหกรรมที่มีคุณสมบัติสอดรับกับการพัฒนา
เศรษฐกิจ รวมถึงการจัดการองค์ความรู้ด้านการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาทั้งทางสังคม เศรษฐกิจ 
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่ระดับชุมชนถึงระดับประเทศ ให้กับมหาบัณฑิตเพื่อส่งเสริม
การเรียนรู้ของคนไทยและสามารถน ามาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาประเทศ ที่จะน าไปสู่การบรรลุพนัธกิจ
ของมหาวิทยาลัยในด้านการวิจัยและการบริการชุมชน 
   ดังนั้น การปรับปรุงหลักสูตรฉบับนี้ได้พิจารณาถึงการผลิตมหาบัญฑิตด้านวิศวกรรมโยธา  
โดยให้มีความสามารถในการคิดค้น ปรับปรุง พัฒนา และก่อสร้างโครงการวิศวกรรมโยธาอย่างยั่งยืน 
โดยที่ไม่ก่อให้เกิดปัญหาดังที่กล่าวมาในภายหลัง 
 
13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอ่ืนท่ีเปิดสอนในคณะ/สาขาอ่ืนของมหาวิทยาลยั 
 13.1 รายวิชาในหลักสูตรท่ีเปิดสอนโดยคณะ/สาขาอ่ืน  
   ไม่มี 
 13.2 รายวิชาในหลักสูตรท่ีเปิดสอนให้คณะ/สาขาอ่ืน 
   ไม่มี 
 13.3 การบริหารจัดการ 
   หลักสูตรได้มีคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ประกอบด้วย ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์
ประจ าหลักสูตร อาจารย์ผู้ สอน และเจ้าหน้าที่ประจ าหลักสูตร ซึ่งจะบริหารจัดการเรื่องต่อไปนี้  
(1) การเรียนการสอน เช่น การก าหนดรายวิชาเรียนส าหรับแต่ละภาคการศึกษา และการก าหนดกลุ่ม
รายวิชาเลือกที่เหมาะสม เป็นต้น (2) กระบวนการท าวิทยานิพนธ์ โดยนักศึกษาทุกคนต้องน าเสนอ 
ช่ือเรื่องพร้อมกับโครงร่างเพื่อให้คณะกรรมการฯ พิจารณา ความเหมาะสม ความถูกต้องของ
กระบวนการวิจัย ก่อนน าเสนอเพื่อขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริหารบัณฑิตของมหาวิทยาลัยต่อไป 
   นอกจากนั้น คณะกรรมการฯ ยังมีหน้าที่การจัดโครงการต่าง ๆ ที่เหมาะสมส าหรับพัฒนา  
ทั้งนักศึกษาและอาจารย์ผู้สอน เพื่อท าให้กระบวนการเรียนการสอนทันสมัยตลอดเวลา หน้าที่อื่น ๆ 
ของคณะกรรมการฯ ยังประกอบด้วย การรายงานผลการด าเนินงานของรายวิชา และรายงานผลการ
ด าเนินงานของหลักสูตร เพื่อก ากับ ติดตาม คุณภาพการจัดการเรียนการสอน 
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หมวดท่ี 2  ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 

1. ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
 1.1 ปรัชญา 
  ผลิตวิศวกรและนักวิจัยสาขาวิศวกรรมโยธาที่สามารถหาองค์ความรู้ได้ด้วยตัวเอง เพื่อพัฒนา
และแก้ปัญหางานวิศวกรรมโยธาอย่างยั่งยืน ตลอดจนมีคุณธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ 
 1.2 ความส าคัญของหลักสูตร  
  วิศวกรรมโยธาซึ่งเป็นศาสตร์สาขาหนึ่งที่ด ารงไว้ซึ่งการอ านวยความสะดวกและท าให้คุณภาพ
ชีวิตของมนุษย์ดีข้ึน โดยเฉพาะปัจจัยพื้นฐานที่จ าเป็น เช่น บ้านที่อยู่อาศัย ถนน สะพาน ตลอดจน 
การจัดการทรัพยากรน้ า เป็นต้น จากสถานการณ์ทั้งด้านสังคม เศรษฐกิจ และด้านสิ่งแวดล้อม  
ซึ่งส่งผลกระทบต่อการด ารงชีวิตของมนุษย์ในแต่ละท้องถ่ินที่มีความแตกต่างกัน ดังนั้น การแก้ไขหรือ
การจัดการปัญหาด้านวิศวกรรมโยธาในแต่ละท้องถ่ินจึงไม่อาจใช้สูตรส าเร็จเพียงสูตรเดียวในการจัดการ
ปัญหา ซึ่งนับวันปัญหาด้านวิศวกรรมโยธาย่ิงมคีวามซับซอ้นมากข้ึนและส่งผลกระทบต่อสังคมในวงกว้าง
มากข้ึน การสร้างหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธานี้ เป็นการสร้าง
บุคลากรด้านวิศวกรรมโยธาที่มีความรู้ความสามารถในเชิงลึก มีความเข้าใจที่มาของปัญหาและจัดการ
ปัญหาได้ย่ังยืน 
 1.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร  
  เพื่อเพิ่มและพัฒนาคุณลกัษณะของมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธาในด้านต่าง ๆ ดังนี ้
  1.3.1 มีความรู้ สามารถวิเคราะห์ วิจารณ์ เสนอแนวทางการแก้ปัญหางานวิศวกรรมโยธาถูกต้อง
ตามหลักวิชาการ จรรยาบรรณ และรักษาสิ่งแวดล้อม 
  1.3.2 พัฒนา ต่อยอด ปัญหาทางวิศวกรรมโยธาโดยใช้ระเบียบวิธีการวิจัย ที่ถูกต้องและ
เหมาะสม 
  1.3.3 เพิ่มทักษะการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการในวงกว้างพร้อมการใช้เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับ
งานวิศวกรรมโยธาอย่างมีประสิทธิภาพ ในระดับชาติและนานาชาติ 
  1.3.4 สร้างองค์ความรู้ใหม่ และสามารถประยุกต์ใช้ต่อไปในสังคมวิชาการ สาขาวิศวกรรมโยธา
และอุตสาหกรรมก่อสร้างทั้งในระดับประเทศและนานาชาติ 
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2.  แผนพัฒนาปรับปรุง 
 คาดว่าจะด าเนินการแล้วเสร็จภายในเวลา 5 ป ีตัง้แต ่ป ีพ.ศ. 2564 ถึง พ.ศ. 2568 

แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 
1. พัฒนาหลักสูตรให้ได้มาตรฐาน
ตามที่ก าหนด สอดคล้องกับ
สถานการณ์ปัจจุบัน และ
ตอบสนองความต้องการของ
หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน 

1. พัฒนาหลักสูตรตามกรอบ
มาตรฐานระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ (TQF) 

1. รายงานผลการประเมินตนเองระดับ 
หลักสูตรทุกปีการศึกษา โดยมีผล
ประเมิน ไม่น้อยกว่า 3.51 จาก 
คะแนนเต็ม 5.00 

2. ส ารวจความพึงพอใจของ
นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายหรือ
มหาบัณฑิตที่มีต่อคุณภาพ
หลักสูตร 

2. รายงานผลการประเมินความ 
พึงพอใจของนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายหรือ 
มหาบัณฑิตที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร 
โดยมี 
คะแนนความพึงพอใจเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 
3.51 จากคะแนนเต็ม 5.00 

3. ส ารวจภาวะการมีงานท า 
ของมหาบัณฑิต 

3. รายงานผลส ารวจภาวะการมีงานท า 
ของมหาบัณฑิต โดยบัณฑิตต้องมีงาน
ท าไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

4. ส ารวจความพึงพอใจของ 
สถานประกอบการ/ผู้ใช้
มหาบัณฑิต 

4. รายงานผลความพึงพอใจต่อ
หลักสูตรของผู้ใช้บัณฑิต ไม่น้อยกว่า 
3.51 จากคะแนนเต็ม 5.00 

2. พัฒนาบุคลากรสายวิชาการ 1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
และอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
เข้าร่วมประชุม ฝึกอบรม สัมมนา 
ศึกษาดูงาน หรือฝังตัวในสถาน
ประกอบการในหน่วยงานภาครัฐ/
เอกชน เพื่อพัฒนาตนเองและ 
ต่อยอดการบูรณาการกับหน่วยงาน
ภายนอก 

1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ 
อาจารย์ประจ าหลักสูตรเข้าร่วมประชุม  
ฝึกอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน 
หรือฝงัตัวในสถานประกอบการ  
ไม่น้อยกว่า 1 ครั้ง/คน/ปี 

2. ส่งเสริมและสนับสนุนให้
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
และอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
มีผลงานวิจัย/ผลงานทางวิชาการ
ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ทั้งใน
ระดับชาติและนานาชาติ 

2. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ 
อาจารย์ประจ าหลักสูตร มีการตีพิมพ์
เผยแพร่ผลงานวิจัย/ผลงานทาง
วิชาการ ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ 
อย่างน้อย 1 ผลงาน/คน/ปี 

3. ส่งเสริมและสนับสนุน 
ให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
และอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
มีผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์/
นวัตกรรมที่น าไปใช้ประโยชน์ 

3. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ 
อาจารย์ประจ าหลักสูตร มีผลงานวิจัย/
สิ่งประดิษฐ์/นวัตกรรม ที่น าไปใช้
ประโยชน์อย่างน้อย 1 ผลงาน/คน/ปี 
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แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 
 4. ส่งเสริมและสนับสนุน 

ให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ
อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
ขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการที่
สูงขึ้น  

4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ 
อาจารย์ประจ าหลักสูตร ขอก าหนด
ต าแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น       
อย่างน้อยร้อยละ 20 ภายใน 5 ปี 

5. ส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์
ประจ าหลักสูตรพัฒนาทักษะด้าน
ภาษาอังกฤษ 

5. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ 
อาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกคน  
สอบผ่านทักษะด้านภาษาอังกฤษ 
ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

3. พัฒนาบุคลากรสาย  
สนับสนุน 

1. สนับสนุนให้บุคลากรเข้าร่วม 
ประชุม อบรม และสัมมนา  
เพื่อพัฒนาทักษะความรู้ใหม่ ๆ  
ที่เก่ียวข้อง 

1. บุคลากรเข้าร่วมประชุม อบรม และ
สัมมนา อย่างน้อย 1 ครั้ง/คน/ปี 

2. สนับสนุนให้บุคลากรพัฒนาทักษะ
ด้านภาษาอังกฤษ 

2. บุคลากรสอบผ่านทักษะด้าน 
ภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัย 
ก าหนด 

4. พัฒนานักศึกษา 1. ส่งเสริมให้นักศึกษาได้มีผลงาน
ตีพิมพใ์นวารสารระดับชาติและ
นานาชาติ 

1. นักศึกษามีผลงานตีพิมพ์ในวารสาร
ระดับชาติและนานาชาติ ร้อยละ 30 
 

2. พฒันาทักษะด้านภาษาอังกฤษ
ให้กับนักศึกษา 

2. นักศึกษาทุกคนสอบผ่านทักษะด้าน 
ภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัย
ก าหนด 

5. พัฒนาสิ่งสนับสนุนการ  
เรียนรู้ 

1. จัดระบบนิเวศทางการศึกษา 
ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
ของนักศึกษา 

1. รายงานผลความพึงพอใจของผู้ใช้
ระบบนิเวศทางการศึกษามีระดับ
ความพึงพอใจ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 
จากคะแนนเต็ม 5.00 

6. การสร้างความร่วมมือเพื่อ
บูรณาการด้านวิชาการกับ
หน่วยงานภาครัฐ/เอกชน และ
ชุมชน 

1. สร้างความร่วมมือทางวิชาการกับ
สถาบันการศึกษาหรือสถาน
ประกอบการชั้นน าภายในประเทศ 
หรือต่างประเทศในการพัฒนา
ความสามารถของนักศึกษา 

1. บันทึกความร่วมมือทางวิชาการกับ 
สถาบันการศึกษาหรือสถาน
ประกอบการและมีการด าเนินการ
ภายใต้ความร่วมมืออย่างน้อย 1 แห่ง/ป ี
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หมวดท่ี 3  ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร  

 
1. ระบบการจัดการศึกษา 
 1.1 ระบบ 
   ใช้ระบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษาแบง่ออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาคการศึกษาปกติ 
มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ ไมร่วมเวลาที่ใช้ในการสอบ 
    1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน 
  การจัดการศึกษาจะต้องมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 7 สัปดาห์ ทั้งนี้ไม่รวมระยะเวลา
ส าหรับการสอบ และให้มีจ านวนช่ัวโมงเรียนของแต่ละรายวิชาเท่ากับจ านวนช่ัวโมงเรียนในภาค
การศึกษาปกติ และให้เป็นไปตามข้อบังคับ หรือประกาศของมหาวิทยาลัย 
 1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค 
   ไม่มี 
 
2. การด าเนินการหลักสูตร 
 2.1 วัน - เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน 
   ภาคการศึกษาที่ 1 กรกฎาคม – ตุลาคม 
   ภาคการศึกษาที่ 2 พฤศจิกายน – กุมภาพันธ์ 
   ภาคฤดูร้อน มีนาคม – เมษายน 
  ทั้งนี้ อาจมีการเปลี่ยนแปลง ให้เป็นไปตามประกาศฯ และ/หรอืปฏิทินการศึกษาของมหาวิทยาลัย 
 2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
   2.2.1 เป็นผู้ที่ส าเร็จการศึกษาปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา  
จากสถาบันการศึกษาทั้งในและต่างประเทศที่ได้รับการรับรองจากทางราชการ หรือ 
   2.2.2 เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาปริญญาตรีอื่นในสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา จากสถาบันการศึกษาทั้ง
ในและต่างประเทศที่ได้รับการรับรองจากทางราชการ หรือ 
   2.2.3 เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือสูงกว่าจากสถาบันการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ
ที่ได้รับการรับรองจากทางราชการ และผ่านการพิจารณาจากดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร 
  วิธีการสมัครเข้าศึกษา ระยะเวลาการสมัคร หลักฐานประกอบและเงื่อนไขอื่น ๆ และการ
คัดเลือกผู้เข้าศึกษาให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรก าหนด และเป็นไปตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2560 การสมัครเข้า
ศึกษาในแผน ก แบบ ก1 หรือ แผน ก แบบ ก 2 ข้ึนอยู่กับการพิจารณาของคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร 
 2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเขา้ 
   2.3.1 พื้นฐานทางด้านวิชาภาษาอังกฤษของนักศึกษาบางคนยังไม่ดีพอ เป็นปัญหาต่อการ
ค้นคว้าข้อมูลงานวิจัย 
   2.3.2 พื้นฐานทางด้านวิชาคณิตศาสตร์ของนักศึกษาแต่ละคนไม่เท่ากัน ข้ึนอยู่กับหลักสูตรใน
ระดับปริญญาตรีที่จบมา 
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   2.3.3 นักศึกษาที่มาสมัครหลังจบการศึกษาไปเป็นเวลานาน  มีปัญหาเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้
คอมพิวเตอร์ร่วมกับการเรียน 
 2.4 กลยุทธ์ในการด าเนินการเพ่ือแก้ไขปัญหา/ข้อจ ากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3 
   2.4.1 มีโครงการเสริมทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศ ทั้งด้านการอ่าน เขียน สนทนา และการ
น าเสนอผลงานทางวิชาการภาษาต่างประเทศ นอกจากนี้ยังมีการเพิ่มการเรียนรายวิชาการเขียน
ภาษาอังกฤษส าหรับวิศวกรโยธา 
   2.4.2 นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียน ในรายวิชาพื้นฐานเพิ่มเติม ตามค าแนะน าของ 
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
   2.4.3 มีการแทรกการใช้คอมพิวเตอร์ประกอบการเรียนในวิชาที่จ าเป็น เช่น วิชาเกี่ยวกับการ
วิเคราะห์และออกแบบ รวมทั้งวิชาคณิตศาสตร์ที่ต้องใช้การแก้ปัญหาเชิงตัวเลข 
 2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี 
  2.5.1 จ านวนนักศึกษาท่ีจะรับเข้าศึกษาตามคุณสมบัติข้อ 2.2 

นักศกึษาชั้นปีที ่
ปีการศึกษา 

2564 2565 2566 2567 2568 
แผน ก แบบ ก 1      
ชั้นปีที่ 1 (จ านวนที่รับเข้าศึกษา) 3 3 3 3 3 
ชั้นปีที่ 2 - 3 3 3 3 
แผน ก แบบ ก 2      
ชั้นปีที่ 1 (จ านวนที่รับเข้าศึกษา) 10 10 10 10 10 
ชั้นปีที่ 2 - 10 10 10 10 
รวม 13 26 26 26 26 
คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา - 13 13 13 13 

 
 2.6 งบประมาณตามแผน 
  ใช้งบประมาณคณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย โดยค่าใช้จ่ายใน
การผลิตบัณฑิตต่อคนต่อปี (หน่วย : บาท) โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
,  

2.6.1 งบประมาณรายรับ (หน่วย : บาท) 

ประเภทรายรับ 
ปีงบประมาณ 

2564 2565 2566 2567 2568 
1. รายรับเงินรายได้      
   1.1 ค่าลงทะเบียน 728,000 1,456,000 1,456,000 1,456,000 1,456,000 
จ านวนนักศึกษา (คน) 13 26 26 26 26 
รายรับเฉลี่ยต่อนักศึกษา 1 คน 56,000 56,000 56,000 56,000 56,000 

ค่าใช้จ่ายนักศึกษา  56,000 บาท/คน/ป ี
ค่าใช้จ่ายนกัศึกษาตลอดหลักสูตร  112,000 บาท 
หมายเหตุ ค่าใช้จ่าย คือ ค่าลงทะเบียน 
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2.6.2 งบประมาณรายจ่าย (หน่วย : บาท) 

หมวดรายจ่าย 
ปีงบประมาณ 

2564 2565 2566 2567 2568 
1.  งบบุคลากร  
 (ค่าจ้างชั่วคราว/เงินเดือน) 759,220 798,431 839,728 883,226 929,052 

2.  งบด าเนินงาน  
 (ตอบแทน/ใช้สอย/วัสด)ุ 315,000 346,500 381,150 419,265 461,193 

3.  งบลงทุน  
 (ค่าครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการ) - - - - - 

4.  งบอุดหนุน  
 (โครงการวิจัย/บริการวิชาการ/ทุนการศึกษา) - - - - - 

5.  งบรายจ่ายอ่ืน  
 (โครงการพัฒนาการจัดการศึกษา/ท านุบ ารุง

ศิลปวัฒนธรรม) 
25,000 27,500 30,250 33,275 36,603 

รวม 1,099,220 1,117,431 1,251,128 1,335,766 1,426,848 

จ านวนนักศกึษา (คน) 13 26 26 26 26 

รายจ่ายเฉลี่ยต่อนักศึกษา 1 คน 84,555 42,978 48,120 51,376 54,878 

     2.7 ระบบการศึกษา 
   แบบช้ันเรยีน 
   แบบทางไกลทางอินเตอรเ์น็ต 
   อื่น ๆ (ระบ)ุ  
 2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย 
  เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2560 
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3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
  3.1 หลักสูตรตาม แผน ก แบบ ก 1 
  3.1.1 จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต 
  3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร   
  1. หมวดวิชาบังคับ  ไม่นับหน่วยกิต 
  2. วิทยานิพนธ์  36 หน่วยกิต 
  3.1.3 รายวิชา   
  1. หมวดวิชาบังคับ ไม่นับหน่วยกิต 
  ให้ศึกษารายวิชาต่อไปนี้  
  04-116-502 สัมมนาบัณฑิตทางวิศวกรรมโยธา 1(1-0-2) 
   Graduate Seminar in Civil Engineering  
  04-116-504 การเขียนภาษาอังกฤษส าหรบัวิศวกรโยธา 1(1-0-2) 
   English Writing for Civil Engineers  
  04-116-505 ระเบียบวิธีวิจัย 1(1-0-2) 
   Research Methodology  
  2. วิทยานิพนธ์ 36 หน่วยกิต 
  04-116-506 วิทยานิพนธ์ แบบ ก 1 36(0-108-0) 
   Thesis Type A 1  
 3.2 หลักสูตรตาม แผน ก แบบ ก 2 
  3.2.1 จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต 
  3.2.2 โครงสร้างหลักสูตร   
  1. หมวดวิชาบังคับ  9  หน่วยกิต 
  2. หมวดวิชาเลือก  12  หน่วยกิต 
  3. วิทยานิพนธ์  15  หน่วยกิต 
  3.2.3 รายวิชา   
   1. หมวดวิชาบังคับ 9 หน่วยกิต 
   ให้ศึกษารายวิชาต่อไปนี้   
  04-116-501 คณิตศาสตร์และวิธีทางคอมพิวเตอรส์ าหรบั

งานวิจัย 
3(3-0-6) 

   Mathematics and Computer Methods for 
Research 

 

  04-116-502 สัมมนาบัณฑิตทางวิศวกรรมโยธา 1(1-0-2) 
   Graduate Seminar in Civil Engineering  
  04-116-503 ความท้าทายในงานวิศวกรรมโยธา 3(3-0-6) 
   Challenges in Civil Engineering  
  04-116-504 การเขียนภาษาอังกฤษส าหรบัวิศวกรโยธา 1(1-0-2) 
   English Writing for Civil Engineers  
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  04-116-505 ระเบียบวิธีวิจัย 1(1-0-2) 
   Research Methodology  
  2. หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 
  ให้เลอืกศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี ้  
  04-111-501 ทฤษฎีของยืดหยุ่น 3(3-0-6) 
   Theory of Elasticity  
  04-111-502 พลศาสตร์โครงสร้าง 3(3-0-6) 
   Structural Dynamics  
  04-111-503 ทฤษฎีของโครงสร้างแผ่นและผนงับาง 3(3-0-6) 
   Theory of Plate and Shell  
  04-111-504 คอนกรีตเทคโนโลยีข้ันสูง 3(3-0-6) 
   Advanced Concrete Technology  
  04-111-505 การออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็กขั้นสงู 3(3-0-6) 
   Advanced Reinforced Concrete Design  
  04-111-506 การออกแบบคอนกรีตอัดแรงข้ันสงู 3(3-0-6) 
   Advanced Prestressed Concrete Design  
  04-111-507 การออกแบบโครงสร้างเหลก็ขั้นสูง 3(3-0-6) 
   Advanced Steel Design  
  04-111-508 วิธีไฟไนต์อิลิเมนต์ส าหรบัวิศวกรรมโยธา 3(3-0-6) 
   Finite Element Method for Civil Engineering  
  04-111-509 การศึกษาพิเศษทางวิศวกรรมโครงสร้าง 3(3-0-6) 
   Special Study in Structural Engineering  
  04-112-501 ปฐพีกลศาสตร์ข้ันสูง 3(3-0-6) 
   Advanced Soil Mechanics  
  04-112-502 วิศวกรรมฐานรากขั้นสูง 3(3-0-6) 
   Advanced Foundation Engineering  
  04-112-503 งานขุดใต้ดินและงานอุโมงค์ 3(3-0-6) 
   Underground Excavation and Tunneling  
  04-112-504 การศึกษาพิเศษทางวิศวกรรมปฐพ ี 3(3-0-6) 
   Special Study in Geotechnical Engineering  
  04-113-501 ทฤษฎีของพฤติกรรมจราจร 3(3-0-6) 
   Theory of Traffic Behavior  
  04-113-502 วัสดุผิวทางและการออกแบบ 3(3-0-6) 
   Pavement Materials and Design  
  04-113-503 การวางแผนการขนสง่ 3(3-0-6) 
   Transportation Planning 
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  04-113-504 การวิเคราะห์การจราจร 3(3-0-6) 
   Traffic Analysis  
  04-113-505 วิศวกรรมจราจรและระบบรางเบื้องต้น 3(3-0-6) 
   Traffic Engineering and Railway Systems  
  04-113-506 การศึกษาพิเศษทางวิศวกรรมขนส่งและการจราจร 3(3-0-6) 
   Special Study in Transportation and Traffic 

Engineering 
 

  04-114-501 การวางแผนและควบคุมโครงการ 3(3-0-6) 
   Project Planning and Control  
  04-114-502 การศึกษาพิเศษทางวิศวกรรมบรหิารงานก่อสร้าง 3(3-0-6) 
   Special Study in Construction Management 

Engineering 
 

  04-115-501 พื้นฐานงานวิศวกรรมนอกฝั่ง 3(3-0-6) 
   Fundamentals of Offshore Engineering  
  04-115-502 วิศวกรรมชายฝั่งทะเล 3(3-0-6) 
   Coastal Engineering  
  04-115-503 กระบวนการชายฝัง่ทะเลและการป้องกันชายฝัง่ 3(3-0-6) 
   Coastal Process and Protection  
  04-115-504 การจัดการทรัพยากรน้ าข้ันสงู 3(3-0-6) 
   Advanced Water Resources Management  
  04-115-505 การศึกษาพิเศษทางวิศวกรรมน้ า 3(3-0-6) 
   Special Study in Water Engineering  
  3. วิทยานิพนธ์ 15 หน่วยกิต 
  04-116-507 วิทยานิพนธ์ แบบ ก 2 15(0-45-0) 
   Thesis Type A 2  

หมายเหต ุ
นักศึกษาที่เรียนในหลักสูตรตามแผน ก แบบ ก 1 และ แผน ก แบบ ก 2 ต้องผ่านการทดสอบ

ความรู้ภาษาอังกฤษหรือได้รับการยกเว้นตามที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรเป็นผู้ก าหนด ในกรณี  
ที่สอบภาษาอังกฤษไม่ผ่านนักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนและสอบให้ผ่าน (Pass) โดยลงทะเบียนวิชา
ภาษาอังกฤษส าหรับบัณฑิตศึกษาเป็นวิชาเงื่อนไขที่ไม่นับหน่วยกิต 
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3.3 แผนการศึกษา 
  แผน ก แบบ ก 1  

ปีการศึกษาท่ี 1 
 

  ภาคการศึกษาท่ี 1 
04-116-502 สัมมนาบัณฑิตทางวิศวกรรมโยธา 1(1-0-2)* 
04-116-504 การเขียนภาษาอังกฤษส าหรบัวิศวกรโยธา 1(1-0-2)* 
04-116-505 ระเบียบวิธีวิจัย 1(1-0-2)* 
04-116-506 วิทยานิพนธ์ แบบ ก 1 6(0-18-0) 
 รวม 6  หน่วยกิต 

 
  ภาคการศึกษาท่ี 2 

04-116-506 วิทยานิพนธ์ แบบ ก 1 8(0-24-0) 
 รวม 8  หน่วยกิต 

ปีการศึกษาท่ี 2 
 

  ภาคการศึกษาท่ี 1 
04-116-506 วิทยานิพนธ์ แบบ ก 1 10(0-30-0) 
 รวม 10  หน่วยกิต 

 
  ภาคการศึกษาท่ี 2 

04-116-506 วิทยานิพนธ์ แบบ ก 1 12(0-36-0) 
 รวม 12  หน่วยกิต 

 
หมายเหต ุ

ส าหรับภาคการศึกษาที่ 1 และ 2 ปีการศึกษาที่ 2 จัดให้นักศึกษาน าเสนองานวิจัยในรูปแบบสัมมนา 
ทุกเดือน เดือนละ 1 ครั้ง 
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  แผน ก แบบ ก 2  
ปีการศึกษาท่ี 1 

 
  ภาคการศึกษาท่ี 1 

04-116-501 คณิตศาสตร์และวิธีทางคอมพิวเตอร์ส าหรับงานวิจัย 3(3-0-6) 
04-116-503 ความท้าทายในงานวิศวกรรมโยธา 3(3-0-6) 
04-116-505 ระเบียบวิธีวิจัย 1(1-0-2) 
UU-VWX-YZZ วิชาเลือก (1) 3(T-P-E) 
UU-VWX-YZZ วิชาเลือก (2) 3(T-P-E) 
 รวม 13  หน่วยกิต 

 
  ภาคการศึกษาท่ี 2 

04-116-502 สัมมนาบัณฑิตทางวิศวกรรมโยธา 1(1-0-2) 
UU-VWX-YZZ วิชาเลือก (3) 3(T-P-E) 
UU-VWX-YZZ วิชาเลือก (4) 3(T-P-E) 
04-116-507 วิทยานิพนธ์ แบบ ก 2 3(0-9-0) 
 รวม 10  หน่วยกิต 

ปีการศึกษาท่ี 2 
 

  ภาคการศึกษาท่ี 1 
04-116-504 การเขียนภาษาอังกฤษส าหรบัวิศวกรโยธา 1(1-0-2) 
04-116-507 วิทยานิพนธ์ แบบ ก 2 6(0-18-0) 
 รวม 7  หน่วยกิต 

 
  ภาคการศึกษาท่ี 2 

04-116-507 วิทยานิพนธ์ แบบ ก 2 6(0-18-0) 
 รวม 6  หน่วยกิต 

 
หมายเหต ุ

ส าหรับภาคการศึกษาที่ 1 และ 2 ปีการศึกษาที่ 2 จัดให้นักศึกษาน าเสนองานวิจัยในรูปแบบสัมมนา 
ทุกเดือน เดือนละ 1 ครั้ง 
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3.4 ค าอธิบายรายวิชา 
 ความหมายของเลขรหสัรายวิชา 

UU-VWX-YZZ 
 UU หมายถึง คณะ 
 04 คือ คณะวิศวกรรมศาสตร ์  
 V หมายถึง สาขา 
 1 คือ สาขาวิศวกรรมโยธา  
 WX หมายถึง สาขาวิชา/วิชาย่อย 
 10 คือ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา  
 11 คือ วิชาย่อยวิศวกรรมโครงสร้าง  
 12 คือ วิชาย่อยวิศวกรรมปฐพ ี  
 13 คือ วิชาย่อยวิศวกรรมขนส่ง  
 14 คือ วิชาย่อยวิศวกรรมบรหิารงานก่อสร้าง  
 15 คือ วิชาย่อยวิศวกรรมน้ า  
 16 คือ วิชาย่อยพื้นฐานและวิทยานิพนธ์  
 Y หมายถึง รายวิชาที่เปิดสอนในระดบับัณฑิตศึกษา 
 5 คือ รายวิชาที่เปิดสอนในระดบัปริญญาโท  
 ZZ หมายถึง ล าดับที่ของรายวิชาในสาขาวิชาหรือกลุ่มวิชา/วิชาย่อย 
ความหมายของรหัสหน่วยกิตและการจัดชั่วโมงเรียน 
C(T-P-E)  
 C หมายถึง จ านวนหน่วยกิตของรายวิชาน้ัน 
 T หมายถึง จ านวนช่ัวโมงเรียนภาคทฤษฎีต่อสปัดาห ์
 P หมายถึง จ านวนช่ัวโมงเรียนภาคปฏิบัติต่อสปัดาห์ 
 E หมายถึง จ านวนช่ัวโมงการศึกษาค้นคว้านอกเวลาต่อสปัดาห์ 
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รายละเอียดค าอธิบายรายวิชา 
 
04-111-501 ทฤษฎียืดหยุ่น 

Theory of Elasticity 
3(3-0-6) 

วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 
สมการสมดุลและสมการความต่อเนื่องของวัสดุของแข็งยืดหยุ่น ความเค้นระนาบ  
และความเครียดระนาบ ฟงัก์ช่ันความเค้น พลังงานความเครียด ความเครียดใน
โครงสร้างสมมาตร ความเค้นและความเครียดในวัสดุยืดหยุน่แบบสามมิติ 
ความเครียดเนื่องจากอุณหภูมิแปรเปลี่ยน 
Equations of equilibrium and continuity of elastic solid; plane stress 
and plane strain; stress function; strain energy; strain in symmetrical 
structures; stress and strain in 3-dimensional elastic medium; strain due 
to thermal variation. 

  
04-111-502 พลศาสตร์โครงสร้าง 

Structural Dynamics 
3(3-0-6) 

วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 
แรงและการสั่นไหวแบบอิสระของระบบโครงสร้างแบบหนึ่งดีกรีอสิระและสูงกว่า 
ทั้งที่มีและไมม่ีระบบการหน่วง เมตรกิส์แทนโครงสร้างแบบหลายดีกรีอสิระ 
ผลกระทบจากแผ่นดินไหวและการวิเคราะห์แบบพลศาสตร์ทั่วไป 
Forced and free vibrations of one degree and multiple degrees of 
freedom systems with and without damping; matrix representation of 
freedom systems; earthquake effects and general dynamic analysis. 

  
04-111-503 ทฤษฎีของโครงสร้างแผ่นและผนังบาง 

Theory of Plate and Shell 
3(3-0-6) 

 วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 
การวิเคราะห์แผ่นวงกลม แผ่นสีเ่หลี่ยม และแผ่นต่อเนื่อง การวิเคราะห์และออกแบบ
โครงสร้างผนังบาง ประกอบด้วย โดม โครงหลงัคาทรงโค้ง ถัง และแผ่นพบั 
Analysis of circular, rectangular and continuous plates; analysis and 
design of cylindrical shell structures, including domes, curved roof, tank 
and folded plate. 

 
 

เรียงตามรหัส
รายวิชา 
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04-111-504 คอนกรีตเทคโนโลยีขั้นสูง 
Advanced Concrete Technology 

3(3-0-6) 

 วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 
คุณสมบัติของคอนกรีตสดและคอนกรีตที่แข็งตัวแล้ว ก าลังอัดของคอนกรีต
พฤติกรรมยืดหยุ่นของคอนกรีต ความล้า การหดตัว และความคงทนของคอนกรีต
วัสดุผลิตคอนกรีตชนิดใหม่ คอนกรีตก าลังสูง ความสามารถในการเทคอนกรีต 
คอนกรีตมวลเบา คอนกรีตสมรรถนะสงู คอนกรีตเสริมเส้นใย เทคโนโลยีคอนกรีต 
ในปัจจบุัน 
Properties of fresh and harden concrete; compressive strength of 
concrete; elastic behaviour of concrete; fatigue, shrinkage and 
durability of concrete; materials for modern concrete; high strength 
concrete; workability; light-weight concrete; high-performance concrete; 
fibre reinforced concrete; recent concrete technology. 

  
04-111-505 การออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็กขั้นสูง 

Advanced Reinforced Concrete Design 
3(3-0-6) 

 วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 
วัสดุและข้อก าหนดส าหรบัคอนกรีตเสริมเหล็ก แนวความคิดที่น าไปสู่ออกแบบ 
ของคานต่อเนื่อง คานลกึ คาน-เสา ผนังกันดิน ระบบพื้น และผนงัรบัแรงเฉือน  
การออกแบบส าหรับแรงเฉือน แรงบิดและแรงดัด 
Materials and criteria for reinforced concrete; concepts to design for 
continuous beams, deep beams, beam-column, retaining wall, floor 
system, and shear wall; designing for shear, torsion and bending. 

   
04-111-506 การออกแบบคอนกรีตอัดแรงขั้นสูง 

Advanced Prestressed Concrete Design 
3(3-0-6) 

 วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 
ทฤษฎีคอนกรีตอัดแรง การสญูเสียก าลังอัดแรง ความล้า แรงเฉือนและแรงบิด  
การหดตัวและการหย่อนตัว การออกแบบโครงสร้างคอนกรตีอัดแรง 
Theory of prestressed concrete; pretress loss; fatigue; shear and 
torsion; shortening and deflection; prestressed structures design. 
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04-111-507 การออกแบบโครงสร้างเหล็กขั้นสูง 
Advanced Steel Design 

3(3-0-6) 

 วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 
การวิเคราะห์พฤติกรรมและการออกแบบโครงสร้างเหล็ก จดุต่อระบบโครงสร้าง
เหล็ก-คอนกรีต องค์อาคารประกอบ คานขนาดใหญ่ ถังเหลก็ และหัวข้ออื่น ๆ 
ที่น่าสนใจ 
Behavioural analysis and design of structural steel; joint of steel-
concrete structure; built-up structure; girder; steel tank; other topics of 
interests. 

   
04-111-508 วิธีไฟไนต์เอลิเมนต์ส าหรับวิศวกรรมโยธา 

Finite Element Method for Civil Engineering 
3(3-0-6) 

 วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 
หลักพื้นฐานการประมาณค่า การประมาณค่าโดยไฟไนต์เอลเิมนต์ เทคนิควิธี 
ไฟไนต์เอลิเมนต์ในกลศาสตร์ การพัฒนาและประยุกต์วิธีไฟไนต์เอลเิมนต์กบัปญัหา 
ทางกลศาสตรส์ถิตของมวลต่อเนือ่ง คอนเวอรเ์จนซ์และเงือ่นไขของการเข้ากันได้  
การประกอบช้ินส่วนเอลเิมนต์และสภาพเงื่อนไขขอบเขต โปรแกรมคอมพิวเตอร์
เกี่ยวกับไฟไนต์เอลเิมนต์ การใช้ไฟไนต์เอลิเมนตส์ าหรับปัญหาของโครงสร้างแบบ
จลน์และเสถียรภาพของโครงสร้าง  
Basic concepts of interpolation; finite element interpolation; finite 
element techniques in mechanics; development and applications of 
the method to static continuum problems; convergence and 
compatibility requirements; assemblage of elements and boundary 
conditions; finite element computer program; using finite element 
method for structural dynamics and stability problems. 

   
04-111-509 การศึกษาพิเศษทางวิศวกรรมโครงสร้าง 

Special Study in Structural Engineering 
3(3-0-6) 

 วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 
ปัญหาข้ันสูงทางวิศวกรรมโครงสร้าง โดยการควบคุมและแนะน าโดยคณาจารย์ 
Advanced problems in structural engineering to be carried out under 
the supervision of faculties. 
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04-112-501 ปฐพีกลศาสตร์ขั้นสูง 
Advanced Soil Mechanics 

3(3-0-6) 

 วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 
คุณสมบัติทางด้านกายภาพและทางเคมีของดิน ความเค้นและความเครียด ความเค้น
และการเปลี่ยนรูปร่างในมวลดิน แรงดันน้ าในดินกรณีมีน้ าหนักกระท าแบบไมม่ ี
การระบายน้ า การซึมได้และการไหลของน้ าผ่านมวลดิน การอัดตัวคายน้ า ก าลังรบั
แรงเฉือนของดิน การทรุดตัวของฐานรากต้ืน กลศาสตร์ของหินเบือ้งต้น 
Physical and chemical properties of soil; stress and strain; stress and 
displacement in a soil mass; pore water pressure due to untrained 
loading; permeability and seepage; consolidation; shear strength of 
soils; settlement of shallow foundations; introductory rock mechanics. 

  
04-112-502 วิศวกรรมฐานรากขั้นสูง 

Advanced Foundation Engineering 
3(3-0-6) 

 วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 
กฎต่างๆ ของฐานรากในงานวิศวกรรม กลศาสตร์ของดิน การส ารวจดินและการแปล
ความหมาย การวิเคราะห์และออกแบบฐานรากต้ืน การวิเคราะห์และออกแบบ 
ฐานรากลกึ ฐานรากบนช้ันดินที่มีปญัหา การออกแบบระบบก าแพงกันดิน 
การปรับปรงุคุณภาพดิน 
Principles of foundations in engineering; soil mechanics; site 
exploration and characterisation; analysis and design of shallow 
foundations; analysis and design of deep foundations; foundations of 
difficult ground; design of retaining walls; soil improvement. 
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04-112-503 งานขุดใต้ดินและงานอุโมงค์ 
Underground Excavation and Tunneling 

3(3-0-6) 

 วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 
ชนิดของงานขุดใต้ดิน ความเค้นและการเคลื่อนตัวของดินแบบอลิาสตกิและอลิาสโต
พลาสตกิรอบงานขุด เส้นปฎิกิริยาของพื้นดิน สภาพของงานอุโมงค์ วิธีการขุดอุโมงค์ 
ระบบรองรบัและผนงัของอุโมงค์ การวิเคราะห์แรงดันดินทีก่ระท าต่อผนังอโุมงค์  
การส ารวจและติดตั้งอปุกรณ์เฝ้าระวัง 
Types of underground opening; elastic and elasto-plastic stresses and 
displacements around underground openings; ground reaction curve; 
tunnel ground condition; excavation methods; supports and linings; 
determination of earth pressure on tunnel lining; exploration and 
instrumentation. 

   
04-112-504 การศึกษาพิเศษทางวิศวกรรมปฐพี 

Special Study in Geotechnical Engineering 
3(3-0-6) 

 วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 
ปัญหาข้ันสูงทางทางวิศวกรรมปฐพี โดยการควบคุมและแนะน าโดยคณาจารย์ 
Advanced problems in geotechnical engineering to be carried out 
under the supervision of faculties. 

   
04-113-501 ทฤษฎีของพฤติกรรมจราจร 

Theory of Traffic Behavior 
3(3-0-6) 

 วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 
รูปแบบดีเทอรม์ินีสติคและสโตตาสติคของการจราจร แบบจ าลองทางคณิตศาสตร์
ของการแจกแจงเฮดเวย์ ความเร็วและการกระจายความหนาแน่น ทฤษฎีแถวคอย 
การแจกแจงความน่าจะเป็นที่เกี่ยวกับการจราจร 
Deterministic and stochastic models of the traffic; mathematical 
models of headway; speed and density distributions; queuing theory; 
probability distribution associated with traffic. 
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04-113-502 วัสดุผิวทางและการออกแบบ 
Pavement Materials and Design 

3(3-0-6) 

 วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 
คุณสมบัติด้านวิศวกรรมของดิน การส ารวจดินและการบดอดั วัสดุมวลรวม 
โครงสร้างผิวทางและช้ันพื้นทาง ผิวทางแอสฟลัท์และวัสดุ ปอร์ตแลนด์ซีเมนต ์
และคอนกรีต การออกแบบผิวทางแอสฟลัท์ การออกแบบผวิทางคอนกรีต 
Engineering properties of soils; soil investigation and compaction; 
aggregates; pavement structure and base; asphalt pavements and 
materials; Portland cement and concrete; design of flexible pavement; 
design of rigid pavement. 

   
04-113-503 การวางแผนการขนส่ง 

Transportation Planning 
3(3-0-6) 

 วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 
กระบวนการการวางแผนการขนสง่ การเดินทาง การขนส่งและชุมชนเมอืง  
การก าหนดเป้าหมายและวัตถุประสงค์ นโยบายและแผนการขนส่ง การรวบรวม
ข้อมูลเพื่อการวางแผนการขนสง่ การวิเคราะห์ความต้องการเดินทาง แบบจ าลอง
ต่อเนื่องส าหรับวิเคราะห์ความต้องการเดินทาง การใช้ประโยชน์ที่ดินและการขนส่ง 
และการประเมินโครงการขนส่ง 
Transportation planning processes, travel, transportation and urban 
communities; defining goals and purposes; policies and plans in 
transport planning; data collection for transportation planning; travel 
demand analysis; sequential models for travel demand analysis; land 
use and transportation; evaluations of transportation projects. 
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04-113-504 การวิเคราะห์การจราจร 
Traffic Analysis 

3(3-0-6) 

 วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 
การวิเคราะหล์ักษณะเบื้องต้นของระบบการจราจรและคุณลกัษณะที่มีอิทธิพล  
เช่นผู้ใช้ทาง ปริมาณของยานพาหนะ ความเร็ว ความหนาแน่น เวลาเดินทาง 
และความล่าช้า สมรรถนะของทางแยก และความจุของระบบจราจร 
Analysis of the basic characteristics of transportation systems and the 
elements influencing characteristics such as drivers, vehicles, volume, 
speed, density, travel time delay, intersection performance and 
capacity of traffic systems. 

   
04-113-505 วิศวกรรมจราจรและระบบรางเบ้ืองต้น 

Traffic Engineering and Introductory Railway 
Systems 

3(3-0-6) 

 วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 
การวิเคราะห์และการจัดการถนน ทางแยกและทางด่วน เทคนคิการศึกษา 
การจัดการวิศวกรรมจราจร ทฤษฎีและเทคนิคการทดลองส าหรับการจ าแนกลกัษณะ
และการวิเคราะห์ถนนเขตเมอืง การประเมินผลกระทบการจราจร กฎหมายเกี่ยวกบั
ผลกระทบการจราจร การวิเคราะห์แบบจ าลองการจราจร อปุกรณ์และเทคนิค
ส าหรับการรวบรวมข้อมลูจราจรและการเตรียมการ   
การพัฒนาแบบจ าลองฐาน  การตรวจวัดแบบจ าลองการแปลความหมายจากผลลัพธ์
ระบบรางเบื้องต้นการออกแบบและก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานที่เกี่ยวข้อง 
กับระบบราง 
Analysis and management of roadway, intersection, and freeway; traffic 
engineering study techniques for traffic operations; theoretical and 
experimental techniques for characterization and analysis of arterial 
street; traffic impact assessments; regulations regarding traffic impacts; 
traffic micro-simulation; data collection techniques; equipments and 
preparation; base model development; model calibration; 
interpretation of outputs; introduction to railway systems; design and 
construction of infrastructures related to railway systems. 
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04-113-506 การศึกษาพิเศษทางวิศวกรรมขนส่งและการจราจร 
Special Study in Transportation and Traffic Engineering 

3(3-0-6) 

 วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 
ปัญหาข้ันสูงทางวิศวกรรมขนส่งและการจราจร โดยการควบคุมและแนะน าโดย
คณาจารย ์
Advanced problems in transportation and traffic engineering to be 
carried out under the supervision of faculties. 

   
04-114-501 การวางแผนและควบคุมโครงการ 

Project Planning and Control 
3(3-0-6) 

 วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 
การวางแผนและการควบคุมโครงการ บาร์ชาร์ตข้ันสงู วิธีหาแนวทางวิกฤติ  
การประเมินผลงานและปรับปรงุแก้ไข วงจรก าหนดก่อน เทคโนโลยีการควบคุม 
โครงการสมัยใหม่ ความปลอดภัยในงานก่อสร้าง 
Project planning and controlling; advanced bar charts; CPM; PERT; 
precedence network; modern project controlling technology; safety 
regulations in construction. 

   
04-114-502 การศึกษาพิเศษทางวิศวกรรมบริหารงานก่อสร้าง 

Special Study in Construction Management 
Engineering 

3(3-0-6) 

 วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 
ปัญหาข้ันสูงทางวิศวกรรมบริหารงานกอ่สร้าง โดยการควบคุมและแนะน าโดย
คณาจารย ์
Advanced problems in construction management engineering to be 
carried out under the supervision of faculties. 
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04-115-501 พ้ืนฐานงานวิศวกรรมนอกฝ่ัง 
Fundamentals of Offshore Engineering 

3(3-0-6) 

 วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 
ภาพรวมของอุตสาหกรรมนอกฝั่ง ประวัติการพัฒนาการของงานภาคสนามนอกฝัง่ 
พื้นฐานของงานวิศวกรรมนอกฝั่ง บทน าเกี่ยวกบัวิศวกรรมโครงสร้างนอกฝัง่ 
เทคโนโลยีอุตสาหกรรมนอกฝั่ง และเทคโนโลยสีิ่งแวดล้อมนอกฝั่ง 
Overview of offshore industry; historical development of offshore field; 
fundamentals of offshore engineering; introduction to offshore 
structural engineering; offshore industrial technology and offshore 
environmental technology. 

  
04-115-502 วิศวกรรมชายฝ่ังทะเล 

Coastal Engineering 
3(3-0-6) 

 วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 
บทน าในการศึกษาด้านวิศวกรรมชายฝัง่ทะเล ทฤษฎีพื้นฐานคลื่น การเลี้ยวเบนของ
คลื่น การหกัเห การสะท้อนกลบัและการแตกตัวของคลื่น การก าเนิดคลื่นและการ
พยากรณ์คลื่น  แรงกระท าของคลื่นต่อโครงสร้างชายฝั่งทะเล กระแสน้ าและการพัด
พาตะกอน  การส ารวจภาคสนาม กระบวนการป้องกันชายฝั่งทะเล  การออกแบบ
โครงสร้างชายฝั่งทะเล แบบจ าลองทางชลศาสตร ์
Introductory course for coastal engineering; basic wave theories; wave 
mechanics-reflection; diffraction; reflection and breaking; wave 
generation and forecasting; wave forces on structures; long-shore 
current and sediment transport; field survey; coastal process and 
protection; design of coastal structure; hydraulic model. 
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04-115-503 กระบวนการชายฝ่ังทะเลและการป้องกันชายฝ่ัง 
Coastal Process and Protection 

3(3-0-6) 

 วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 
ทบทวนกลไกคลื่นและกระบวนการก าเนิดคลื่น  การท านายคลื่น  กระบวนการ
ชายฝั่งทะเล  กลศาสตร์ของการเคลื่อนตัวของตะกอน  การป้องกันชายฝั่งทะเล   
การใช้ประโยชน์จากชายหาดและที่ดินชายฝัง่  ข้อพิจารณาด้านเศรษฐศาสตร์และ
สิ่งแวดล้อม  กรณีศึกษา 
Review of wave mechanics and generation process; wave forecasting; 
coastal process; mechanics of sediment transport; coastal protection 
works; beach and land reclamation; economics and environmental 
consideration; case studies. 

  
04-115-504 การจัดการทรัพยากรน้ าขั้นสูง 

Advanced Water Resources Management 
3(3-0-6) 

 วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 
หลักแนวคิด กฎและเครื่องมือของการจัดการทรัพยากรน้ า  สถานการณ์และการ
จัดการแหลง่น้ า  เศรษฐกิจทรัพยากรน้ า  นโยบายน้ า  เป้าหมายและยุทธศาสตร์  
ระบบข้อมลูข่าวสาร  กรณีศึกษา 
Concepts; principles and tools of water resources management; status 
and management of the water resources; economics of water 
resources; water policies; goals and strategies; data and information 
systems; case studies. 

   
04-115-505 การศึกษาพิเศษทางวิศวกรรมน้ า 

Special Study in Water Engineering 
3(3-0-6) 

 วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 
ปัญหาข้ันสูงทางวิศวกรรมน้ า โดยการควบคุมและแนะน าโดยคณาจารย์ 
Advanced problems in water engineering to be carried out under the 
supervision of faculties. 
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04-116-501 คณิตศาสตร์และวิธีทางคอมพิวเตอร์ส าหรับงานวิจัย 
Mathematics and Computer Methods for Research 

3(3-0-6) 

 วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 
ความรู้ทางคณิตศาสตรท์ี่ส าคัญกับงานวิศวกรรม ระเบียบวิธีเชิงตัวเลข คณิตศาสตร์
ประยุกตส์ าหรบังานวิศวกรรม คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์และซอฟท์แวร์ หลักการ
แก้ปัญหาและการพฒันาอัลกอริธึม แนะน าการเขียนโปรแกรม ประเภทข้อมูล ค าสั่ง
ทางคณิตศาสตร์และตรรกะ การน าข้อมูลเข้าและแสดงผล โครงสร้างค าสั่งควบคุม
โปรแกรม การออกแบบและเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
Essential mathematics for engineering; numerical methods; applied 
engineering mathematics; computer hardware and software; problem 
solving and algorithm development; introduction to programming; data 
types; arithmetic and logical statements; input/output; control 
structures; computer program designing and coding. 

   
04-116-502 สมัมนาบัณฑิตทางวิศวกรรมโยธา 

Graduate Seminar in Civil Engineering 
1(1-0-2) 

 วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 
การน าเสนอและอภิปรายหัวข้อที่น่าสนใจในปจัจบุันทางวิศวกรรมโยธาในระดับ 
ปริญญาโท ศึกษาเบื้องต้นเกี่ยวกับหัวข้อเพื่อการท าวิจัย น าเสนอหัวข้อวิจัยของ 
แต่ละคน 
Presentation and discussion on presently interested topics in civil 
engineering at the master degree level; preliminary study concerning 
topics for research purposes; presentation of individual’s research 
topic. 
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04-116-503 ความท้าทายในงานวิศวกรรมโยธา 
Challenges in Civil Engineering 

3(3-0-6) 

 วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 
ประวัติศาสตร์วิศวกรรมโยธา โครงการวิศวกรรมโยธาในอดีตและปจัจบุัน อนาคต
ส าหรับงานวิศวกรรมโยธา ประเด็นความท้าทายในปัจจบุันส าหรับวิศวกรโยธา 
ประกอบด้วย วัสดุใหม่ เทคนิคการกอ่สร้าง การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบ  
อาคารอัจฉริยะ และปัญญาประดิษฐส์ าหรับวิศวกรรมโยธา 
History of civil engineering; past- and present civil engineering projects; 
future for civil engineering work; challengs for civil engineers: including 
new materials, construction techniques, computer-aided designs, smart 
buildings, and AI for civil engineering. 

   
04-116-504 การเขียนภาษาอังกฤษส าหรับวิศวกรโยธา 

English Writing for Civil Engineers 
1(1-0-2) 

 วิชาบังคับก่อน: -  
Prerequisite: - 
ไวยกรณ์ที่ส าคัญต่อการเขียนภาษาอังกฤษ  พื้นฐานของการเขียนภาษาอังกฤษที่ดี  
วิธีการต่างๆ ส าหรับการพฒันาการเขียนภาษาอังกฤษ  รูปแบบต่างๆ  ส าหรบัการ
เขียนภาษาอังกฤษ  การเขียนรายงานเชิงวิศวกรรมโยธาที่ได้จากการวิจัยเป็น
ภาษาอังกฤษ   
Essential grammar for English writing; basic of good English writing; 
methods of development for writing in English; types of English writing; 
writing a civil engineering report obtained from research in English. 
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04-116-505 ระเบียบวิธีวิจัย 
Research Methodology 

1(1-0-2) 

 วิชาบังคับก่อน: -   
Prerequisite: - 
แนะน างานวิจัยและกระบวนการท าวิจัยที่เกี่ยวข้องกบัวิศวกรรมโยธาโดยเน้นที่
นวัตกรรมและและเทคโนโลยีใหม่ จริยธรรมและความซื่อสัตย์ส าหรับการท าวิจัย 
กระบวนการและเทคนิคส าหรับการได้มาซึง่องค์ความรู้ การวิเคราะห์องค์ความรู้เพื่อ
หาจุดอ่อน จุดแข็ง และช่องว่าง ส าหรบัประกอบการท าวิจัย เทคนิคการแปลผลที่ได้
จากการท าวิจัย รูปแบบต่าง ๆ ส าหรับการน าเสนอผลงานวิจัย  
Introduction to research and research processes related to civil 
engineering by emphasising on innovation and new technologies; 
research ethics and integrity; processes and techniques for acquiring 
knowledge; analysis of the knowledge obtained in order to determine 
its weakness, stregths, and gaps for incorporating in research; 
interpretation techniques for the results obtained from research; 
various forms for presenting the research results. 

  
04-116-506 วิทยานิพนธ์ แบบ ก 1 

Thesis Type A 1 
36(0-108-0) 

 วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 
วิจัยในหัวข้อวิศวกรรมโยธาระดับปรญิญาโท และเรียบเรียงเขียนเป็นวิทยานิพนธ์ 
โดยมุ่งเน้นไปที่การพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ วิธีการที่ปรับปรงุให้ดีข้ึน และเทคโนโลยี
ทันสมัย 
Research in the fields of civil engineering at the master degree level 
and writing up a thesis, emphasising on the development of new 
knowledge, improved method, and modern technology. 

   
04-116-507 วิทยานิพนธ์ แบบ ก 2 

Thesis Type A 2 
15(0-45-0) 

 วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 
วิจัยในหัวข้อวิศวกรรมโยธาระดับปรญิญาโท และเรียบเรียงเขียนเป็นวิทยานิพนธ์ 
Research in the fields of civil engineering at the master degree level 
and writing up a thesis. 
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 3.5  ชื่อ สกุล เลขประจ าตัวประชาชน ต าแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์ 
   3.5.1 อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ล าดับ ชื่อ-นามสกุล คุณวุฒ ิ สาขา/วิชาเอก สถาบันที่จบ ปีที่จบ 
ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
ภาระงานสอน (ชม./ปีการศึกษา) 
2564 2565 2566 2567 

1 นายภาณุ พร้อมพุทธางกูร 
3 8099 0060x xx x 

Ph.D. 
วศ.ม. 
ค.อ.บ. 

Civil Engineering 
วิศวกรรมโยธา 
วิศวกรรมโยธา 

University of Sheffield, UK 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 

2552 
2542 
2537 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

150 150 150 150 

2 นายนันทชัย ชูศิลป์ 
3 8406 0002x xx x 

ปร.ด. 
วศ.ม. 
วศ.บ. 

วิศวกรรมโยธา 
วิศวกรรมโยธา 
วิศวกรรมโยธา 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 

2552 
2543 
2537 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

180 180 180 180 

3 นายจรูญ เจริญเนตรกุล 
3 8001 0150x xx x 

วศ.ม. 
วศ.บ. 
ค.อ.บ. 

วิศวกรรมโยธา 
วิศวกรรมโยธา 
วิศวกรรมโยธา 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 

2545 
2544 
2538 

รอง
ศาสตราจารย์ 

90 90 90 90 

4 นายมนัส อนุศิริ 
3 1016 0058x xx x 

วศ.ม. 
วศ.บ. 

วิศวกรรมโยธา 
วิศวกรรมโยธา 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 

2535 
2533 

รอง
ศาสตราจารย์ 

135 135 135 135 

5 นายชลัท ทิพากรเกียรติ 
3 9501 0044x xx x 

Ph.D. 
 

วศ.ม. 
วศ.บ. 

Transportation 
Engineering 
วิศวกรรมโยธา 
วิศวกรรมโยธา 

Asian Institute of Technology (AIT)  
 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

2556 
 

2548 
2546 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

150 150 150 150 

6 นางสาวจุฑามาศ ลักษณะกิจ 
3 9099 0016x xx x 

ปร.ด. 
วศ.ม. 
วศ.บ. 

วิศวกรรมโยธา 
วิศวกรรมโยธา 
วิศวกรรมโยธา 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 

2559 
2546 
2540 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

150 150 150 150 

7 นายอรุณ ลูกจันทร์ 
3 9602 0041x xx x 

ปร.ด. 
วศ.ม. 
วศ.บ. 

วิศวกรรมโยธา 
วิศวกรรมโยธา 
วิศวกรรมโยธา 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 

2560 
2552 
2547 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

300 300 300 300 
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            3.5.2 อาจารย์ผู้สอน 

ล าดับ ชื่อ-นามสกุล คุณวุฒ ิ สาขา/วิชาเอก สถาบันที่จบ ปีที่จบ 
ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
ภาระงานสอน (ชม./ปีการศึกษา) 
2564 2565 2566 2567 

1 นายภาณุ พร้อมพุทธางกูร 
3 8099 0060x xx x 

Ph.D. 
วศ.ม. 
ค.อ.บ. 

Civil Engineering 
วิศวกรรมโยธา 
วิศวกรรมโยธา 

University of Sheffield, UK 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 

2552 
2542 
2537 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

150 150 150 150 

2 นายนันทชัย ชูศิลป์ 
3 8406 0002x xx x 

ปร.ด. 
วศ.ม. 
วศ.บ. 

วิศวกรรมโยธา 
วิศวกรรมโยธา 
วิศวกรรมโยธา 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 

2552 
2543 
2537 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

180 180 180 180 

3 นายจรูญ เจริญเนตรกุล 
3 8001 0150x xx x 

วศ.ม. 
วศ.บ. 
ค.อ.บ. 

วิศวกรรมโยธา 
วิศวกรรมโยธา 
วิศวกรรมโยธา 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 

2545 
2544 
2538 

รอง
ศาสตราจารย์ 

90 90 90 90 

4 นายมนัส อนุศิริ 
3 1016 0058x xx x 

วศ.ม. 
วศ.บ. 

วิศวกรรมโยธา 
วิศวกรรมโยธา 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 

2535 
2533 

รอง
ศาสตราจารย์ 

135 135 135 135 

5 นายชลัท ทิพากรเกียรติ 
3 9501 0044x xx x 

Ph.D. 
 

วศ.ม. 
วศ.บ. 

Transportation 
Engineering 
วิศวกรรมโยธา 
วิศวกรรมโยธา 

Asian Institute of Technology (AIT)  
 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

2556 
 

2548 
2546 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

150 150 150 150 

6 นางสาวจุฑามาศ ลักษณะกิจ 
3 9099 0016x xx x 

ปร.ด. 
วศ.ม. 
วศ.บ. 

วิศวกรรมโยธา 
วิศวกรรมโยธา 
วิศวกรรมโยธา 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 

2559 
2546 
2540 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

150 150 150 150 

7 นายอรุณ ลูกจันทร์ 
3 9602 0041x xx x 

ปร.ด. 
วศ.ม. 
วศ.บ. 

วิศวกรรมโยธา 
วิศวกรรมโยธา 
วิศวกรรมโยธา 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 

2560 
2552 
2547 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

300 300 300 300 
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ล าดับ ชื่อ-นามสกุล คุณวุฒ ิ สาขา/วิชาเอก สถาบันที่จบ ปีที่จบ 
ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
ภาระงานสอน (ชม./ปีการศึกษา) 
2564 2565 2566 2567 

8 นายจ ารูญ สมบูรณ์ 
3 1002 0180x xx x 

ค.อ.ม. 
 

วศ.บ. 
ค.อ.บ. 
บธ.บ. 

วิศวกรรมโยธา 
 
วิศวกรรมโยธา 
วิศวกรรมโยธา 
การจัดการงาน
ก่อสร้างการ 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
พระนครเหนือ 
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 
วิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

2535 
 

2544 
2528 
2530 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

300 300 300 300 

9 นายอาศิส อัยรักษ์ 
3 9001 0010x xx x 

D.Eng. 
 

M.Eng. 
 
 

วศ.บ. 

Geotechnical and 
Earth Resources 
Engineering 
Geotechnical and 
Geoenvironmental 
Engineering 
วิศวกรรมโยธา 

สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย 
 
สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย 
 
 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 

2561 
 

2552 
 
 

2549 

อาจารย์ 300 300 300 300 

10 นายณัฐพล  แก้วทอง 
3 9499 0021x xx x 

ปร.ด. 
 

วศ.ม. 
วศ.บ. 

วิศวกรรมโยธาและ
สิ่งแวดล้อม 
วิศวกรรมทรัพยากรน้ า 
วิศวกรรมทรัพยากรน้ า 

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

2561 
 

2552 
2547 

อาจารย์ 300 300 300 300 

11 นายวิศิษฏ์ศักดิ์  ทับยัง 
3 8007 0036x xx x 

วศ.ด. 
วศ.บ. 
วท.ม. 

 
ค.อ.บ. 

วิศวกรรมโยธา 
วิศวกรรมโยธา 
การจัดการเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
วิศวกรรมโยธา 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
 
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 

2559 
2551 
2547 

 
2545 

อาจารย์ 300 300 300 300 

12 นายพรนรายณ์  บุญราศรี วศ.ม. 
วศ.บ. 

วิศวกรรมโยธา 
วิศวกรรมโยธา 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 

2552 
2541 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

300 300 300 300 
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4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม 
 ไม่ม ี
5. ข้อก าหนดเก่ียวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย 
 5.1 ค าอธิบายโดยย่อ  
          แผน ก แบบ ก 1 
 ต้องสอบผ่านโครงร่างวิทยานิพนธ์ น าเสนอวิทยานิพนธ์ สอบผ่านการสอบปากเปล่าข้ันสุดท้าย  
และผลงานวิทยานิพนธ์นั้นต้องได้รับการตีพิมพ์ หรือด าเนินการให้ผลงานหรือส่วนหนึ่งของผลงานได้รับ
การยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ หรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการใน TCI ฐาน 1 ข้ึนไป หรือเสนอต่อที่
ประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุมในระดับนานาชาติอย่างน้อย 2 ครั้ง โดยวารสารวิชาการหรือ
สิ่งพิมพ์ทางวิชาการดังกล่าวต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา 
 แผน ก แบบ ก 2 
 ต้องสอบผ่านโครงร่างวิทยานิพนธ์ น าเสนอวิทยานิพนธ์ สอบผ่านการสอบปากเปล่าข้ันสุดท้าย  
และผลงานวิทยานิพนธ์นั้นต้องได้รับการตีพิมพ์ หรือด าเนินการให้ผลงานหรือส่วนหนึ่งของผลงานได้รับ 
การยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ หรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ หรือเสนอต่อที่ประชุมวิชาการที่มี
รายงานการประชุมในระดับชาติ โดยวารสารวิชาการหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการดังกล่าวต้องได้รับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา   
 5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้  
 5.2.1 นักศึกษามีความรับผิดชอบอย่างสูง และแสดงออกซึ่งภาวะผู้น า  
 5.2.2 นักศึกษามีความเข้าใจทฤษฏีการวิจัยและสามารถวางแผนและด าเนินโครงการวิจัย  
การค้นคว้าทางวิชาการได้ด้วยตนเอง 
 5.2.3 นักศึกษาสามารถคัดกรองข้อมูลทางคณิตศาสตร์และสถิติน ามาใช้ในการค้นคว้า
แก้ปัญหาวิเคราะห์ สรุปปัญหา และเสนอแนะแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ได้ 
 5.2.4 ผลงานวิทยานิพนธ์ ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ หรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ หรือ
เสนอต่อที่ประชุมวิชาการ ที่มีรายงานการประชุม 
 5.3 ช่วงเวลา  
  แผน ก แบบ ก 1 
  นักศึกษาต้องได้รับการอนุมัติโครงร่างวิทยานิพนธ์ ภายในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษาที่ 1 
นักศึกษาต้องสอบวิทยานิพนธ์ภายใน 10 ภาคการศึกษาปกติ 
  แผน ก แบบ ก 2 
  นักศึกษาต้องได้รับการอนุมัติโครงร่างวิทยานิพนธ์ ภายในภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษาที่ 1 
นักศึกษาต้องสอบวิทยานิพนธ์ภายใน 10 ภาคการศึกษาปกติ 
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มคอ.2  5.4 จ านวนหน่วยกิต  
  แผน ก แบบ ก 1 
  36 หน่วยกิต ใช้เวลาศึกษาค้นคว้าไม่น้อยกว่า 45 ช่ัวโมงต่อภาคการศึกษาปกติ มีค่าเท่ากับ 
1 หน่วยกิต 
 แผน ก แบบ ก 2 
  15 หน่วยกิต ใช้เวลาศึกษาค้นคว้าไม่น้อยกว่า 45 ช่ัวโมงต่อภาคการศึกษาปกติ มีค่าเท่ากับ 
1 หน่วยกิต 
 5.5 การเตรียมการ  
 5.5.1 นักศึกษาเลือกอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก ที่มีความเช่ียวชาญตรงกับหัวข้อหรือ
ประเด็นปัญหาที่ตนเองสนใจท าการวิจัยประกอบวิทยานิพนธ์ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี) 
ให้ข้ึนอยู่กับดุลยพินิจของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก 
 5.5.2 แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก นักศึกษาแผน ก แบบ ก 1 แต่งตั้งอาจารย์  
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก และต้องสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ให้แล้วเสร็จภายในภาคเรียนที่  1  
ปีการศึกษาที่ 1 ส่วนนักศึกษาแผน ก แบบ ก 2 แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและต้องสอบ
โครงร่างวิทยานิพนธ์ให้แล้วเสร็จภายใน ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษาที่ 1 
 5.5.3 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักให้ค าปรึกษาในการก าหนดหัวข้อ กระบวนการศึกษา
ค้นคว้าการด าเนินการวิจัย และการประเมินผล 
 5.6 กระบวนการประเมินผล  
 5.6.1 นักศึกษาต้องรายงานความก้าวหน้าของการด าเนินการต่อคณะกรรมการบรหิารหลักสตูร
ทุกภาคการศึกษา 
 5.6.2 นักศึกษาต้องเสนอรูปเลม่วิทยานิพนธ์ตามแบบฟอร์มของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษา และสอบวิทยานิพนธ์ตลอดจนการน าผลงานไปตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทาง
วิชาการหรือเสนอต่อที่ประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม 
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หมวดท่ี 4  ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมนิผล 
 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา  
คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา 

มีทักษะการใช้เทคโนโลยี เช่น 
คอมพิวเตอร์ ระบบเซ็นเซอรเ์ฝ้า
ติดตาม ฯลฯ ประกอบการ
ด าเนินโครงการวิศวกรรมโยธา
ให้ประสบความส าเรจ็ 
 

- จัดการเรียนการสอนโดยมุง่เน้นให้คิดวิเคราะห์หาโจทยป์ญัหา
ทางวิศวกรรมมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และฝึกฝนหาสาเหตุและแนว
ทางการแก้ปัญหา 
- มุ่งเน้นให้หัวข้อวิทยานิพนธ์มาจากโจทย์ปญัหาทางวิศวกรรมใน
หน้าที่งานที่ปฏิบัตจิรงิ 

มีความเป็นผู้น าในการเข้า
ตรวจสอบและแก้ไขปัญหา
วิศวกรรมโยธา  ที่ยังไม่เคยมี
ประสบการณ์มากอ่น  ผ่าน
กระบวนการค้นคว้า ทดสอบ/
ทดลอง และสรุปผลส าหรบั
วิธีการที่เหมาะสม 

- มุ่งเน้นให้การท าวิจัยประกอบวิชาวิทยานิพนธ์  ต้องผ่าน
กระบวนการท าวิจัยที่ถูกต้อง  หัวข้อต้องมีขั้นตอนและ
กระบวนการที่ต้องวิเคราะห์และหาค าตอบ โดยอาศัยพื้นฐานของ
วิศวกรรมโยธา เช่น กลศาสตร์ (ต่าง ๆ) การเรียงตัวของอนภุาค
ของวัสดุที่ศึกษา ฯลฯ  ซึ่งสามารถน ามาอธิบายพฤติกรรมที่ได้
จากการศึกษาและสังเกต  เพื่อใหม้ีความมั่นใจถึงผลที่ได้จากการ
ท าวิจัย 

 
2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้านของหลักสูตรสาขาวิชา 
 2.1  คุณธรรม จริยธรรม  
 2.1.1. มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
     (1) สามารถจัดการแก้ปัญหาทางคุณธรรม จริยธรรมที่ซับซ้อนเชิงวิชาการหรือวิชาชีพ  
โดยค านึงถึงความรู้สึกผู้อื่น 
     (2) สามารถวินิจฉัยปัญหาทางคุณธรรม จริยธรรม อย่างรู้ด้วยความยุติธรรมและชัดเจน 
ตามหลักเหตุผล และค่านิยมอันดีงาม 
     (3) ริเริ่มในการยกปัญหาทางจรรยาบรรณที่มีอยู่เพื่อการทบทวนและแก้ไข 
     (4) สนับสนุนอย่างจริงจังให้ผูอ้ื่นใช้การวินิจฉัยทางด้านคุณธรรม จริยธรรมในการจัดการ 
กับข้อโต้แย้งและปัญหาที่มีผลกระทบต่อตนเองและผู้อื่น 
     (5) แสดงออกซึ่งภาวะผู้น า ในการส่งเสริมให้มีการประพฤติตามหลักธรรม จริยธรรม 
ในสภาพแวดล้อมของการท างานในชุมชนที่กว้างขวางขึ้น 
 2.1.2. กลยุทธ์การเรยีนการสอน 
     (1) ก าหนดให้มีวัฒนธรรมองค์กรเพื่อเป็นการปลูกฝังให้นักศึกษามีระเบียบวินัยโดยเน้น
การเข้าช้ันเรียนให้ตรงเวลา ตลอดจนการแต่งกายที่เหมาะสม 
     (2) ก าหนดกิจกรรมกลุ่มที่เกี่ยวข้องที่นักศึกษาต้องท าร่วมกัน เพื่อฝึกการแสดงออกซึ่ง
ภาวะผู้น า ในการส่งเสริมให้มีการประพฤติปฏิบัติตามหลักคุณธรรม จริยธรรม และความรับผิดชอบ
ขยันหมั่นเพียร 
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มคอ.2      (3) ก าหนดบทลงโทษนักศึกษาที่กระท าการทุจริตและการคัดลอกผลงานทางวิชาการ
รวมทั้งอาจารย์ผู้สอนต้องอธิบายผลเสียที่เกิดข้ึนกับตัวนักศึกษา อันเกิดจากการกระท าทุจริตและการ
คัดลอกผลงานทางวิชาการเพื่อปลูกฝังให้นักศึกษาตระหนักถึงความซื่อสัตย์ และจรรยาบรรณวิชาชีพ 
     (4) อาจารย์ผู้สอนทุกคนต้องสอดแทรกเรื่องคุณธรรมจริยธรรม และยกประเด็นปัญหา
ทางคุณธรรม และจริยธรรมที่เกิดข้ึนในสังคมให้นักศึกษาวินิจฉัยตามหลักเหตุผลและค่านิยมอันดี  
     (5) จัดให้มีกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม 
 2.1.3. กลยุทธ์การประเมินผลการเรียน 
     (1) ประเมินจากการตรงเวลาของนักศึกษาในการเข้าช้ันเรียนการส่งงานที่ได้รับ
มอบหมายและการร่วมกิจกรรม 
     (2) ประเมินจากภาวะผู้น าและการแสดงออกของนักศึกษาในการเข้าร่วมกิจกรรมเสริม
หลักสูตร 
     (3) ประเมินจากการกระท าทุจริตในการวัดผลและการทุจริตทางวิชาการ 
     (4) ประเมินจากความรับผิดชอบซื่อสัตย์ในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายเช่น การด าเนิน
ทดลอง การเก็บข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลและการน าเสนอ ตรงตามความเป็นจริง  
 2.2  ความรู้ 
 2.2.1. มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
     (1) มีความรู้และความเข้าใจอย่างถ่องแท้ในเนื้อหาสาระหลักของสาขาวิชาตลอดจน
หลักการและทฤษฎีที่ส าคัญ 
     (2) สามารถน าความรู้ หลักการ และทฤษฎีมาประยุกต์ใช้ในการศึกษาค้นคว้าทาง
วิชาการหรือการปฏิบัติในวิชาชีพ 
     (3) มีความเข้าใจทฤษฎีการวิจัย และการปฏิบัติทางวิชาชีพนั้น อย่างลึกซึ้งในวิชาหรือ
กลุ่มวิชาเฉพาะ 
     (4) มีความเข้าใจในวิธีการพัฒนาความรู้ใหม่ ๆ  และการประยุกต์ตลอดถึงผลกระทบทาง
ผลงานวิจัยในปัจจุบันที่มีต่อองค์ความรู้ ในสาขาวิชาและต่อการปฏิบัติในวิชาชีพ 
     (5) ตระหนักในระเบียบข้อบังคับที่ใช้อยู่ในสภาพแวดล้อมของระดับชาติและนานาชาติ  
ที่อาจมีผลกระทบต่อสาขาวิชาชีพรวมทั้งเหตุผล  และการเปลี่ยนแปลงที่อาจจะเกิดข้ึนในอนาคต 
 2.2.2. กลยุทธ์การเรยีนการสอน 
     (1) การบรรยายภายในช้ันเรียน การอภิปรายร่วมกัน และการถาม-ตอบ 
     (2) งานที่มอบหมายมีหัวข้อเรื่องวิทยาการสมัยใหม่ให้ค้นคว้าและท ารายงานหรือน ามา
อภิปรายในช้ันเรียน ทั้งในลักษณะรายบุคคลและเป็นกลุ่ม 
     (3) การศึกษานอกสถานที่และท ารายงาน หรือเชิญผู้เช่ียวชาญที่มีประสบการณ์ตรงมา
เป็นวิทยากรพิเศษเฉพาะเรื่อง 
     (4) สอนโดยการสาธิตและการฝกึปฏิบัติน าความรู้ไปสร้างงานวิจัยเพื่อน าไปสู่การพัฒนา
และสร้างองค์ความรู้ใหม่ 
 2.2.3. กลยุทธ์การประเมินผลการเรียน 
     (1) การสอบย่อย 
     (2) การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน 
     (3) ประเมินผลจากการท างานที่ได้รับมอบหมายและรายงาน 
     (4) ประเมินจากรายงานที่ให้ค้นคว้า 
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     (5) ประเมินจากการน าเสนอในช้ันเรียน 
     (6) ประเมินจากรายวิชาปัญหาพิเศษ และวิทยานิพนธ์ 
 2.3  ทักษะทางปัญญา 
 2.3.1. มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
     (1) ใช้ความรู้ทางภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติในการจัดบริบทใหม่ที่ไม่คาดคิดทางวิชาการ  
และวิชาชีพ  และพัฒนาแนวคิดริเริ่มและสร้างสรรค์  เพื่อตอบสนองประเด็นหรือปัญหา 
     (2) สามารถใช้ดุลยพินิจในการตัดสินในทางวิชาการและวิชาชีพในสถานการณ์ที่มีข้อมูล
ไม่เพียงพอ 
     (3) สามารถสังเคราะหแ์ละใช้ผลงานวิจัย สิ่งตีพิมพ์ทางวิชาการ หรือรายงานทางวิชาชีพ
และพัฒนาความคิดใหม่ โดยบูรณาการให้เข้ากับองค์ความรู้เดิมหรือเสนอเป็นความรู้ใหม่ที่ท้าทายและ
สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ได้ 
     (4) สามารถใช้เทคนิคทั่วไป หรือเฉพาะทางในการวิเคราะห์ประเด็นปัญหาที่ซับซ้อนได้
อย่างสร้างสรรค์ รวมทั้งพิจารณาข้อสรุปและข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้องในสาขาวิชาการหรือวิชาชีพ 
     (5) สามารถวางแผนและด าเนินโครงการส าคัญหรือโครงการวิจัย ค้นคว้าทางวิชาการได้
ด้วยตนเอง  และให้ข้อสรุปที่สมบูรณ์ซึ่งขยายองค์ความรู้ หรือแนวทางการปฏิบัติในวิชาชีพที่มีอยู่เดิมได้
อย่างมีนัยส าคัญ 
 2.3.2. กลยุทธ์การเรยีนการสอน 
     (1) งานมอบหมายให้ค้นคว้าและท ารายงานทั้งในลักษณะรายบุคคลและเป็นกลุ่ม
ตลอดจนการน าเสนอในช้ันเรียน 
     (2) อภิปรายกลุ่มโดยให้ผู้สอนต้ังค าถามตามระบบการสอนยึดผู้เรียนเป็นส าคัญ 
     (3) ฝึกการวิเคราะห์ปัญหาและการตั้งโจทย์วิจัย กระบวนการวิจัย เพื่อแก้ไขปัญหา
ทางด้านวิศวกรรมโยธา 
     (4) ก าหนดรายวิชาวิทยานิพนธ์ เพื่อให้นักศึกษาได้ค้นหาข้อเท็จจริงแนวคิดและ
หลักฐานใหม่จากแหล่งข้อมูลต่างๆ รวมทั้งสามารถท าความเข้าใจและประเมินข้อมูล เพื่อน ามาใช้แก้ไข
ปัญหาในงานที่เกี่ยวข้องได้อย่างเหมาะสม และสามารถสร้างองค์ความรู้ใหม่ได้ 
 2.3.3. กลยุทธ์การประเมินผลการเรียน 
     (1) ประเมินจากรายงานที่ให้ค้นคว้า 
     (2) ประเมินจากการน าเสนอรายงานในช้ันเรียน 
     (3) ประเมินจากผลงานวิจัยหรือวิทยานิพนธ์ที่สามารถแก้ปัญหาทางด้านวิศวกรรมโยธา
หรือพบองค์ความรู้ เทคโนโลยี หรือนวัตกรรม 
 2.4  ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
 2.4.1. มาตรฐานการเรียนรู้ 
     (1) สามารถแก้ไขปัญหาที่มีความซับซ้อน  หรือความยุ่งยากระดับสูงทางวิชาชีพได้ด้วย
ตนเอง 
     (2) สามารถตัดสินใจในการด าเนินงานด้วยตนเองและสามารถประเมินตนเองได้  
รวมทั้งวางแผนในการปรับปรุงตนเองให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานระดับสูงได้ 
     (3) มีความรับผิดชอบในการด าเนินงานของตนเอง  และร่วมมือกับผู้อื่นอย่างเต็มที่ใน
การจัดการข้อโต้แย้งและปัญหาต่างๆ 



มคอ.2 

38 
 

มคอ.2      (4) แสดงออกทักษะการเป็นผู้น าได้อย่างเหมาะสมตามโอกาสและสถานการณ์   
เพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการท างานของกลุ่ม 
 2.4.2. กลยุทธ์การเรียนการสอน 
     (1) ก าหนดให้นักศึกษาต้องท างานเป็นกลุ่ มและมีหัวหน้ากลุ่มในการท ารายงาน 
ตลอดจนน าเสนอรายงานเพื่อเป็นการฝึกให้นักศึกษาได้สร้างภาวะผู้น าและการเป็นสมาชิกกลุ่มที่ดี 
     (2) มีกิจกรรมนักศึกษาที่มอบหมายให้นักศึกษาหมุนเวียนกันเป็นหัวหน้าในการด าเนิน
กิจกรรมเพื่อฝึกให้นักศึกษามีความรับผิดชอบและมีภาวะผู้น า 
     (3) จัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมให้นักศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเอง มอบหมายให้ศึกษา
ค้นคว้าด้วยตนเอง 
     (4) จัดกิจกรรมให้นักศึกษาได้ท างานร่วมกับหน่วยงานอื่น เช่น การจัดนิทรรศการทาง
วิชาการ การออกไปส่งเสริมหรือแก้ปัญหาร่วมกับเจ้าหน้าที่และนักวิชาการจากหน่วยงานต่างๆ 
 2.4.3. กลยุทธ์การประเมินผลการเรียน 
     (1) ประเมินจากพฤติกรรม และการแสดงออกของนักศึกษา 
     (2) ประเมินจากความสามารถในการเป็นผู้น า และความรับผิดชอบในบทบาทของ
สมาชิก 
     (3) ประเมินจากข้อสอบ หรือรายงานในหัวข้อที่มอบหมายให้ค้นคว้าด้วยตนเอง 
     (4) ประเมินจากความคิดเห็นจากผู้ร่วมงานจากหน่วยงานต่าง  ๆ ที่นักศึกษามีโอกาส
ร่วมงาน 
     (5) ประเมินจากผลงานที่เกิดจากกิจกรรมกลุ่มหรือร่วมกับบุคลภายนอกหรือหน่วยงาน 
อื่น ๆ 
 2.5  ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 2.5.1. มาตรฐานการเรียนรู้ 
     (1) สามารถคัดกรองข้อมูลทางคณิตศาสตร์และสถิติ  เพื่อน ามาใช้ในการศึกษาค้นคว้า
ปัญหา  วิเคราะห์สรุปปัญหา  และเสนอแนะแก้ไขปัญหาด้านต่างๆ 
     (2) สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพได้อย่างเหมาะสมกับกลุ่มบุคคลต่าง ๆ ทั้งในวง
วิชาการและวิชาชีพรวมทั้งชุมชนทั่วไป 
 2.5.2. กลยุทธ์การเรยีนการสอน 
     (1) ก าหนดรายวิชาวิทยานิพนธ์ เพื่อให้นักศึกษามีความสามารถในการวางแผนทดลอง
เก็บข้อมูล สามารถวิเคราะห์ข้อมูล ตลอดจนใช้โปรแกรมส าเร็จรูปช่วยวิเคราะห์ สามารถแปลและ
สรุปผลการวิเคราะห์เพื่อตอบปัญหาเพื่อน ามาใช้ในการแก้ไขปัญหาในงานที่เกี่ยวข้องได้อย่างเหมาะสม  
     (2) การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะการสื่อสารระหว่าง
บุคคลทั้งการพูดการฟังและการเขียนในกลุ่มผู้เรียนระหว่างผู้เรียนและผู้สอนและบุคคลที่เกี่ยวข้องใน
สถานการณ์ที่หลากหลาย 
     (3) การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้ เรียนได้เลือกและใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารที่หลากหลายรูปแบบและวิธีการ 
 2.5.3. กลยุทธ์การประเมินผลการเรียน 
     (1) ประเมินผลโดยการสอบข้อเขียนและปากเปล่า 
     (2) ประเมินจากเทคนิคการน าเสนอผลงานโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศหรือคณิตศาสตร์
และสถิติ 
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  (3) ประเมินจากความสามารถในการอธิบายการอภิปรายกรณีศึกษาที่มีการน าเสนอต่อ  
ช้ันเรียน 
  (4) ประเมินผลจากการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ การน าเสนอผลงานวิจัยในรูปแบบ 
การสัมมนาทางวิชาการ หรือการตีพิมพ์ในวารสาร หรือ proceeding 
 
3. แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา 

(Curriculum Mapping) 
 3.1  คุณธรรม จริยธรรม 
  (1) สามารถจัดการแก้ปัญหาทางคุณธรรม จริยธรรมที่ซับซ้อนเชิงวิชาการหรือวิชาชีพ  
โดยค านึงถึงความรู้สึกผู้อื่น 
  (2) สามารถวินิจฉัยปัญหาทางคุณธรรม จริยธรรม อย่างรู้ด้วยความยุติธรรมและชัดเจน 
ตามหลักเหตุผล และค่านิยมอันดีงาม 
  (3) ริเริ่มในการยกปัญหาทางจรรยาบรรณที่มีอยู่เพื่อการทบทวนและแก้ไข 
  (4) สนับสนุนอย่างจริงจังให้ผู้อื่นใช้การวินิจฉัยทางด้านคุณธรรม จริยธรรมในการจัดการ  
กับข้อโต้แย้งและปัญหาที่มีผลกระทบต่อตนเองและผู้อื่น 
  (5) แสดงออกซึ่งภาวะผู้น า ในการส่งเสริมให้มีการประพฤติตามหลักธรรม จริยธร รม 
ในสภาพแวดล้อมของการท างานในชุมชนที่กว้างขวางขึ้น 
 3.2 ความรู้ 
  (1) มีความรู้และความเข้าใจอย่างถ่องแท้ในเนื้อหาสาระหลักของสาขาวิชาตลอดจนหลักการ
และทฤษฎีที่ส าคัญ 
  (2) สามารถน าความรู้ หลักการและทฤษฎีมาประยุกต์ใช้ในการศึกษาค้นคว้าทางวิชาการหรือ
การปฏิบัติในวิชาชีพ 
  (3) มีความเข้าใจทฤษฎีการวิจัยและการปฏิบัติทางวิชาชีพนั้น อย่างลึกซึ้งในวิชาหรือกลุ่มวิชา
เฉพาะ 
  (4) มีความเข้าใจในวิธีการพัฒนาความรู้ใหม่ และการประยุกต์ตลอดถึงผลกระทบทาง
ผลงานวิจัยในปัจจุบันที่มีต่อองค์ความรู้ ในสาขาวิชาและต่อการปฏิบัติในวิชาชีพ 
  (5) ตระหนักในระเบียบข้อบังคับที่ใช้อยู่ในสภาพแวดล้อมของระดับชาติและนานาชาติ ที่อาจ 
มีผลกระทบต่อสาขาวิชาชีพรวมทั้งเหตุผล และการเปลี่ยนแปลงที่อาจจะเกิดข้ึนในอนาคต 
 3.3 ทักษะทางปัญญา 
  (1) ใช้ความรู้ทางภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติในการจัดบริบทใหม่ที่ไม่คาดคิดทางวิชาการ และ
วิชาชีพ  และพัฒนาแนวคิดริเริ่มและสร้างสรรค์  เพื่อตอบสนองประเด็นหรือปัญหา 
  (2) สามารถใช้ดุลยพินิจในการตัดสินในทางวิชาการและวิชาชีพในสถานการณ์ที่มี ข้อมูล  
ไม่เพียงพอ 
  (3) สามารถสังเคราะห์และใช้ผลงานวิจัย สิ่งตีพิมพ์ทางวิชาการ หรือรายงานทางวิชาชีพและ
พัฒนาความคิดใหม่โดยบูรณาการให้เข้ากับองค์ความรู้เดิมหรือเสนอเป็นความรู้ใหม่ที่ท้าทายและ
สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ได้ 
  (4) สามารถใช้เทคนิคทั่วไป หรือเฉพาะทางในการวิเคราะห์ประเด็นหรือปัญหาที่ซับซ้อนได้
อย่างสร้างสรรค์  รวมทั้งพิจารณาข้อสรุปและข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้องในสาขาวิชาการหรือวิชาชีพ 
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มคอ.2   (5) สามารถวางแผนและด าเนินโครงการส าคัญหรือโครงการวิจัย ค้นคว้าทางวิชาการได้ด้วย
ตนเอง และให้ข้อสรุปที่สมบูรณ์ซึ่งขยายองค์ความรู้ หรือแนวทางการปฏิบัติในวิชาชีพที่มีอยู่เดิมได้อย่าง
มีนัยส าคัญ 
 3.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
  (1) สามารถแก้ไขปัญหาที่มีความซับซ้อน  หรือความยุ่งยากระดับสูงทางวิชาชีพได้ด้วยตนเอง 
  (2) สามารถตัดสินใจในการด าเนินงานด้วยตนเองและสามารถประเมินตนเองได้  รวมทั้ง
วางแผนในการปรับปรุงตนเองให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานระดับสูงได้ 
  (3) มีความรับผิดชอบในการด าเนินงานของตนเอง และรว่มมือกับผู้อื่นอย่างเต็มที่ในการจัดการ
ข้อโต้แย้งและปัญหาต่าง ๆ 
  (4) แสดงออกทักษะการเป็นผู้น าได้อย่างเหมาะสมตามโอกาสและสถานการณ์เพื่อเพิ่มพูน
ประสิทธิภาพในการท างานของกลุ่ม 
 3.5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
  (1) สามารถคัดกรองข้อมูลทางคณิตศาสตร์และสถิติ เพื่อน ามาใช้ในการศึกษาค้นคว้าปัญหา 
วิเคราะห์สรุปปัญหา และเสนอแนะแก้ไขปัญหาด้านต่าง ๆ 
  (2) สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพได้อย่างเหมาะสมกับกลุ่มบุคคลต่าง ๆ ทั้งในวงวิชาการ
และวิชาชีพรวมทั้งชุมชนทั่วไป 
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แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
 ความรับผิดชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง   

รายวิชา 
1. คุณธรรม
จริยธรรม 

2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์ 
เชิงตัวเลข 

การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลย ี

รหัสวิชา ช่ือวิชา 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 
04-111-501 ทฤษฎีของอิลาสติก O O      O   O   O O      O 
04-111-502 พลศาสตร์โครงสร้าง O O      O   O   O O      O 
04-111-503 ทฤษฎีของโครงสร้างแผ่นและผนังบาง O O      O   O   O O      O 
04-111-504 คอนกรีตเทคโนโลยีข้ันสูง O       O   O   O O  O  O  O 
04-111-505 การออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็กข้ันสูง O O      O   O   O O      O 
04-111-506 การออกแบบคอนกรีตอัดแรงข้ันสูง O O      O   O   O O      O 
04-111-507 การออกแบบโครงสร้างเหล็กข้ันสูง O O      O   O   O O      O 
04-111-508 วิธีไฟไนต์เอลิเมนต์ส าหรับวิศวกรโยธา O O      O   O   O O      O 
04-111-509 การศึกษาพิเศษทางวิศวกรรมโครงสร้าง O  O  O   O   O    O  O O O  O 
04-112-501 ปฐพีกลศาสตร์ข้ันสูง O O O      O   O   O O      
04-112-502 วิศวกรรมฐานรากข้ันสูง O O      O   O   O O      O 
04-112-503 งานขุดใต้ดินและงานอุโมงค์ O O      O   O   O O      O 
04-112-504 การศึกษาพิเศษทางวิศวกรรมปฐพี  O  O   O   O    O  O O O  O  
04-113-501 ทฤษฎีของพฤติกรรมจราจร O O      O   O   O O      O 
04-113-502 วัสดุผิวทางและการออกแบบ O O      O   O   O O      O 
04-113-503 การวางแผนการขนส่ง O  O O O   O       O      O 
04-113-504 การวิเคราะห์การจราจร O       O   O   O O      O 
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รายวิชา 
1. คุณธรรม
จริยธรรม 

2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์ 
เชิงตัวเลข 

การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลย ี

รหัสวิชา ช่ือวิชา 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 
04-113-505 วิศวกรรมจราจรและระบบรางเบื้องต้น O       O   O   O O      O 
04-113-506 การศึกษาพิเศษทางวิศวกรรมขนส่งและการจราจร  O  O   O   O    O  O O O  O  
04-114-501 การวางแผนและควบคุมโครงการ O       O       O  O O O  O 
04-114-502 การศึกษาพิเศษทางวิศวกรรมบริหารงานก่อสร้าง  O  O   O   O    O  O O O  O  
04-115-501 พื้นฐานงานวิศวกรรมนอกชายฝั่ง O  O O O   O      O O  O O O  O 
04-115-502 วิศวกรรมชายฝั่งทะเล O  O O    O       O  O    O 
04-115-503 กระบวนการชายฝั่งทะเลและการป้องกันชายฝั่ง O O      O       O O  O O  O 
04-115-503 การจัดการทัพยากรน้ าข้ันสูง O  O  O   O      O O O O O O  O 
04-115-505 การศึกษาพิเศษทางวิศวกรรมน้ า  O  O   O   O    O  O O O  O  
04-116-501 คณิตศาสตร์และวิธีทางคอมพิวเตอร์ส าหรับงานวิจัย O       O   O O     O     
04-116-502 สัมมนาบัณฑิตทางวิศวกรรมโยธา O  O  O O O  O  O O     O  O  O 
04-116-503 ความท้าทายในงานวิศวกรรมโยธา O       O      O O  O     
04-116-504 การเขียนภาษาอังกฤษส าหรับวิศวกรโยธา O      O       O   O     
04-116-505 ระเบียบวิธีวิจัย  O     O       O   O     
04-116-506 วิทยานิพนธ์ แบบ ก 1                      
04-116-507 วิทยานิพนธ์ แบบ ก 2                      
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หมวดท่ี 5  หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 
 

1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 
 ให้พิจารณาจากพัฒนาการของนักศึกษา ความประพฤติ การสังเกตพฤติกรรมการเรียน การร่วม
กิจกรรม การสอบ หรือวิธีการอื่นใดที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรรายวิชา การวัดผลการศึกษาอาจมีหลายครั้ง
ในระหว่างภาคการศึกษา และมีการวัดผลการศึกษาเมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษาอย่างน้อยภาคการศึกษาละ
หนึ่งครั้ง เพื่อประเมินผลการศึกษา 
 นักศึกษาที่มีสิทธิได้รับการประเมินผลการศึกษาแต่ละรายวิชา ต้องมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อย
กว่าร้อยละแปดสิบของระยะเวลาศึกษาทั้งหมดของแต่ละรายวิชา เว้นแต่ได้รับอนุญาตเป็นกรณีพิเศษ
จากอาจารย์ผู้สอน 
  การประเมินผลการศึกษาส าหรับรายวิชาที่มีการประเมินผลเป็นระดับคะแนน มีล าดับข้ันดังนี้ 

ระดับคะแนน ผลการศึกษา ค่าระดับคะแนนต่อหน่วยกิต 
A  ดีเยี่ยม (Excellent) 4.0 

 B+  ดีมาก (Very Good) 3.5 
B  ดี (Good) 3.0 

 C+  ดีพอใช้ (Fairly Good) 2.5 
C  พอใช้ (Fair) 2.0 

 D+  อ่อน (Poor) 1.5 
D  อ่อนมาก (Very Poor) 1.0 
F  ตก (Fail) 0.0 

  กรณีที่ไม่มีการประเมินผลเป็นระดับคะแนน ให้ประเมินผลการศึกษาเป็นสัญลักษณ์ดังนี้ 
สัญลักษณ์ ความหมาย 

S ผลการเรียนหรือการสอบเป็นที่พอใจ (Satisfactory) ใช้ส าหรับรายวิชาที่
ก าหนดให้มีประเมินผลแบบไม่คิดค่าระดับคะแนนหรือรายวิชาปรับพื้นฐาน 

U ผลการเรียนหรือการสอบยังไม่เป็นที่พอใจ (Unsatisfactory) ใช้ส าหรับรายวิชาที่
ก าหนดให้มีการประเมินผลแบบไม่คิดค่าระดับคะแนนหรือรายวิชาปรับพื้นฐาน 

I การวัดผลยังไม่สมบูรณ์ (Incomplete) ใช้ในกรณีนักศึกษาปฏิบัติงานไม่ครบ
ภายในระยะเวลาที่ก าหนดไว้หรือขาดสอบโดยมีเหตุสุดวิสัย ต้องมีการแก้ไขให้
เป็นระดับคะแนนภายในภาคการศึกษาถัดไป ที่นักศึกษาผู้นั้นลงทะเบียนเรียน 
มิฉะนั้นมหาวิทยาลัยจะเปลี่ยนสัญลักษณ์ I ให้เป็นระดับคะแนน F 

P การท าวิทยานิพนธ์ หรือการค้นคว้าอิสระที่มีความต่อเนื่อง ( In progress) และ 
มีความก้าวหน้าเป็นที่พอใจ 

N การท าวิทยานิพนธ์ หรือการค้นคว้าอิสระที่มีความต่อเนื่องแต่ไม่มีความก้าวหน้า
หรือไม่เป็นที่พอใจ (No progress) ในกรณีได้สัญลักษณ์ N นักศึกษาจะต้อง
ลงทะเบียนเรียนซ้ าในหน่วยกิตที่ได้สัญลักษณ์ N 

W การถอนรายวิชาโดยได้รับอนุมัติ (Withdrawn with permission) 
AU การศึกษาโดยไม่นับหน่วยกิต 
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2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 
 2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่ส าเร็จการศึกษา 
  2.1.1 มีการประเมินการจัดการสอนในระดับรายวิชาโดยนักศึกษา 
  2.1.2 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรท าการคัดเลือกรายวิชาในหลักสูตร เพื่อประเมินการจัดการ
เรียนการสอนรายวิชาน้ัน ๆ ว่าสอดคล้องกับผลการเรียนรู้ของนักศึกษาหรือไม่ 
  2.1.3 การประเมินผลของแต่ละรายวิชาต้องผ่านที่ประชุมของคณะกรรมการประจ าคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ ก่อนประกาศผลสอบ 
  2.1.4 ตรวจสอบจากรายงานผลการด าเนินการของรายวิชา 
  2.1.5 ตรวจสอบจากรายงานความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ในแต่ละภาคการศึกษา เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ 
 2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังนักศึกษาส าเร็จการศึกษา  
  การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษาหลังจากส าเร็จการศึกษา ท าได้โดยการส ารวจ 
และ/หรือการวิจัยผลสมัฤทธ์ิของการประกอบอาชีพของมหาบัณฑิตที่ท าอย่างต่อเนื่อง และน าผลส ารวจ
และ/หรือวิจัยมาปรับปรงุกระบวนการการเรียนการสอนและหลักสูตร โดยการส ารวจและ/หรือการวิจัย
ด าเนินการ ดังนี้ 
  2.2.1 ภาวการณ์ได้งานท าของมหาบัณฑิตประเมินจากมหาบัณฑิตแต่ละรุ่นที่จบการศึกษาและ
ได้งานท าและ/หรือประกอบอาชีพอิสระ เงินเดือนที่ได้รับเริ่มต้น และการได้ท างานตรงสาขาที่ส าเร็จ
การศึกษา โดยครั้งแรกด าเนินการในปีที่ 3 หลังเปิดสอน ครั้งต่อไปด าเนินการปีละ 1 ครั้ง 
  2.2.2 ประเมินจากสถานประกอบการ โดยการส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้มหาบัณฑิตตาม
ความคิดเห็นของสถานประกอบการ เพื่อประเมินความพึงพอใจในมหาบัณฑิตที่จบการศึกษาและเข้า
ท างานในหน่วยงาน หรือองค์กร นั้นๆโดยครั้งแรกด าเนินการในปีที่ 3 หลังเปิดสอน ครั้งต่อไปด าเนินการ
ปีละ 1 ครั้ง 
  2.2.3 การประเมินจากมหาบัณฑิตประกอบอาชีพในแง่ของความพร้อมและความรู้จากสาขาวิชา
ที่เรียน รวมทั้งสาขาอื่นๆที่ก าหนดในหลักสูตรที่เกี่ยวเนื่องกับการประกอบอาชีพของมหาบัณฑิตรวมทั้ง
เปิดโอกาสให้เสนอข้อคิดเห็นในการปรับหลักสูตรให้ดียิ่งข้ึน โดยครั้งแรกด าเนินการในปีที่ 3 หลังเปิด
สอน ครั้งต่อไปด าเนินการปีละ 1 ครั้ง 
  2.2.4 ความเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่มาประเมินหลักสูตรหรืออาจารย์พิเศษ ที่มีต่อการ
จัดการเรียนการสอนและกระบวนการเรียนรู้ของนักศึกษา 
 
3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
 3.1 แผน ก แบบ ก 1  
   (1) ผู้ส าเร็จการศึกษาจะต้องสอบผ่านโครงร่างวิทยานิพนธ์ น าเสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่าน
การสอบปากเปล่าข้ันสุดท้าย โดยคณะกรรมการที่สถาบันอุดมศึกษานั้นแต่งตั้ง และต้องเป็นระบบเปิด
ให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้ โดยคณะกรรมการที่สถาบนัอุดมศึกษาน้ันแต่งตั้ง และต้องเป็นระบบเปดิให้ผูส้นใจ
เข้ารับฟังได้ และผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์  หรืออย่างน้อย
ได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติที่มี คุณภาพตามประกาศ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ ส าหรับการเผยแพร่
ผลงานทางวิชาการ 
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  (2) ผู้ส าเร็จการศึกษาจะต้องผ่านการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ หรือได้รับการยกเว้นตามที่
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรเป็นผู้ก าหนด ในกรณีที่ทดสอบภาษาอังกฤษไม่ผ่านนักศึกษาจะต้อง
ลงทะเบียนเรียนภาษาอังกฤษส าหรับบัณฑิตศึกษาและสอบผ่าน (Pass) 
 3.2 แผน ก แบบ ก 2 
  (1) ผู้ส าเร็จการศึกษาจะต้องมีจ านวนรายวิชาและหน่วยกิตรวมครบตามหลักสูตร และจะต้องมี
ค่าคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 3.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า ซึ่งในแต่ละรายวิชาได้ผล
การศึกษาเป็นระดับคะแนน A, B+, B และ C+ หรือสัญลักษณ์ P 
  (2) ผู้ส าเร็จการศึกษาจะต้องผ่านการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ หรือได้รับการยกเว้นตามที่
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรเป็นผู้ก าหนด ในกรณีที่ทดสอบภาษาอังกฤษไม่ผ่านนักศึกษาจะต้อง
ลงทะเบียนเรียนภาษาอังกฤษส าหรับบัณฑิตศึกษาและสอบผ่าน (Pass) 
  (3) ผู้ส าเร็จการศึกษาจะต้องสอบผ่านโครงร่างวิทยานิพนธ์ น าเสนอวิทยานิพนธ์ สอบผ่านการ
สอบปากเปล่าข้ันสุดท้าย โดยคณะกรรมการที่สถาบันอุดมศึกษานั้นแต่งตั้ง และต้องเป็นระบบเปิดให้
ผู้สนใจเข้ารับฟังได้ ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อย
ได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติที่มี คุณภาพตามประกาศ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสาหรับการเผยแพร่
ผลงานทางวิชาการ หรือน าเสนอต่อที่ประชุมวิชาการโดยบทความที่น าเสนอฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) 
ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceedings) ดังกล่าว 
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หมวดท่ี 6  การพัฒนาคณาจารย ์
 

1. การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม ่
 1.1 การปฐมนิเทศส าหรับอาจารย์ใหม่ ให้มีความรู้และเข้าใจนโยบายของมหาวิทยาลัย และคณะ 
ตลอดจนรายละเอียดหลักสูตรและการท าแผนการสอน 
 1.2 ส่งเสริมอาจารย์ใหม้ีการเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพื่อส่งเสริมการสอนและการวิจัย
ที่มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง การสนับสนุนด้านการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพใน
องค์กรการประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ หรือการลาเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ 
 
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ 
 2.1 การพัฒนาทักษะการการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 
  2.1.1 พูนความรู้เชิงวิชาการ สนับสนุนด้านการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพ
ในองค์กร การประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ หรือการลาเพื่อเพิ่มพูน
ประสบการณ์ และสนับสนุนการท าวิจัยอย่างต่อเนื่องทั้งภายในหน่วยงานและร่วมมือระหว่างหน่วยงาน 
  2.1.2 ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพิ่มพูนความรู้และสร้างเสริมประสบการณ์เพื่อส่งเสริมการสอน 
สนับสนุนให้อาจารย์ประจ าท าการวิจัยในช้ันเรียน เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน 
 2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืน ๆ 
  2.2.1 การมีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาความรู้และ
คุณธรรม 
  2.2.2 มีการกระตุ้นอาจารย์ท าผลงานทางวิชาการสายตรงในสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 
  2.2.3 ส่งเสริมการท าวิจัยสร้างองค์ความรู้ใหม่เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน 
  2.2.4 จัดสรรงบประมาณส าหรับการท าวิจัย 
  2.2.5 จัดให้อาจารย์ทุกคนเข้าร่วมกลุ่มวิจัย 
  2.2.6 จัดให้อาจารย์เข้าร่วมกิจกรรมบริการวิชาการ 
  2.2.7 ให้คณาจารย์ได้เข้าร่วมประชุมวิชาการ/น าเสนอผลงานทั้งภายในและภายนอกประเทศ 
  2.2.8 จัดฝึกอบรมทางด้านวิชาการตามสาขาที่คณาจารย์สนใจตลอดจนการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
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หมวดท่ี 7  การประกันคุณภาพหลักสูตร 
 

การด าเนินงานของหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2564) เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2552 และ
ระบบประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษาของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 2557 
รวมทั้งเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 โดยใช้เกณฑ์การประเมิน 6 
องค์ประกอบ ดังนี ้1) การก ากับมาตรฐาน 2) บัณฑิต 3) นักศึกษา 4) อาจารย์ 5) หลักสูตร การเรียน
การ สอน การประเมินผู้เรียน 6) สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ และหลักสูตรมีการด าเนินงานตามตัวบ่งช้ี ไม่
น้อยกว่า ร้อยละ 80 ของตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี 
 
1. การก ากับมาตรฐาน มีการบริหารจัดการหลักสูตรให้ เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และระบบประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษาของ
ส านักงาน คณะกรรมการการอุดมศึกษา รวมทั้งเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 
พ.ศ. 2558 ดังนี ้

1.1 หลักสูตรมีการบริหารจัดการให้มีจ านวนและคุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
และอาจารย์ประจ าหลักสูตร เป็นไปตาม เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 
โดยเฉพาะจ านวน และคุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรซึ่งท าหน้าที่ในการบริหารและพัฒนา
หลักสูตรและการเรียนการสอน ตั้งแต่การวางแผน การควบคุมคุณภาพ การติดตามประเมินผล ต้อง
เป็นไปตามเกณฑ์ฯและข้อก าหนดของหลักสูตรและอยู่ประจ าหลักสูตรนี้เพียงหลักสูตรเดียวตลอด
ระยะเวลาของการจัดการศึกษา 

1.2 มีการปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่ก าหนด (ภายใน 5 ปี) ตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตร 

 
2. บัณฑิต หลักสูตรมีการบริหารจัดการให้บัณฑิตมีคุณภาพดังนี้ 

2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ มีการก าหนด
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ โดยต้องครอบคลุมผลการเรียนรู้อย่างน้อย 5 ด้าน คือ 1) ด้านคุณธรรม 
จริยธรรม 2) ด้านความรู้ 3) ด้านทักษะทางปัญญา 4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ และ 5) ด้านทักษะการ วิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
โดยหลักสูตรมีการประเมินคุณภาพ บัณฑิตในมุมมองของผู้ใช้บัณฑิต ซึ่งต้องได้คะแนนไม่น้อยกว่า 3.51 
จากคะแนนเต็ม 5 

2.2 ผลงานของนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา 
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 

 
3. นักศึกษา หลักสูตรให้ความส าคัญกับนักศึกษาโดยมีการด าเนินการ ดังนี้  

3.1 การรับนักศึกษา หลักสูตรมีระบบและกลไกด าเนินการรับและการเตรียมความพร้อมให้กับ
นักศึกษา โดยในการด าเนินการรับนักศึกษาให้คุณสมบัติของนักศึกษาที่สอดคล้องกับธรรมชาติ ของ
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หลักสูตร มีการก าหนดเกณฑ์รับเข้าที่โปร่งใสชัดเจน การคัดเลือกนักศึกษาที่มีคุณสมบัติและความพร้อม
ในการเรียนเข้า ศึกษาในหลักสูตร 

3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา หลักสูตรมีระบบและกลไกในการควบคุมการให้ค าปรึกษา
วิชาการ  และแนะแนวแก่นักศึกษา รวมทั้งมีการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการ
เรียนรู้ เพื่อให้นักศึกษาเรียนอย่างมีความสุขและมีทักษะที่จ าเป็นต่อการประกอบอาชีพในอนาคต 

3.3 หลักสูตรมีการบริหารจัดการให้นักศึกษามีความพร้อมและมีความพึงพอใจต่อการบริหาร 
หลักสูตรไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 รวมทั้งมีการเปิดโอกาสให้มีช่องทางให้นักศึกษาได้ให้ข้อเสนอแนะและ
มีการปรับปรงุแก้ไขตามข้อเสนอแนะของนักศึกษา เพื่อให้มีนักศึกษาคงอยู่และส าเร็จตามแผนการศึกษา 
ของหลักสูตร 

 
4. อาจารย์ 

4.1 การบริหารและพฒันาอาจารย์ หลักสูตรมีระบบและกลไกในการบริหารและพัฒนาอาจารย์
ที่ครอบคลุมประเด็น ระบบการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร ระบบการบริหารอาจารย์ และ
ระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ เพื่อให้ได้อาจารย์ที่มีคุณภาพ ที่ท าให้หลักสูตรมีอาจารย์ที่มี
คุณสมบัติเหมาะสมทั้งในด้านคุณวุฒิการศึกษาและต าแหน่งทางวิชาการเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรอย่าง ต่อเนื่อง และมีการส่งเสริมให้มีการเพิ่มพูนความรู้ความสามารถของอาจารย์  เพื่อสร้าง
ความเข้มแข็งทางวิชาการของหลักสูตร 

4.2 คุณภาพอาจารย์ มีการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  และอาจารย์
ประจ าหลักสูตรและให้มีคุณวุฒิและต าแหน่งทางวิชาการ รวมทั้งมีความเช่ียวชาญทางสาขาวิชาชีพ มีระ
สบการณ์ที่เหมาะสมกับการผลิตบัณฑิต และมีความก้าวหน้าในการผลิตผลงานวิชาการอย่างต่อเนื่องให้
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของหลักสูตรเพื่อการผลิตบัณฑิตอย่างมีคุณภาพ 

4.3 หลักสูตรมีการบริหารจัดการให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร
คงอยู่และ มีความพึงพอใจต่อการบริหารหลักสูตรและมีผลการประเมินความพึงพอใจไม่น้อยกว่า 3.51 
จากคะแนนเต็ม 5  

 
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน หลักสูตรมีการบริหารจัดการดังนี้ 

5.1 หลักสูตรมีระบบและกลไกในการด าเนินงานตามสาระรายวิชาในหลักสูตร  โดยมีการ
ออกแบบหลักสูตร  และปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์สาขาวิชา และมีการ
ปรับปรุงสาระรายวิชาในแต่ละปีการศึกษา ที่ท าให้หลักสูตรมีความทันสมัย สอดคล้องกับความต้องการ
ของตลาดแรงงานและความต้องการของประเทศ 

5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรมีระบบและกลไกใน
การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน โดยค านึงถึงความรู้ความสามารถและความ
เช่ียวชาญในวิชาที่สอน เพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้และประสบการณ์ โดยมีการก าหนดผู้สอน การ
ก ากับ ติดตามและตรวจสอบการจัดท าแผนการเรียนรู้  (มคอ.3) ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการ
ประกันคุณภาพการศึกษาตามที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด 

5.3 การประเมินผู้เรียน หลักสูตรมีระบบและกลไกในการประเมินผู้เรียนตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 มีการตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
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และก ากับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและหลักสูตร (มคอ.5 และ มคอ.7) และมีการทวนสอบ
ผลการเรียนรู้ประโยชน์ ต่อการปรับปรุงการเรียนการสอนและการพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา ให้
นักศึกษาพัฒนาวิธีการเรียนจนเกิดการเรียนรู้ และเป็นไปตามความคาดหวังของหลักสูตร ด้วยวิธีการ 
เครื่องมือประเมินที่เช่ือถือได้ ที่ท าให้ผู้สอนและผู้เรียนมีแนวทางในการปรับปรุง พัฒนาการเรียนการ
สอนต่อไป 

5.4 หลักสูตรมีการบรหิารจัดการตามตัวบ่งช้ีการด าเนินงานประเมินเป็นไปตามกรอบมาตรฐาน 
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ที่ปรากฏในหลักสูตร หมวด 7 ข้อที่ 7 โดยมีผลการด าเนินงานไม่น้อย 
กว่าร้อยละ 80 ของตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี 

 
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

หลักสูตรมีระบบและกลไกในการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ เพื่อให้มีปริมาณเพียงพอและ 
เหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอนตามธรรมชาติของหลักสูตร มีคุณภาพพร้อมใช้งาน ผ ลการ
ประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ได้คะแนนไม่น้อยกว่า 3.51 
จาก คะแนนเต็ม 5 และมีกระบวนการปรับปรุงเพื่อเสริมสนับสนุนให้นักศึกษาสามารถเรียนรู้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพประสิทธิผลตามมาตรฐานการเรียนรู้ โดยหลักสูตรมีห้องปฏิบัติการและครุภัณฑ์หลักที่
จ าเป็นในการจัดการเรียนการสอน ดังนี้ 

6.1 ห้องบรรยาย ใช้อาคารเรียนสาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและสาขาวิชาวิศวกรรมส ารวจ ดังนี้ 
 1) ห้องบรรยาย ขนาด 40 ที่นั่ง จ านวน 8 ห้อง 
 2) ห้องบรรยาย ขนาด 60 ที่นั่ง จ านวน 8 ห้อง 
 3) ห้องบรรยาย ขนาด 120 ที่นั่ง จ านวน 2 ห้อง 

6.2 ห้องสมุด ใช้ห้องสมุดประจ ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชัย 
 1) หนังสือและต าราเรียนภาษาไทย   57,804 เล่ม 
 2) หนังสือและต าราเรียนภาษาอังกฤษ   6,285 เล่ม 
 3) วารสารต่าง ๆ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  78 รายช่ือ 
 4) วารสารวิชาการเยบ็เล่ม    43 รายช่ือ 
 5) จลุสาร      300 แฟ้ม 
 6) หนังสือพมิพ์ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ  20 ฉบับ 
 7) แผ่นซีดสีื่อการสอน    539 แผ่น 
 8) แผ่นซีดีคู่หนังสือ     1,285 แผ่น 
 9) ฐานข้อมูลงานวิจัย มทร. ศรีวิชัย   221 ช่ือเรื่อง 

6.3 ฐานข้อมูลวิชาการทางอินเทอรเ์น็ต 
 1) ฐานข้อมูล IEEE/IEE Electronic Library (IEL) 
 2) ฐานข้อมูล ProQuest Dissertation & Theses 
 3) ฐานข้อมูล ABI/INFORM Complete 
 4) ฐานข้อมูล ACM Digital Library 
 5) ฐานข้อมูล H.W Wilson 
 6) ฐานข้อมูล ISI Web of Science 
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 7) ฐานข้อมูล Academic Search Premium 
 8) ฐานข้อมูล Springerlink eJourmal 
 9) ฐานข้อมูล Education Research Complete 
 10) ฐานข้อมูล Computers & Applied Sciences Complete 
 11) ฐานข้อมูล EMERALD MANAGEMENT E-JOURNAL 
 12) ฐานข้อมูล ACS: American Chemical Society 
 13) ฐานข้อมูล ScienceDirect 
 14) ฐานข้อมูล TDC Thai Digital Collection 
 15) ฐานข้อมูล Communication & Mass Media Complete 
 16) ฐานข้อมูล E-Book ScienceDirect  
 17) ฐานข้อมูล E-Book RMUTSV 
 18) ฐานข้อมูล e-Journal 
 19) National Geographic Virtual Libraries 
 20) Academic One file 

 6.4 ห้องปฏิบัติการและอุปกรณ์การสอน ใช้ครุภัณฑ์สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและสาขาวิชา
วิศวกรรมส ารวจ ดังนี้ 
     6.4.1 อุปกรณ์การสอนและครุภัณฑห์ลกั ประจ าสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา มีดังต่อไปนี้ 
     1) ห้องปฏิบัติการทดสอบวัสด ุ
ล าดับ อุปกรณ์การสอน / ครุภัณฑ์ จ านวน 

1 ชุดทดสอบการหาค่าการความช่ืน การดูดซึม ความหนาแนน่ ของอิฐ
ที่ใช้ในงานก่อสร้าง 

5 ชุด 

2 ชุดทดสอบการหาค่าแรงอัดของอิฐ แรงดัดของอิฐ 3 ชุด 
3 ชุดทดสอบการหาค่าความถ่วงจ าเพาะของไม ้ความช้ืนในไม้ การดูด

ซึมน้ าของไม ้
5 ชุด 

4 ชุดทดสอบการหาค่าแรงอัดของไม้ในแนวขนานเสี้ยนไม้ 3 ชุด 
5 ชุดทดสอบการหาค่าแรงอัดของไม้ในแนวตั้งฉากเสี้ยนไม ้ 3 ชุด 
6 ชุดทดสอบการหาค่าแรงดัดของไม ้ 3 ชุด 
7 ชุดทดสอบการหาค่าแรงเฉือนของไม ้ 1 ชุด 
8 ชุดทดสอบการหาค่าก าลังต้านทานแรงดงึของเหล็กเส้นกลมผิวเรียบ  2 ชุด 
9 ชุดทดสอบการหาค่าก าลังต้านทานแรงดงึของเหล็กข้ออ้อย  2 ชุด 
10 ชุดทดสอบการดัดโค้งเย็นของเหล็กเส้น 3 ชุด 
11 ชุดทดสอบการหาค่าก าลังต้านทานแรงดงึของเหล็กรปูพรรณ  1 ชุด 
12 ชุดทดสอบการหาค่าก าลังต้านทานแรงดงึรอยเช่ือมชนิดต่อตรง  2 ชุด 
13 ชุดทดสอบการหาค่าก าลังต้านทานแรงดงึรอยเช่ือมชนิดต่อทาบ  2 ชุด 
14 ชุดทดสอบการหาค่าก าลังต้านทานแรงดงึของสลกัเกลียว  2 ชุด 
15 ชุดทดสอบการหาค่าก าลังต้านทานแรงอัดของคอนกรีต 4 ชุด 
16 ชุดทดสอบการหาค่าก าลังต้านทานแรงดัดของคอนกรีต 3 ชุด 
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ล าดับ อุปกรณ์การสอน / ครุภัณฑ์ จ านวน 
17 ชุดทดสอบการหาค่าก าลังต้านทานแรงดงึของคอนกรีต  4 ชุด 
18 ชุดทดสอบการหาค่าแรงยึดเหนี่ยวของคอนกรีตกับเหล็กเสรมิ  1 ชุด 

 
    2) ห้องปฏิบัติการคอนกรีตเทคโนโลยี 
ล าดับ อุปกรณ์การสอน / ครุภัณฑ์ จ านวน 

1 ชุดทดสอบการหาค่า ถ.พ. ของซีเมนต ์ 5 ชุด 
2 ชุดทดสอบการหาค่าขีดจ ากัดความข้นเหลวปกติ ของซีเมนต์เพสต์ 5 ชุด 
3 ชุดทดสอบการหาค่าเวลาการก่อตัวของซเีมนตเ์พสต์ 5 ชุด 
4 ชุดทดสอบก าลังอัดของแทง่ซีเมนต์มอร์ต้า 12 ชุด 
5 ชุดทดสอบหาค่า ถ.พ. ของวัสดุมวลรวมละเอียด 5 ชุด 
6 ชุดทดสอบหาค่า ถ.พ. ของวัสดุมวลรวมหยาบ 1 ชุด 
7 ชุดทดสอบการรอ่นผ่านตะแกรงของวัสดุมวลรวม 1 ชุด 
8 ชุดทดสอบการสึกหรอของวัสดุมวลรวม 1 ชุด 
9 ชุดทดสอบสารอินทรีย์ในวัสดมุวลรวมละเอียด 2 ชุด 
10 ชุดทดสอบการหาค่าหน่วยน้ าหนักของคอนกรีต 3 ชุด 
11 ชุดทดสอบการหาค่าการยุบตัวของคอนกรีต 5 ชุด 
12 ชุดทดสอบเวลาการก่อตัวของคอนกรีต 1 ชุด 
13 ชุดทดสอบโตะ๊การไหล 1 ชุด 
14 ชุดทดสอบปรมิาณฟองอากาศในคอนกรีต 1 ชุด 
15 ชุดทดสอบสัดส่วนการอัดแน่น 1 ชุด 
16 ชุดทดสอบการทดสอบวีบ ี 1 ชุด 
17 ชุดทดสอบการจมของลูกบอลเคลลี ่ 1 ชุด 
18 ชุดทดสอบก าลังอัดและดัดของคอนกรีต 5 ชุด 
19 ชุดทดสอบแรงดึงของมอร์ต้า 1 ชุด 
20 ชุดทดสอบ Blaine’s Apparatus 1 ชุด 
21 ชุดทดสอบความสมบรูณ์ของคอนกรีต 1 ชุด 
22 ชุดทดสอบคอนกรีตแบบไม่ท าลาย 1 ชุด 
23 ชุดทดสอบการวิเคราะห์การกัดกร่อนของสนิมในเหล็กเสริมคอนกรีต 1 ชุด 
24 ชุดเจาะคอนกรีตในสนาม 1 ชุด 

 
    3) ห้องปฏิบัติการปฐพีกลศาสตร์ 
ล าดับ อุปกรณ์การสอน / ครุภัณฑ์ จ านวน 

1 ชุดทดสอบการหาค่า ถ.พ. ของเม็ดดิน 8 ชุด 
2 ชุดทดสอบ Atterberg's Limits  
 2.1  ชุดทดสอบการหาค่าขีดจ ากัดเหลวของดิน 11 ชุด 
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ล าดับ อุปกรณ์การสอน / ครุภัณฑ์ จ านวน 
 2.2  ชุดทดสอบการหาค่าขีดจ ากัดพลาสติกของดิน 11 ชุด 
 2.3  ชุดทดสอบการหาค่าขีดจ ากัดการหดตัวของดิน 7 ชุด 
3 ชุดทดสอบการจ าแนกขนาดของเม็ดดินโดยวิธีใช้ตะแกรง 3 ชุด 
4 ชุดทดสอบการจ าแนกขนาดของเม็ดดินโดยวิธีใช้ Hydrometer 6 ชุด 
5 ชุดทดสอบการบดอัดดินแบบมาตรฐานและแบบสงูกว่ามาตรฐาน 15 ชุด 
6 ชุดทดสอบแคลฟิอรเ์นียแบริ่งเรโช (C.B.R.) 10 ชุด 
7 ชุดทดสอบการหาค่าความแน่นของดินในสนาม 10 ชุด 
8 ชุดทดสอบการหาค่าความซมึได้ของน้ าในดิน 5 ชุด 
9 ชุดทดสอบ Direct Shear Test 1 ชุด 
10 ชุดทดสอบ Unconfined Compression Test 2 ชุด 
11 ชุดทดสอบ Triaxial Test 2 ชุด 
12 ชุดทดสอบ Consolidation Test 5 ชุด 
13 ชุดทดสอบ Plate Bearing 1 ชุด 
14 ชุดเจาะส ารวจดิน เกบ็ตัวอย่างดิน 1 ชุด 
15 ชุดทดสอบ Pocket Vane Shear 4 ชุด 
16 ชุดทดสอบ Pocket Penetrometer 3 ชุด 
17 ชุดทดสอบ Pile Load Test 1 ชุด 

 
    4) ห้องปฏิบัติการชลศาสตร์ 
ล าดับ อุปกรณ์การสอน / ครุภัณฑ์ จ านวน 

1 ชุดทดสอบ Hydrostatic Pressure 1 ชุด 
2 ชุดทดสอบ Stability of Floating Bodies 1 ชุด 
3 ชุดทดสอบ Bernoulli's Theorem and Venturi Meter 2 ชุด 
4 ชุดทดสอบ Energy Loss in Pipes 1 ชุด 
5 ชุดทดสอบการวัดอัตราการไหล และแรงเสียดทานในทอ่ปิด 2 ชุด 
6 ชุดทดสอบ Impact of A Jet 2 ชุด 
7 ชุดทดสอบ Flow over Notch 1 ชุด 
8 ชุดทดสอบการไหลในรางน้ าเปิด ขนาด 12.5 เมตร 1 ชุด 
9 ชุดทดสอบออรีฟีชและสายน้ าที่พุ่งแบบอิสระ (Orifice and Jet Flow) 2 ชุด 
10 ชุดทดสอบการไหลผ่านตัวกลางและโครงข่ายการไหล 1 ชุด 
11 ชุดทดสอบการวัดอัตราการไหลในทางน้ าเปิดโดย Parshall Flume 1 ชุด 
12 ชุดทดสอบความสามารถของปั๊มแบบอนกุรมและขนาน 1 ชุด 
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    5) ห้องปฏิบัติการวิศวกรรมการทาง 
ล าดับ อุปกรณ์การสอน / ครุภัณฑ์ จ านวน 

1 ชุดทดสอบการทะลวงของวัสดุบทิูเมน 2 ชุด 
2 ชุดทดสอบความหนืด 2 ชุด 
 2.1  ชุดทดสอบความหนืดแบบคิเนแมติค 1 ชุด 
 2.2  ชุดทดสอบความหนืดแบบเซย์โบลฟูโรล 1 ชุด 
3 ชุดทดสอบจุดอ่อนตัว 2 ชุด 
4 ชุดทดสอบความยืดตัว 1 ชุด 
5 ชุดทดสอบความถ่วงจ าเพาะของวัสดุบทิูเมนโดยใช้ขวด ถ.พ. 8 ชุด 
6 ชุดทดสอบจุดวาบไฟและจุดติดไฟ 2 ชุด 
7 ชุดทดสอบหาความสูญเสียเมื่อไดร้ับความรอ้น 1 ชุด 
8 ชุดทดสอบหาการละลายของวัสดบุิทเูมนในตัวท าละลายอินทรีย์ 1 ชุด 
9 ชุดทดสอบการหลุดลอก 1 ชุด 
10 ชุดทดสอบหาปริมาณน้ าในยางมะตอยน้ า 2 ชุด 
11 ชุดทดสอบอสัฟลัท์คอนกรีตมิกซ์โดยวิธีมาร์แชล 2 ชุด 
12 ชุดทดสอบความต้านทานการไถลของผิวจารจรโดย 

เครื่องบริติชเพนตูลัม่เทสเตอร ์
1 ชุด 

13 ชุดทดสอบการแอ่นตัวของผิวทางด้วยคานเบ็นเคลแมน 1 ชุด 
14 ชุดทดสอบประจุอนุภาคของอีมลัซิไฟด์อัสฟลัท์ 3 ชุด 
15 ชุดทดสอบการกลั่นผลิตภัณฑ์คัทแบคอสัฟลัท์ 2 ชุด 

 
    6) ห้องปฏิบัติการเขียนแบบวิศวกรรม 
ล าดับ อุปกรณ์การสอน / ครุภัณฑ์ จ านวน 

1 ชุดเขียนแบบวิศวกรรมพื้นฐาน 40 ชุด 
2 คอมพิวเตอรเ์ขียนแบบทางวิศวกรรม 80 ชุด 

 
   6.4.2 อุปกรณ์การสอนและครุภัณฑ์หลัก ประจ าสาขาวิชาวิศวกรรมส ารวจ มีดงัต่อไปนี ้
ล าดับ อุปกรณ์การสอน / ครุภัณฑ์ จ านวน 

1 ชุดปฏิบัติการวัดระยะทางและท าแผนที่เบื้องต้น 
1.1 ด้วยเทปวัดระยะยาว 50 เมตร 
1.2 ด้วยเครื่องวัดระยะทางอิเล็กทรอนกิส์ 

 
20 ชุด 
4 ชุด 

2 ชุดปฏิบัติการระดับ 
2.1 กล้องระดับแบบ Dumpy 
2.2 กล้องระดับแบบ Tilting 
2.3 กล้องระดับแบบ Automatic 
2.4 กล้องระดับพเิศษ 

 
2 ชุด 
2 ชุด 
10 ชุด 
2 ชุด 
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ล าดับ อุปกรณ์การสอน / ครุภัณฑ์ จ านวน 
3 ชุดปฏิบัติการส ารวจ 

3.1 ชุดปฏิบัติการวางโค้งวงกลมด้วยกล้อง Theodolite 
3.2 ชุดปฏิบัติการวางโค้งครึง่วงกลมด้วยกลอ้ง Theodolite (กรณี
ไม่มีสิ่งกีดขวาง) 
3.3 ชุดปฏิบัติการวางโค้งครึง่วงกลมด้วยกลอ้ง Theodolite (กรณีมี
สิ่งกีดขวาง) 
3.4 ชุดปฏิบัติการแก้ไขอุปสรรคในการวางโค้ง (1): การวางโค้งผ่าน
สิ่งกีดขวาง 
3.5 ชุดปฏิบัติการแก้ไขอุปสรรคในการวางโค้ง (2): กรณีต าแหน่ง
ของจุด PI มีอุปสรรคในการเข้าถึง 
3.6 ชุดปฏิบัติการวางโค้งผสม: กรณีโค้งผสม 2 ศูนย์กลาง 
3.7 ชุดปฏิบัติการวางโค้งรปูวงรเีพื่องานทางสถาปัตยกรรม 
3.8 ชุดปฏิบัติการวางโค้งกลับทิศ  
3. 9 ชุดปฏิบัติการวางโค้งก้นหอย 
3.10 ชุดปฏิบัติการวางโค้งดิ่ง 
3.11 ชุดปฏิบัติการฝึกออกแบบการวางโค้งราบและโค้งดิ่ง 

 
10 ชุด 
10 ชุด 

 
10 ชุด 

 
10 ชุด 

 
10 ชุด 

 
10 ชุด 
10 ชุด 
10 ชุด 
10 ชุด 
10 ชุด 
10 ชุด 

4 ชุดปฏิบัติการภาพถ่ายทางอากาศ 
4.1 แว่นดูภาพถ่ายทางอากาศ ชนิด 2 ขา 
4.2 พาราแลกซ ์
4.3 Mirror Stereoscope 
4.4 Graphic ส าหรับ Stereoscope 

 
10 ชุด 
10 ชุด 
6 ชุด 
2 ชุด 

5 ชุดปฏิบัติการท าแผนที่ ด้วยเครื่องเครือ่งวัดพื้นทีจ่ากรูปแผนที่ 
(Planimeter) 
5.1 เครื่องดิจิไทซ์ ขนาดA2 
5.2 เครื่องค านวณพื้นที ่
5.3 เครื่องมอืหาทิศเหนือจรงิ (Gyroscopic Theodolite TM1A) 

2 ชุด 
 

4 ชุด 
1 ชุด 
2 ชุด 

6 ชุดปฏิบัติการรงัวัดด้วยดาวเทียม 
6.1 เครื่องรับสัญญาณจากดาวเทียม (GPS/GNSS)  
6.2 เครื่องรับสัญญาณจากดาวเทียม (GPS) แบบพกพา 
6.3 โปรแกรมประมวลผลดาวเทียม 

 
1 ชุด 
10 ชุด 
30 ชุด 

7 ชุดปฏิบัติการส ารวจแผนที่ภูมิประเทศ 
7.1 กล้องส ารวจแบบประมวลผลรวม พร้อมอปุกรณ์ 
7.2 กล้องระดบัระบบอิเลคทรอนกิสอ์ัตโนมัติ พรอ้มอปุกรณ์ 
7.3 คอมพิวเตอรจ์ัดท าแผนที่ภูมิประเทศ 
7.4 เครื่องพิมพ์แบบ ขนาด A0  

 
8 ชุด 
4 ชุด 
1 ชุด 
1 ชุด 
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7. ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) 
หลักสูตรมีการบริหารจัดการหลักสูตรให้เป็นไปตามระบบการประกันคุณภาพหลักสูตรและ

เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ โดยมีการด าเนินงานตามตัวบ่งช้ีไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 ของตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี 
 
องค์ประกอบ ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปีท่ี1 ปีท่ี2 ปีท่ี3 ปีท่ี4 ปีท่ี5 
1. การก ากับ   
   มาตรฐาน 

1)  มีการบริหารจัดการให้มจี านวนและคุณสมบัติของ 
 อาจารยผ์ู้รบัผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ า
 หลักสูตร เป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานหลกัสูตรระดบั
 บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 

x x x x x 

2)  มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2  
ที่สอดคลอ้งกบักรอบมาตรฐานคุณวุฒสิาขา/สาขาวิชา x x x x x 

3)  มีการปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาทีก่ าหนด 
(ภายใน 5 ปี) ตามเกณฑ์มาตรฐานหลกัสูตร 

    x 

2. บัณฑิต 4)  ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีตอ่บัณฑิต โดย
การประเมินคุณภาพบัณฑิตให้ครอบคลุมผลการเรียนรู ้
อย่างน้อย 5 ด้าน คือ (1) ด้านคุณธรรมจริยธรรม 
(2) ด้านความรู้ (3) ด้านทักษะทางปัญญา  
(4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ และ (5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  
การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ และ 
มีคะแนนประเมิน ไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 

  x x x 

5)  ผลงานของนกัศึกษาและผู้ส าเรจ็การศึกษาในระดับ
บัณฑิตศึกษา เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 

  x x x 

3. นักศึกษา 6)  มีระบบและกลไกด าเนินงานครอบคลุมประเด็น  
     (1) การรบัและการเตรียมความพร้อมให้กบันักศึกษา  

(2) การควบคุมดูแลการให้ค าปรกึษาวิชาการและ แนะ
แนวแก่นักศึกษา (3) การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและ
การเสรมิสร้างทักษะการเรียนรู้ ในศตวรรษที่ 21 และ  
(4) มีช่องทางการรับข้อเสนอแนะของนักศึกษาและ 
การปรับปรงุตามข้อเสนอแนะ และผลการด าเนินงาน 
ตามระบบ มีคะแนนประเมินไม่น้อยกว่า 3.51 จาก 
คะแนนเต็ม 5 

x x x x x 
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องค์ประกอบ ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปีท่ี1 ปีท่ี2 ปีท่ี3 ปีท่ี4 ปีท่ี5 
4. อาจารย์  7)  มีระบบและกลไกด าเนินงานครอบคลุมประเด็น (1) 

ระบบการรับและแต่งตัง้อาจารย์ประจ าหลักสูตร (2) 
ระบบการบรหิารอาจารย์ และ (3) ระบบการส่งเสริม
และพัฒนาอาจารย์ และผลการด าเนินงานตามระบบ  
มีคะแนนประเมินไม่นอ้ยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 

x x x x x 

8)  อาจารย์ประจ าหลกัสูตรอย่างนอ้ยร้อยละ 80 มีส่วนร่วม
ในการประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการ
ด าเนินงานหลักสูตร 

x x x x x 

9)  อาจารย์ใหม่ (ถ้าม)ี ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศ  หรือ
ค าแนะน าด้านการจัดการเรียนการสอน 

x x x x x 

10) อาจารย์ประจ าทุกคนได้รบัการพัฒนาทางวิชาการและ/
หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปลีะ 1 ครั้ง 

x x x x x 

11) จ านวนบุคลากรสนบัสนุนการเรียนการสอนไดร้ับการ
พัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 
ต่อป ี

x x x x x 

5. หลักสูตร   
   การเรียน 
   การสอน   
   การประเมิน 
   ผู้เรียน 

12)  มีระบบและกลไกด าเนินงานครอบคลุมประเด็น  
(1) การออกแบบหลักสูตรและปรับปรุงหลักสูตรให้ 
ทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตรส์าขาวิชา  
(2) การปรับปรงุสาระรายวิชาในแต่ละปีการศึกษา  
(3) การก าหนดผู้สอน (4) การก ากับ ติดตาม  
การตรวจสอบการจัดท าแผนการเรียนรู้และการจัดการ
เรียนการสอน (5) การจัดการเรียนการสอนทีม่ ี
การบรูณาการกับการวิจัย การบรกิารวิชาการทาง
สังคม และการท านุบ ารงุศิลปะและวัฒนธรรม  
(6) การประเมินผู้เรียนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และ (7) การก ากบัการ
ประเมินการจัดการเรียนการสอนและมีการทวนสอบ 
ผลการเรียนรู้ และผลการด าเนินงานตามระบบ  
มีคะแนนประเมินไม่นอ้ยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 

x x x x x 

13)  มีรายละเอียดของรายวิชา และประสบการณ์ภาคสนาม
ตามแบบ มคอ.3 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแตล่ะ
ภาคการศึกษาให้ครบทุกวิชา 

x x x x x 

14)  จัดท ารายงานผลการด าเนินงานรายวิชา และ
ประสบการณ์ภาคสนาม ตามแบบ มคอ.5 ภายใน 
30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบ 
ทุกรายวิชา 

x x x x x 



มคอ.2 

57 
 

องค์ประกอบ ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปีท่ี1 ปีท่ี2 ปีท่ี3 ปีท่ี4 ปีท่ี5 
15)  จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลกัสูตรตามแบบ 

มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปกีารศึกษา 
x x x x x 

16)  มีการทวนสอบผลสมัฤทธ์ิของนักศึกษาตามมาตรฐาน
ผลการเรียนรู้ที่ก าหนดใน มคอ.3 อย่างน้อยรอ้ยละ 25 
ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

x x x x x 

17)  มีแผนการพฒันา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน  
กลยุทธ์การสอน หรือการประเมินผลการเรียนรู้ 
จากผลการประเมินการด าเนินงานที่รายงานใน  
มคอ.7 ปีที่แล้ว 

 x x x x 

18)  ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม ่
 ที่มีต่อคุณภาพหลกัสูตร เฉลี่ยไม่นอ้ยกว่า 3.51 จาก
 คะแนนเต็ม 5.0 

 x x x x 

6. สิ่งสนับสนุน   
    การเรียนรู ้
 

19)  มีระบบและกลไกด าเนินงาน การจัดหาสิง่สนบัสนุน
 การเรียนรูเ้พื่อให้มีปริมาณเพียงพอและเหมาะสมต่อ
 การจัดการเรียนการสอนตามธรรมชาติของหลักสูตร 
 และผลการด าเนินงานตามระบบ มีคะแนนประเมิน 
 ไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 

x x x x x 

รวมตัวบ่งชี้ในแต่ละปี 14 16 18 18 19 
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หมวดท่ี 8  การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 

 
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน  
 การประเมินการเรียนการสอน โดยมีสาระการประเมินดังนี้ 
 1.1 แผนการสอนสอดคล้องกับค าอธิบายรายวิชา (Course Description) และการสอนของอาจารย์
ผู้สอนเป็นไปตามแผนที่ก าหนด 
 1.2 ผลการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยพิจารณาจากผลสัมฤทธ์ิการเรียนรู้ทั้ง 5 ด้าน และรายงานผล
การด าเนินการของรายวิชาที่จัดท าเมื่อเสร็จสิ้นการสอนในแต่ละปี 
 1.3 การประเมินผู้สอนจากผู้เรียน ตามแบบประเมินผลอาจารย์ผู้สอน 
 
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 
 ผลสัมฤทธ์ิและความพึงพอใจภายหลังการใช้หลักสูตรไปแล้ว 3 ปี ประเมินจาก 
 2.1 นักศึกษาและบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา 
 2.2 ผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาที่เกี่ยวข้องจากหน่วยงานภายนอกและภายในมหาวิทยาลัย 
 2.3 ผู้ใช้บัณฑิตและ/หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่น ๆ 
 
3. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 
 3.1 การประเมินคุณภาพการศึกษาประจ าปี ตามดัชนีบ่งช้ีผลการด าเนินงานที่ระบใุนหมวดที่ 7 ข้อ 7 
โดยคณะกรรมการประเมินที่ได้รับการแต่งตั้งจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
 3.2 มหาวิทยาลัยต้องก าหนดให้ทุกหลักสูตรมีการพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัยแสดงการปรับปรุงดัชนี
ด้านมาตรฐานและคุณภาพการศึกษาเป็นระยะๆอย่างน้อยทุก ๆ 3 ปี และมีการประเมินเพื่อพัฒนา
หลักสูตรอย่างต่อเนื่องทุก 5 ปี 
 
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 
 4.1 อาจารย์ผู้สอนรายวิชาทบทวนผลการประเมินประสิทธิผลการสอนในรายวิชาที่รับผิดชอบ 
ระหว่างภาคการศึกษา ท าการปรับปรุงเมื่อสิ้นภาคการศึกษา จัดท ารายงานผลการด าเนินรายวชา (มคอ.3 
และ มคอ.5) เสนอหัวหน้าสาขา ผ่านอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรฯ 
 4.2 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรติดตามผลการด าเนินงานตามตัวบ่งช้ีในหมวดที่ 7 ข้อ 7 จากการ
ประเมินคุณภาพภายในสาขาวิชา 
 4.3 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสรุปผลการด าเนินงานหลักสูตรประจ าปีโดยรวบรวมข้อมูลการ
ประเมินประสิทธิผลของการสอนรายงานผลการด าเนินการของรายวิชาการประเมินการสอนและ
ทรัพยากรการเรียนการสอน การทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาการประเมินหลักสูตรการประเมิน
คุณภาพภายในความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิจัดท ารายงานผลการด าเนินงานหลักสูตรประจ าปีต่อคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตร 
 4.4 คณะกรรมการพฒันาหลักสูตร อาจารย์ผูส้อน ผูท้รงคุณวุฒิจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน 
และผูท้ี่เกี่ยวข้อง จัดประชุมร่วมกันเพื่อพิจารณาปรบัปรุงหลักสูตรทัง้ฉบบัทุก ๆ 5 ปี 
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ภาคผนวก  ก 
รายละเอียดเหตุผลและความจ าเป็นในการปรับปรุงหลักสูตร 

 
 วิศวกรรมโยธาเกี่ยวข้องกับการก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ  องค์ประกอบส าคัญที่สุดส าหรับ
สิ่งก่อสร้างก็คือความปลอดภัยในการใช้งาน  นอกจากนั้น อาจต้องพิจาร ณาถึงประโยชน์ใช้สอย  
ความคุ้มค่าเชิงเศรษฐศาสตร์ รวมทั้งความสวยงามและสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมใกล้เคียง  
 วิศวกรรมโยธาเกี่ยวข้องกับการก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ  องค์ประกอบส าคัญที่สุดส าหรับ
สิ่งก่อสร้างก็คือความปลอดภัยในการใช้งาน  นอกจากนั้น อาจต้องพิจารณาถึงป ระโยชน์ใช้สอย  
ความคุ้มค่าเชิงเศรษฐศาสตร์ รวมทั้งความสวยงามและสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมใกล้เคียง 
 เนื่องจากปัญหาทางด้านวิศวกรรมโยธาในปัจจุบันมีความซับซ้อนมากยิ่งข้ึน  หลักสูตรจึงต้องมี
การปรับปรุงเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์จริงทั้งในปัจจุบันร วมทั้งที่คาดว่าจะเกิดข้ึนอนาคต 
และสถานการณ์ องค์ประกอบ และปัญหาที่เกี่ยวข้อง  ซึ่งเป็นองค์ประกอบส าหรับการปรบัปรุงหลกัสตูร
เล่มนี้ประกอบด้วย 1) เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธาเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา 2) โครงการวิศวกรรมโยธา
ขนาดใหญ่มักมีคนท างานที่มาจากหลากหลายประเทศ ซึ้งต้องใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อกลาง และ 
3) ปัญหามีความซับซ้อนมากยิ่งข้ึน จ าเป็นต้องใช้คอมพิวเตอร์เพื่อช่วยแก้ปัญหาดังกล่าว 
 
1. ความทันสมัยของวิชาการและการพัฒนาทางเทคโนโลยี  

เหตุผลในการปรับปรุง แนวทางการปรับปรุง วิธีการปรับปรุง 
1. เทคโนโลยีวิศวกรรม
โยธาเปลี่ยนแปลง
ตลอดเวลา 

1. ปรับปรงุรายละเอียด
ของบาง 
รายวิชาให้เหมาะสม 
กับสภาพปัจจุบัน 
และในอนาคต 

1. เพิ่มรายวิชา ความท้าทายปัจจุบันในงาน
วิศวกรรมโยธา (04-116-503) ซึ่งจะเป็นการ
เรียนเกี่ยวกับสภาพปัญหาแบบใหม่ ๆ ที่
เกี่ยวข้องกบังานวิศวกรรมโยธา รวมถึงศึกษา
เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของงานวิศวกรรมโยธา
เพื่อใหส้ามารถมองถึงภาพรวม และการ
คาดการณ์ในอนาคต 

2.รูปแบบการเรียนการ
สอนไม่ทันสมัย 

1. เพิ่มช่องทางการเรียนรู้
ของนักศึกษา เช่น การ
เรียนผ่านอินเตอร์เน็ต ซึง่
ท าให้เรียนรู้ได้ตลอดเวลา 

1. ก าหนดให้มีอย่างน้อย 1 รายวิชา  
ที่นักศึกษาสามารถเรียนออนไลน์  
(รวมทัง้ติดต่อกับอาจารย์ผูส้อน)  
ได้ตลอดเวลา 
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2. สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 

เหตุผลในการปรับปรุง แนวทางการปรับปรุง วิธีการปรับปรุง 
1 โครงการวิศวกรรม
โยธาขนาดใหญ่มักมี
คนท างานที่มาจาก
หลากหลายประเทศ ซึง้
ต้องใช้ภาษาอังกฤษเป็น
สื่อกลาง 

1. ปรับปรงุ
รายละเอียดวิชา การ
เขียนภาษาอังกฤษ
ส าหรับวิศวกรโยธา 

1. ปรับปรงุวิธีการเรียนในรายวิชา การเขียน
ภาษาอังกฤษส าหรบัวิศวกรโยธา (04-116-504) 
โดยเน้นไปทางฝึกเขียนกับงานวิศวกรรมโยธา
โคยตรง เช่น รายงานผลการทดสอบ การ
เขียนนจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น 

 
3. ความซับซ้อนของโครงการวิศวกรรมโยธา 

เหตุผลในการปรับปรุง แนวทางการปรับปรุง วิธีการปรับปรุง 
1 ปัญหาและโครงการ
วิศวกรรมโยธามีความ
ซับซ้อนมากยิ่งข้ึน 

1. ปรับปรงุและ
เปลี่ยนแปลง
รายละเอียดวิชา
คณิตศาสตร์ 

1. เปลี่ยนรายวิชา จาก คณิตศาสตร์วิศวกรรม
ส าหรับงานวิจัย เป็น รายวิชา คณิตศาตตร์และ
วิธีทางคอมพิวเตอรส์ าหรับงานวิจัย (04-116-
501) โดยเป็นเสรมิการเรียนวิธีเชิงตัวเลข 
ร่วมกับการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อช่วย
แก้ปัญหาวิศวกรรม 

 
4. ผลการด าเนินงานใน มคอ. 7 

เหตุผลในการปรับปรุง แนวทางการปรับปรุง วิธีการปรับปรุง 
1 นักศึกษาตกค้างใน 
ระบบ ไม่จบตาม
แผนการศึกษา 

1. ก าหนดระยะเวลา 
การเรียนในหลักสูตร 
โดยเฉพาะการ 
ติดตามความก้าวหน้า 
วิทยานิพนธ์ให้รัดกุม 

1. ก าหนดให้กระบวนการท าวิจัยมีความชัดเจน 
มีการก าหนดเวลาการเสนอหัวข้อวิทยานิพนธ์ 
และก าหนดให้น าเสนอความก้าวทุกภาค
การศึกษา (ภายหลงัจากสอบโครงร่างผ่านแล้ว) 

2. ผลงานนกัศึกษา
ตีพิมพ์เฉพาะในที่
ประชุมวิชาการ 

2. เพิ่มงานตีพมิพ์ใน
วารสารวิชาการที่เป็น
ที่ยอมรบั เช่น ที่อยู่ใน
ฐานข้อมูลทีป่ระกาศ
โดย ก.พ.อ. 

2. ก าหนดกรอบระยะเวลาให้อาจารย์ทีป่รกึษา
วิทยานิพนธ์  ต้องน าผลงานไปตีพมิพ์เผยแพร่ใน
วารสาร (ตามข้อก าหนด ก.พ.อ.) ภายใน
ระยะเวลา 2 ปี หลังจากนักศึกษาส าเร็จ
การศึกษา 
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5. ข้อเสนอแนะความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต ศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบัน 

เหตุผลในการปรับปรุง แนวทางการปรับปรุง วิธีการปรับปรุง 
1 ปรบัปรุงหลักสูตรให้
ทันสมัย 

1. ปรับปรงุ
รายละเอียดบางวิชา 
และเพิม่วิชาใหม่ที่
เกี่ยวข้องกบั
สถานการณ์ 

1.1 ปรับปรุงวิธีการเรียนในรายวิชา การเขียน
ภาษาอังกฤษส าหรบัวิศวกรโยธา (04-116-504) 
โดยเน้นไปทางฝึกเขียนกับงานวิศวกรรมโยธา
โคยตรง เช่น รายงานผลการทดสอบ การ
เขียนนจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น 
1.2 เปลี่ยนรายวิชา จาก คณิตศาสตร์วิศวกรรม
ส าหรับงานวิจัย เป็น รายวิชา คณิตศาตตร์และ
วิธีทางคอมพิวเตอรส์ าหรับงานวิจัย  
(04-116-501) โดยเป็นเสริมการเรียนวิธีเชิง
ตัวเลข ร่วมกับการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
เพื่อช่วยแก้ปัญหาวิศวกรรม 
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ภาคผนวก ข 
รายละเอียดความสอดคล้องระหว่างวัตถุประสงค์ของหลักสูตรกับรายวิชา 

 
แผน ก แบบ ก 1 

วัตถุประสงค์ของ 
หลักสูตร 

รายวิชา 

รหัส ชื่อรายวิชา หน่วยกิต 
1. มีความรู้ สามารถ
วิเคราะห์ วิจารณ์ เสนอ
แนวทางการแก้ปัญหางาน
วิศวกรรมโยธาถูกต้องตาม
หลักวิชาการ จรรยาบรรณ 
และรักษาสิ่งแวดล้อม 

04-116-502 สัมมนาบัณฑิตทางวิศวกรรมโยธา* 1(1-0-2) 
04-116-505 ระเบียบวิธีวิจัย* 1(1-0-2) 
04-116-506 วิทยานิพนธ์ แบบ ก 1 36(0-108-0) 

   
   
 * ไม่นับหน่วยกิต  

2. พัฒนา ต่อยอด ปัญหา
ทางวิศวกรรมโยธา 
โดยใช้ระเบียบวิธีการวิจัย  
ที่ถูกต้องและเหมาะสม 
 

04-116-502 สัมมนาบัณฑิตทางวิศวกรรมโยธา* 1(1-0-2) 
04-116-504 การเขียนภาษาอังกฤษส าหรับวิศวกรโยธา* 1(1-0-2) 

   
   
   
 * ไม่นับหน่วยกิต  

3. เพิ่มทักษะการเผยแพร่
ผลงานทางวิชาการในวง
กว้างพร้อมการใช้
เทคโนโลยีที่เก่ียวข้องกับ
งานวิศวกรรมโยธาอย่างมี
ประสิทธิภาพ ใน
ระดับชาติและนานาชาติ 

04-116-502 สัมมนาบัณฑิตทางวิศวกรรามโยธา* 1(1-0-2) 
04-116-505 ระเบียบวิธีวิจัย* 1(1-0-2) 
04-116-506 วิทยานิพนธ์ แบบ ก 1 36(0-108-0) 

   
   
 * ไม่นับหน่วยกิต  

4. สร้างองค์ความรู้ใหม่ 
และสามารถประยุกต์ใช้
ต่อไปในสังคมวิชาการ 
สาขาวิศวกรรมโยธาและ
อุตสาหกรรมก่อสร้างทั้งใน
ระดับประเทศและ
นานาชาติ 

04-116-502 สัมมนาบัณฑิตทางวิศวกรรามโยธา* 1(1-0-2) 
04-116-505 ระเบียบวิธีวิจัย* 1(1-0-2) 
04-116-506 วิทยานิพนธ์ แบบ ก 1 36(0-108-0) 

   
   
 * ไม่นับหน่วยกิต  
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แผน ก แบบ ก 2 
วัตถุประสงค์ของ 

หลักสูตร 
รายวิชา 

รหัส ชื่อรายวิชา หน่วยกิต 
1. มีความรู้ สามารถ
วิเคราะห์ วิจารณ์ เสนอ
แนวทางการแก้ปัญหางาน
วิศวกรรมโยธาถูกต้องตาม
หลักวิชาการ จรรยาบรรณ 
และรักษาสิ่งแวดล้อม 

04-111-501 ทฤษฎียืดหยุ่น 3(3-0-6) 
04-111-502 พลศาสตร์โครงสร้าง 3(3-0-6) 
04-111-503 ทฤษฎีของโครงสร้างแผ่นและผนังบาง 3(3-0-6) 
04-111-504 คอนกรีตเทคโนโลยีขั้นสูง 3(3-0-6) 
04-111-505 การออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็กขั้นสูง 3(3-0-6) 
04-511-506 การออกแบบคอนกรีตอัดแรงขั้นสูง 3(3-0-6) 
04-111-507 การออกแบบโครงสร้างเหล็กขั้นสูง 3(3-0-6) 
04-111-508 วิธีไฟไนต์อิลิเมนต์ส าหรับวิศวกรโยธา 3(3-0-6) 
04-111-509 การศึกษาพิเศษทางวิศวกรรมโครงสร้าง 3(3-0-6) 
04-112-501 ปฐพีกลศาสตร์ขั้นสูง 3(3-0-6) 
04-112-502 วิศวกรรมฐานรากขั้นสูง 3(3-0-6) 
04-112-503 งานขุดใต้ดินและงานอุโมงค์ 3(3-0-6) 
04-112-504 การศึกษาพิเศษทางวิศวกรรมปฐพี 3(3-0-6) 
04-113-501 ทฤษฎีของพฤติกรรมจราจร 3(3-0-6) 
04-113-502 วัสดุผิวทางและการออกแบบ 3(3-0-6) 
04-113-503 การวางแผนการขนส่ง 3(3-0-6) 
04-113-504 การวิเคราะหก์ารจราจร 3(3-0-6) 
04-113-505 วิศวกรรมจราจรและระบบรางเบื้องต้น 3(3-0-6) 
04-113-506 การศึกษาพิเศษทางวิศวกรรมขนส่งและการจราจร 3(3-0-6) 
04-114-501 การวางเเผนและควบคุมโครงการ 3(3-0-6) 
04-114-502 การศึกษาพิเศษทางวิศวกรรมบริหารงานก่อสร้าง 3(3-0-6) 
04-115-501 พื้นฐานงานวิศวกรรมนอกฝั่ง 3(3-0-6) 
04-115-502 วิศวกรรมชายฝั่งทะเล 3(3-0-6) 
04-115-503 กระบวนการชายฝั่งทะเลและการป้องกันชายฝั่ง 3(3-0-6) 
04-115-504 การจัดการทรัพยากรน้ าขั้นสูง 3(3-0-6) 
04-115-505 การศึกษาพิเศษทางวิศวกรรมน้ า 3(3-0-6) 
04-116-501 คณิตศาสตร์และวิธีทางคอมพิวเตอร์ส าหรับงานวิจัย 3(3-0-6) 
01-116-502 สัมมนาบัณฑิตทางวิศวกรรมโยธา 1(1-0-2) 
04-116-503 ความท้าทายในงานวิศวกรรมโยธา 3(3-0-6) 
04-116-504 การเขียนภาษาอังกฤษส าหรับวิศวกรโยธา 1(1-0-2) 
04-116-505 ระเบียบวิธีวิจัย 1(1-0-2) 
04-116507 วิทยานิพนธ์ แบบ ก 2 15(0-45-0) 
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วัตถุประสงค์ของ 

หลักสูตร 
รายวิชา 

รหัส ชื่อรายวิชา หน่วยกิต 
2. พัฒนา ต่อยอด ปัญหา
ทางวิศวกรรมโยธา 
โดยใช้ระเบียบวิธีการวิจัย 
ที่ถูกต้องและเหมาะสม 
 

04-116-502 สัมมนาบัณฑิตทางวิศวกรรมโยธา 1(1-0-2) 
04-116-504 การเขียนภาษาอังกฤษส าหรับวิศวกรโยธา 1(1-0-2) 

   
   
   
   

3. เพิ่มทักษะการเผยแพร่
ผลงานทางวิชาการ 
ในวงกว้าง พร้อมการใช้
เทคโนโลยีที่เก่ียวข้องกับ
งานวิศวกรรมโยธา 
อย่างมีประสิทธิภาพ  
ในระดับชาติและ
นานาชาติ 

04-111-501 ทฤษฎียืดหยุ่น 3(3-0-6) 
04-111-502 พลศาสตร์โครงสร้าง 3(3-0-6) 
04-111-503 ทฤษฎีของโครงสร้างแผ่นและผนังบาง 3(3-0-6) 
04-111-504 คอนกรีตเทคโนโลยีขั้นสูง 3(3-0-6) 
04-111-505 การออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็กขั้นสูง 3(3-0-6) 
04-511-506 การออกแบบคอนกรีตอัดแรงขั้นสูง 3(3-0-6) 
04-111-507 การออกแบบโครงสร้างเหล็กขั้นสูง 3(3-0-6) 
04-111-508 วิธีไฟไนต์อิลิเมนต์ส าหรับวิศวกรโยธา 3(3-0-6) 
04-111-509 การศึกษาพิเศษทางวิศวกรรมโครงสร้าง 3(3-0-6) 
04-112-501 ปฐพีกลศาสตร์ขั้นสูง 3(3-0-6) 
04-112-502 วิศวกรรมฐานรากขั้นสูง 3(3-0-6) 
04-112-503 งานขุดใต้ดินและงานอุโมงค์ 3(3-0-6) 
04-112-504 การศึกษาพิเศษทางวิศวกรรมปฐพี 3(3-0-6) 
04-113-501 ทฤษฎีของพฤติกรรมจราจร 3(3-0-6) 
04-113-502 วัสดุผิวทางและการออกแบบ 3(3-0-6) 
04-113-503 การวางแผนการขนส่ง 3(3-0-6) 
04-113-504 การวิเคราะห์การจราจร 3(3-0-6) 
04-113-505 วิศวกรรมจราจรและระบบรางเบื้องต้น 3(3-0-6) 
04-113-506 การศึกษาพิเศษทางวิศวกรรมขนส่งและการจราจร 3(3-0-6) 
04-114-501 การวางเเผนและควบคุมโครงการ 3(3-0-6) 
04-114-502 การศึกษาพิเศษทางวิศวกรรมบริหารงานก่อสร้าง 3(3-0-6) 
04-115-501 พื้นฐานงานวิศวกรรมนอกฝั่ง 3(3-0-6) 
04-115-502 วิศวกรรมชายฝั่งทะเล 3(3-0-6) 
04-115-503 กระบวนการชายฝั่งทะเลและการป้องกันชายฝั่ง 3(3-0-6) 
04-115-504 การจัดการทรัพยากรน้ าขั้นสูง 3(3-0-6) 
04-115-505 การศึกษาพิเศษทางวิศวกรรมน้ า 3(3-0-6) 
04-116-501 คณิตศาสตร์และวิธีทางคอมพิวเตอร์ส าหรับงานวิจัย 3(3-0-6) 
01-116-502 สัมมนาบัณฑิตทางวิศวกรรมโยธา 1(1-0-2) 
04-116-503 ความท้าทายในงานวิศวกรรมโยธา 3(3-0-6) 
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วัตถุประสงค์ของ 
หลักสูตร 

รายวิชา 
รหัส ชื่อรายวิชา หน่วยกิต 

 04-116-504 การเขียนภาษาอังกฤษส าหรับวิศวกรโยธา 1(1-0-2) 
04-116-505 ระเบียบวิธีวิจัย 1(1-0-2) 
04-116507 วิทยานิพนธ์ แบบ ก 2 15(0-45-0) 

4. สร้างองค์ความรู้ใหม่ 
และสามารถประยุกต์ใช้
ต่อไปในสังคมวิชาการ 
สาขาวิศวกรรมโยธาและ
อุตสาหกรรมก่อสร้างทั้งใน
ระดับประเทศและ
นานาชาติ 

04-111-501 ทฤษฎียืดหยุ่น 3(3-0-6) 
04-111-502 พลศาสตร์โครงสร้าง 3(3-0-6) 
04-111-503 ทฤษฎีของโครงสร้างแผ่นและผนังบาง 3(3-0-6) 
04-111-504 คอนกรีตเทคโนโลยีขั้นสูง 3(3-0-6) 
04-111-505 การออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็กขั้นสูง 3(3-0-6) 
04-511-506 การออกแบบคอนกรีตอัดแรงขั้นสูง 3(3-0-6) 
04-111-507 การออกแบบโครงสร้างเหล็กขั้นสูง 3(3-0-6) 
04-111-508 วิธีไฟไนต์อิลิเมนต์ส าหรับวิศวกรโยธา 3(3-0-6) 
04-111-509 การศึกษาพิเศษทางวิศวกรรมโครงสร้าง 3(3-0-6) 
04-112-501 ปฐพีกลศาสตร์ขั้นสูง 3(3-0-6) 
04-112-502 วิศวกรรมฐานรากขั้นสูง 3(3-0-6) 
04-112-503 งานขุดใต้ดินและงานอุโมงค์ 3(3-0-6) 
04-112-504 การศึกษาพิเศษทางวิศวกรรมปฐพี 3(3-0-6) 
04-113-501 ทฤษฎีของพฤติกรรมจราจร 3(3-0-6) 
04-113-502 วัสดุผิวทางและการออกแบบ 3(3-0-6) 
04-113-503 การวางแผนการขนส่ง 3(3-0-6) 
04-113-504 การวิเคราะห์การจราจร 3(3-0-6) 
04-113-505 วิศวกรรมจราจรและระบบรางเบื้องต้น 3(3-0-6) 
04-113-506 การศึกษาพิเศษทางวิศวกรรมขนส่งและการจราจร 3(3-0-6) 
04-114-501 การวางเเผนและควบคุมโครงการ 3(3-0-6) 
04-114-502 การศึกษาพิเศษทางวิศวกรรมบริหารงานก่อสร้าง 3(3-0-6) 
04-115-501 พื้นฐานงานวิศวกรรมนอกฝั่ง 3(3-0-6) 
04-115-502 วิศวกรรมชายฝั่งทะเล 3(3-0-6) 
04-115-503 กระบวนการชายฝั่งทะเลและการป้องกันชายฝั่ง 3(3-0-6) 
04-115-504 การจัดการทรัพยากรน้ าขั้นสูง 3(3-0-6) 
04-115-505 การศึกษาพิเศษทางวิศวกรรมน้ า 3(3-0-6) 
04-116-501 คณิตศาสตร์และวิธีทางคอมพิวเตอร์ส าหรับงานวิจัย 3(3-0-6) 
01-116-502 สัมมนาบัณฑิตทางวิศวกรรมโยธา 1(1-0-2) 
04-116-503 ความท้าทายในงานวิศวกรรมโยธา 3(3-0-6) 
04-116-504 การเขียนภาษาอังกฤษส าหรับวิศวกรโยธา 1(1-0-2) 
04-116-505 ระเบียบวิธีวิจัย 1(1-0-2) 
04-116507 วิทยานิพนธ์ แบบ ก 2 15(0-45-0) 
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ภาคผนวก ค 
ตารางเปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตร 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) กับ
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) กับ 

เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 
 

แผน ก แบบ ก 1 

 
แผน ก แบบ ก 2 

 
 

 
 

หมวดวิชา/กลุ่มวิชา  
เกณฑ์ข้ันต่ า 
ของ สกอ. 

(36 หน่วยกิต) 

หลักสูตร 
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา  
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

(36 หน่วยกิต) 

หลักสูตร 
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) 

(36 หน่วยกิต) 
1.  หมวดวิชาบังคับ   ไม่นับหน่วยกิต ไม่นับหน่วยกิต 
2.  วิทยานิพนธ์ ไม่น้อยกว่า 36 ไม่น้อยกว่า 36 ไม่น้อยกว่า 36  

จ านวนหน่วยกิตวิทยานิพนธ์  ปฏิบัติ 36 หน่วยกิต 
(ร้อยละ 100) 

ปฏิบัติ 36 หน่วยกิต 
(ร้อยละ 100) 

จ านวนช่ัวโมงวิทยานิพนธ์ 
 

 ปฏิบัติ 108 ช่ัวโมง 
(ร้อยละ 100) 

ปฏิบัติ 108 ช่ัวโมง 
(ร้อยละ 100) 

หมวดวิชา/กลุ่มวิชา  
เกณฑ์ข้ันต่ า 
ของ สกอ. 

(36 หน่วยกิต) 

หลักสูตร 
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา  
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

(36 หน่วยกิต) 

หลักสูตร 
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) 

(36 หน่วยกิต) 
1.  หมวดวิชาบังคับ   9 9 
2.  หมวดวิชาเลือก  ไม่น้อยกว่า 12 ไม่น้อยกว่า 12 
3.  วิทยานิพนธ์ ไม่น้อยกว่า 12 ไม่น้อยกว่า 15 ไม่น้อยกว่า 15  

จ านวนหน่วยกิต 
(ค านวณจากหมวดวิชาบังคับ และวิทยานพินธ์) 

 

 ปฏิบัติ 15 หน่วยกิต 
(ร้อยละ 62.50) 

ทฤษฎี 9 หน่วยกิต 
(ร้อยละ 37.50) 

ปฏิบัติ 15 หน่วยกิต 
(ร้อยละ 62.50) 

ทฤษฎี 9 หน่วยกิต 
(ร้อยละ 37.50) 

จ านวนช่ัวโมง 
(ค านวณจากหมวดวิชาบังคับ  และวิทยานพินธ์) 

 

 ปฏิบัติ 45 ช่ัวโมง 
(ร้อยละ 83.33) 
ทฤษฎี 9 ช่ัวโมง 
(ร้อยละ 16.67) 

ปฏิบัติ 45 ช่ัวโมง 
(ร้อยละ 83.33) 
ทฤษฎี 9 ช่ัวโมง 
(ร้อยละ 16.67) 
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ภาคผนวก ง 
ตารางเปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตร หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) กับ 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) 
 

    1. โครงสร้างหลักสูตร 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา  

(หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) 
แผน ก แบบ ก 1 แผน ก แบบ ก 1 
จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 36 หน่วยกิต จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 36 หน่วยกิต 
1. หมวดวิชาบังคับ ไม่นับหน่วยกิต 1. หมวดวิชาบังคับ ไม่นับหน่วยกิต 
2. วิทยานิพนธ์ 36 หน่วยกิต 2. วิทยานิพนธ์    36   หน่วยกิต 
แผน ก  แบบ ก 2 แผน ก แบบ ก 2 
จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 36 หน่วยกิต จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 36 หน่วยกิต 
1.หมวดวิชาบังคับ 9 หน่วยกิต 1.หมวดวิชาบังคับ 9 หน่วยกิต 
2.หมวดวิชาเลือก 12 หน่วยกิต 2.หมวดวิชาเลือก 12 หน่วยกิต 
3.วิทยานิพนธ ์ 15 หน่วยกิต 3.วิทยานิพนธ ์ 15 หน่วยกิต 
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    2. รายวิชา 
หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา  

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) 
สรุปการเปลี่ยนแปลง 

แผน ก แบบ ก 1 แผน ก แบบ ก 1  
จ านวนหน่วยกติรวมตลอดหลักสตูร 36 หน่วยกิต จ านวนหน่วยกติรวมตลอดหลักสตูร 36 หน่วยกิต  
1. หมวดวชิาบังคบั ไม่นบ้หน่วยกติ 1. หมวดวชิาบังคบั ไม่นบัหน่วยกติ  
04-116-503 การเขียนวิทยานิพนธ์เป็นภาษาอังกฤษ 

Thesis Writing in English 
2(2-0-4)    ยกเลิก 

   04-116-502 สัมมนาบัณฑิตทางวศิวกรรมโยธา 
Graduate Seminar in Civil Engineering 

1(1-0-2) เปลี่ยนแปลงรายวิชาบังคับ 

   04-116-504 การเขียนภาษาอังกฤษส าหรับวิศวกรโยธา 
English Writing for Civil Engineers 

1(1-0-2) เปลี่ยนแปลงรายวิชาบังคับ 

   04-116-505 ระเบียบวิจัย 
Research Methodology 

1(1-0-2) รายวิชาใหม่ 

2. วิทยานิพนธ ์ 36 หน่วยกิต 2. วิทยานิพนธ ์ 36 หน่วยกิต  
04-116-507 วิทยานิพนธ ์

Thesis 
36(0-108-0) 04-116-506 วิทยานิพนธ ์แบบ ก 1 

Thesis Type A 1 
36(0-108-0) ปรับรหัสวิชา 

แผน ก แบบ ก 2 แผน ก แบบ ก 2  
จ านวนหน่วยกติรวมตลอดหลักสตูร 36 หน่วยกิต จ านวนหน่วยกติรวมตลอดหลักสตูร 36 หน่วยกิต  
1. หมวดวิชาบังคบั 9 หน่วยกิต 1. หมวดวชิาบังคบั 9 หน่วยกิต  
04-116-505 คณิตศาสตร์วิศวกรรมส าหรับงานวิจัย 

Engineering Mathematics for Research 
3(3-0-6) 04-116-501 คณิตศาสตร์และวิธทีางคอมพิวเตอร์ส าหรับงานวิจัย 

Mathematics and Computer Methods for 
Research 

3(3-0-6) เพ่ิมทักษะการเขียนโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ 

04-116-501 สัมมนาทางวศิวกรรมโยธา 1 
Seminar in Civil Engineering I 

1(1-0-2) 04-116-502 สัมมนาบัณฑิตทางวศิวกรรมโยธา 
Graduate Seminar in Civil Engineering 

1(1-0-2) จัดให้สัมมนาเป็นภาษาอังกฤษ 

04-116-502 สัมมนาทางวศิวกรรมโยธา 2 
Seminar in Civil Engineering II 

1(1-0-2) 

   04-116-503 ความทา้ทายในงานวศิวกรรมโยธา 
Challenges in Civil Engineering 

3(3-0-6) รายวิชาใหม่ 
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หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา  
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) 

สรุปการเปลี่ยนแปลง 

04-116-504 การเขียนภาษาอังกฤษส าหรับวิศวกรโยธา 
English Writing for Civil Engineers 

1(1-0-2) 04-116-504 การเขียนภาษาอังกฤษส าหรับวิศวกรโยธา 
English Writing for Civil Engineers 

1(1-0-2) ไม่เปลี่ยนแปลง 

   04-116-505 ระเบียบวิธีวิจัย 
Research Methodology 

1(1-0-2) รายวิชาใหม่ 

04-116-506 กลศาสตร์ของวัสดุขั้นสงู 
Advanced Mechanics of Materials 

3(3-0-6)    ยกเลิก 

2.หมวดวิชาเลือก 12 หน่วยกิต 2.หมวดวิชาเลือก 12 หน่วยกิต  
04-111-501 ทฤษฎีของอิลาสติก 

Theory of Elasticity 
3(3-0-6) 04-111-501 ทฤษฎีของยืดหยุ่น 

Theory of Elasticity 
3(3-0-6) ไม่เปลี่ยนแปลง 

04-111-502 พลศาสตร์โครงสร้าง 
Structural Dynamics 

3(3-0-6) 04-111-502 พลศาสตร์โครงสร้าง 
Structural Dynamics 

3(3-0-6) ไม่เปลี่ยนแปลง 

04-111-503 ทฤษฎีของโครงสร้างแผ่นและผนังบาง 
Theory of Plate and Shell 

3(3-0-6) 04-111-503 ทฤษฎีของโครงสร้างแผ่นและผนังบาง 
Theory of Plate and Shell 

3(3-0-6) ไม่เปลี่ยนแปลง 

04-111-504 คอนกรีตเทคโนโลยีขั้นสงู 
Advanced Concrete Technology 

3(3-0-6) 04-111-504 คอนกรีตเทคโนโลยีขั้นสงู 
Advanced Concrete Technology 

3(3-0-6) ไม่เปลี่ยนแปลง 

04-111-505 การออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็กขั้นสูง 
Advanced Reinforced Concrete Design 

3(3-0-6) 04-111-505 การออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็กขั้นสูง 
Advanced Reinforced Concrete Design 

3(3-0-6) ไม่เปลี่ยนแปลง 

04-111-506 การออกแบบคอนกรีตอัดแรงขั้นสูง 
Advanced Prestressed Concrete Design 

3(3-0-6) 04-111-506 การออกแบบคอนกรีตอัดแรงขั้นสูง 
Advanced Prestressed Concrete Design 

3(3-0-6) ไม่เปลี่ยนแปลง 

04-111-507 การออกแบบโครงสร้างเหล็กขั้นสูง 
Advanced Steel Design 

3(3-0-6) 04-111-507 การออกแบบโครงสร้างเหล็กขั้นสูง 
Advanced Steel Design 

3(3-0-6) ไม่เปลี่ยนแปลง 

04-111-508 วิธีไฟไนต์อิลิเมนต์ส าหรับวิศวกรรมโยธา 
Finite Element Method for Civil Engineering 

3(3-0-6) 04-111-508 วิธีไฟไนต์อิลิเมนต์ส าหรับวิศวกรรมโยธา 
Finite Element Method for Civil Engineering 

3(3-0-6) ไม่เปลี่ยนแปลง 

04-111-509 การศึกษาพิเศษทางวศิวกรรมโครงสร้าง 
Special Study in Structural Engineering 

3(3-0-6) 04-111-509 การศึกษาพิเศษทางวศิวกรรมโครงสร้าง 
Special Study in Structural Engineering 

3(3-0-6) ไม่เปลี่ยนแปลง 

04-112-501 ปฐพีกลศาสตร์ขั้นสูง 
Advanced Soil Mechanics 

3(3-0-6) 04-112-501 ปฐพีกลศาสตร์ขั้นสูง 
Advanced Soil Mechanics 

3(3-0-6) ไม่เปลี่ยนแปลง 
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หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา  
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) 

สรุปการเปลี่ยนแปลง 

04-112-502 วิศวกรรมฐานรากขั้นสูง 
Advanced Foundation Engineering 

3(3-0-6) 04-112-502 วิศวกรรมฐานรากขั้นสูง 
Advanced Foundation Engineering 

3(3-0-6) ไม่เปลี่ยนแปลง 

04-112-503 งานขุดใตด้ินและงานอุโมงค ์
Underground Excavation and Tunneling 

3(3-0-6) 04-112-503 งานขุดใตด้ินและงานอุโมงค ์
Underground Excavation and Tunneling 

3(3-0-6) ไม่เปลี่ยนแปลง 

04-112-504 การศึกษาพิเศษทางวศิวกรรมปฐพี 
Special Study in Geotechnical Engineering 

3(3-0-6) 04-112-504 การศึกษาพิเศษทางวศิวกรรมปฐพี 
Special Study in Geotechnical Engineering 

3(3-0-6) ไม่เปลี่ยนแปลง 

04-113-501 ทฤษฎีของพฤติกรรมจราจร 
Theory of Traffic Behavior 

3(3-0-6) 04-113-501 ทฤษฎีของพฤติกรรมจราจร 
Theory of Traffic Behavior 

3(3-0-6) ไม่เปลี่ยนแปลง 

04-113-502 วัสดุผิวทางและการออกแบบ 
Pavement Materials and Design 

3(3-0-6) 04-113-502 วัสดุผิวทางและการออกแบบ 
Pavement Materials and Design 

3(3-0-6) ไม่เปลี่ยนแปลง 

04-113-503 การวางแผนการขนส่ง 
Transportation Planning 

3(3-0-6) 04-113-503 การวางแผนการขนส่ง 
Transportation Planning 

3(3-0-6) ไม่เปลี่ยนแปลง 

04-113-504 การวิเคราะห์การจราจร 
Traffic Analysis 

3(3-0-6) 04-113-504 การวิเคราะห์การจราจร 
Traffic Analysis 

3(3-0-6) ไม่เปลี่ยนแปลง 

04-113-505 วิศวกรรมจราจรและระบบราง 
Traffic Engineering and Railway Systems 

3(3-0-6) 04-113-505 วิศวกรรมจราจรและระบบรางเบ้ืองต้น 
Traffic Engineering and Railway Systems 

3(3-0-6) ปรับชื่อรายวิชา 

04-113-506 การศึกษาพิเศษทางวศิวกรรมขนส่งและการจราจร 
Special Study in Transportation and Traffic 
Engineering 

3(3-0-6) 04-113-506 การศึกษาพิเศษทางวศิวกรรมขนส่งและการจราจร 
Special Study in Transportation and Traffic 
Engineering 

3(3-0-6) ไม่เปลี่ยนแปลง 

04-114-501 พ้ืนฐานงานวิศวกรรมนอกฝั่ง 
Fundamentals of Offshore Engineering 

3(3-0-6) 04-114-501 การวางแผนและควบคุมโครงการ 
Project Planning and Control 

3(3-0-6) ไม่เปลี่ยนแปลง 

04-114-502 วิศวกรรมชายฝั่งทะเล 
Coastal Engineering 

3(3-0-6) 04-114-502 การศึกษาพิเศษทางวศิวกรรมบริหารงานก่อสร้าง 
Special Study in Construction Management 
Engineering 

3(3-0-6) ไม่เปลี่ยนแปลง 

04-114-503 กระบวนการชายฝั่งทะเลและการป้องกันชายฝั่ง 
Coastal Process and Protection 

3(3-0-6) 04-115-501 พ้ืนฐานงานวิศวกรรมนอกฝั่ง 
Fundamentals of Offshore Engineering 

3(3-0-6) ไม่เปลี่ยนแปลง 

04-114-504 การจัดการทรัพยากรน้ าขั้นสูง 
Advanced Water Resources Management 

3(3-0-6) 04-115-502 วิศวกรรมชายฝั่งทะเล 
Coastal Engineering 

3(3-0-6) ไม่เปลี่ยนแปลง 
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หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา  
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) 

สรุปการเปลี่ยนแปลง 

04-114-505 การศึกษาพิเศษทางวศิวกรรมน้ า 
Special Study in Water Engineering 

3(3-0-6) 04-115-503 กระบวนการชายฝั่งทะเลและการป้องกันชายฝั่ง 
Coastal Process and Protection 

3(3-0-6) ไม่เปลี่ยนแปลง 

04-114-501 การวางแผนและควบคุมโครงการ 
Project Planning and Control 

3(3-0-6) 04-115-504 การจัดการทรัพยากรน้ าขั้นสูง 
Advanced Water Resources Management 

3(3-0-6) ไม่เปลี่ยนแปลง 

04-115-502 การศึกษาพิเศษทางวศิวกรรมบริหารงานก่อสร้าง 
Special Study in Construction Management 
Engineering 

3(3-0-6) 04-115-505 การศึกษาพิเศษทางวศิวกรรมน้ า 
Special Study in Water Engineering 

3(3-0-6) ไม่เปลี่ยนแปลง 

3. วิทยานิพนธ์  15 หน่วยกิต 3. วิทยานิพนธ์  15 หน่วยกิต  
04-116-508 วิทยานิพนธ ์

Thesis 
15(0-45-0) 04-116-507 วิทยานิพนธ ์แบบ ก 2 

Thesis Type A 2 
15(0-45-0) ปรับรหัสวิชา 
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ภาคผนวก จ 
ตารางเปรียบเทียบปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) กับ 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) 

 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  

สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) 
ปรชัญา 
     ผลิตบัณฑิตนักวิจัยทางด้านวิศวกรรมโยธา สามารถ
พัฒนาองค์ความรู้เพื่อแก้ปัญหางานวิศวกรรมโยธาได้
ด้วยตนเอง 

ปรัชญา 
      ผลิตวิศวกรและนักวิจัยสาขาวิศวกรรมโยธาที่
สามารถหาองค์ความรู้ได้ด้วยตัวเอง เพื่อพัฒนาและ
แก้ปัญหางานวิศวกรรมโยธาอย่างยั่งยืน ตลอดจนมี
คุณธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
     เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะดังต่อไปน้ี 
     1. ผลิตบัณฑิตระดับปริญญาโทสาขาวิศวกรรมโยธา 
ที่มีความรู้และทักษะทางปัญญา สามารถประยุกต์ใช้กับ
งานวิศวกรรมโยธา โดยอยู่ภายใต้กรอบของจรรยาบรร
วิชาชีพ คุณธรรมและจริยธรรม 
     2. สร้างและเพิ่มพูนทักษะการวิเคราะห์สังเคราะห์
ให้กับนักศึกษาร่วมกับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและการ
สื่อสาร เพื่อแก้ปัญหางานทางด้านวิศวกรรมโยธา 
     3. เพิ่มศักยภาพให้กับนักศึกษาเพื่อให้สามารถ
พัฒนาและประยุกต์กรรมวิธีทางด้านวิศวกรรมโยธา เพื่อ
สร้างงานวิจัย 
     4. สร้างองค์ความรู้ที่สามารถน าไปประยุกต์ใช้ต่อไป
ในสังคมวิชาการ และอุตสาหกรรมก่อสร้างในระดับชาติ
และนานาชาติ 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
     เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะดังต่อไปน้ี 
     1. มีความรู้ สามารถวิเคราะห์ วิจารณ์ เสนอแนวทาง
การแก้ปัญหางานวิศวกรรมโยธาถูกต้องตามหลักวิชาการ 
จรรยาบรรณ และรักษาสิ่งแวดล้อม 
     2. พัฒนา ต่อยอด ปัญหาทางวิศวกรรมโดยใช้
ระเบียบวิธีการวิจัย ที่ถูกต้องและเหมาะสม 
     3. เพิ่มทักษะการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการในวง
กว้าง พร้อมการใช้เทคโนโลยีอย่างมีประสิทธิภาพ ใน
ระดับชาติและนานาชาติ 
     4. สร้างองค์ความรู้ใหม่ และสามารถประยุกต์ใช้
ต่อไปในสังคมวิชาการ และอุตสาหกรรมก่อสร้างใน
ระดับประเทศและนานาชาติ 
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ภาคผนวก ฉ 
ตารางเปรียบเทียบอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) กับ 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) 
 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) 

ล าดับ 
ชื่อ-สกุล/ 

เลขประจ าตัวประชาชน 
คุณวุฒิ/สาขาวิชา/ปีที่จบ สถาบันที่จบ 

ชื่อ-สกุล/ 
เลขประจ าตัวประชาชน 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา/ปีที่จบ สถาบันที่จบ 

1 นายภาณุ  พร้อมพุทธางกูร 
3 8099 0060x xx x 

Ph.D. (Civil Engineering), 
2552 

วศ.ม. (วศิวกรรมโยธา), 2542 
 
ค.อ.บ. (วิศวกรรมโยธา), 2537   

University of Sheffield, UK 
 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลย ี
พระจอมเกล้าธนบุรี 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ธนบุร ี

นายภาณ ุ พร้อมพุทธางกูร 
3 8099 0060x xx x 

Ph.D. (Civil Engineering), 
2552 

วศ.ม. (วศิวกรรมโยธา), 2542 
 
ค.อ.บ. (วิศวกรรมโยธา), 2537   

University of Sheffield, UK 
 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลย ี
พระจอมเกล้าธนบุรี 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ธนบุร ี

2 นายนันทชัย  ชูศิลป์ 
3 8406 0002x xx x 

ปร.ด. (วิศวกรรมโยธา), 2552 
 
วศ.ม. (วศิวกรรมโยธา), 2543 
 
วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา), 2537 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลย ี
พระจอมเกล้าธนบุรี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลย ี
พระจอมเกล้าธนบุรี 
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 

นายนันทชัย  ชูศิลป์ 
3 8406 0002x xx x 

ปร.ด. (วิศวกรรมโยธา), 2552 
 
วศ.ม. (วศิวกรรมโยธา), 2543 
 
วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา), 2537 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลย ี
พระจอมเกล้าธนบุรี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลย ี
พระจอมเกล้าธนบุรี 
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 

3 นายจรูญ  เจริญเนตรกุล 
3 8001 0150x xx x 

วศ.ม. (วศิวกรรมโยธา), 2545 
 
วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา), 2544 
ค.อ.บ. (วิศวกรรมโยธา), 2538 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลย ี
พระจอมเกล้าธนบุรี 
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 

นายจรูญ  เจริญเนตรกุล 
3 8001 0150x xx x 

วศ.ม. (วศิวกรรมโยธา), 2545 
 
วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา), 2544 
ค.อ.บ. (วิศวกรรมโยธา), 2538 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลย ี
พระจอมเกล้าธนบุรี 
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 
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มคอ.2 ภาคผนวก ช 
ประวัติ ผลงานทางวิชาการ และประสบการณ์สอน 

ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 
1. นายภาณุ  พร้อมพุทธางกูร 

 
ประวัติการศึกษา 

ระดับ
การศึกษา 

วุฒิท่ีได้รับ สาขาวิชา สถาบันท่ีจบ ปีท่ีจบ 

ปริญญาเอก Doctor of Philosophy Civil 
Engineering 

University of 
Sheffield, UK 

2552 

ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต วิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเทคโนโลย ี
พระจอมเกล้าธนบรุ ี

2542 

ปริญญาตร ี ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต วิศวกรรมโยธา สถาบันเทคโนโลย ี
พระจอมเกล้าธนบรุ ี

2537 

ต าแหน่งทางวิชาการ  
ผู้ช่วยศาสตราจารย ์

ผลงานทางวิชาการ 

  ผลงานตีพิมพ์ในวารสารตา่งประเทศ หรือวารสารในประเทศ 
Promputthangkoon, P., Swasdi, S., & Kuasakul, T. (2018, July). Interpretation of Pile  

Integrity Test Results Obtained from Model Concrete Piles Having Two 
Defect Locations. International Journal of GEOMATE, 15(47), 132-138. 

Promputthangkoon, P., Promputthangkoon, S., & Choosilp, N. (2017, October-
December). One-storey House Design for Tsunami-prone Areas. Suranaree J. 
Sci Technol, 24(4), 433-444. 

  ผลงานวิชาการประเภท Proceedings ในท่ีประชุมวิชาการท่ีมี Peer review 
Promputthangkoon, P., Rungvichaniwat, A., Andrei, N.K., & Kuasakul, T. (2019). On 

the mechanical properties of para rubber-oil palm ash derived geosynthetic 
clay liner. International Conference on Materials Research and Innovation 
(ICMARI), 16-18 December 2019, doi:10.1088/1757-899X/773/1/012054. 

Promputthangkoon, P., & Kuasakul, T. (2018). A Novel Device for Inclined 
Compaciton Test on Soils. The 4th International Conference on Engineering, 
Applied Science, and Technology ICEAST 2018, 7 July 2018, (pp. 840-843). 
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Promputthangkoon, P., Chuphan, D., & Lukjan, A. (2017). Utilization of Compound 
Tyre Chips-Incinerator Bottom Ash as Low-Cost Earthquake Buffer. 
Geotechnical Hazard Mitigations, Proceedings of the 5th International 
Conference on Geotechnical Engineering for Disaster Mitigation and 
Rehabilitation, Lin (edt.), TC03 ISSMGE, 1 October 2017, (pp. 215-226). 

 
  ผลงานวิชาการประเภทอ่ืน ๆ 

- 
ประสบการณ์สอน 

1) ปริญญาตรี 
Hydraulics 
Soil mechanics 
Soil mechanics laboratory 
Numerial methods  
Strenght of materials 
Differential equations and applications 
Civil engineering pre-project 
Civil engineering project 
Foundation engineering 

2) ปริญญาโท 
Advanced engineering mathematics 
Engineering mathematics for research 
Advanced soil mechanics 
Advanced foundation engineering 
English writing for civil engineers 
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มคอ.2 2. นายนันทชัย  ชูศิลป์ 
 
ประวัติการศึกษา 

ระดับ
การศึกษา 

วุฒิท่ีได้รับ สาขาวิชา สถาบันท่ีจบ ปีท่ีจบ 

ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต วิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเทคโนโลย ี
พระจอมเกล้าธนบรุ ี

2552 

ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต วิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเทคโนโลย ี
พระจอมเกล้าธนบรุ ี

2543 

ปริญญาตร ี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมโยธา สถาบันเทคโนโลย ี
ราชมงคล 

2537 

ต าแหน่งทางวิชาการ  
ผู้ช่วยศาสตราจารย ์

ผลงานทางวิชาการ 

  ผลงานตีพิมพ์ในวารสารตา่งประเทศ หรือวารสารในประเทศ 
นันทชัย ชูศิลป์, จุฑามาศ ลักษณะกิจ, พรนารายณ์ บุญราศรี, และ จ ารูญ สมบูรณ์. (2562, 

มกราคม–เมษายน). การพัฒนาแผ่นมุงหลังคาจากวัสดุเหลือทิ้ง. วารสารวิจัยมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย, 11(1), 42-54. 

จุฑามาศ ลักษณะกิจ และ นันทชัย ชูศิลป์. (2562, ตุลาคม–ธันวาคม). อิทธิพลของเส้นใยธรรมชาติ
จากวัสดุเหลือทิ้งต่อคุณสมบัติของแผ่นฝ้าเพดานไฟเบอร์ซีเมนต์. วิศวกรรมสารฉบับวิจัย
และพัฒนาวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์, 30(4), 7-17. 

Promputthankoon, P., Promputthangkoon, S., & Chusilp, N. (2017, November). 
One - storey House Designs for Tsunami – prone Areas. Suranaree J. Sci 
Technol, 24(4), 433-444. 

 
  ผลงานวิชาการประเภท Proceedings ในท่ีประชุมวิชาการท่ีมี Peer review 

นันทชัย ชูศิลป์, ทรงพร งามข า, และ มนัส อนุศิริ. (2560). อิทธิพลของปริมาณเถ้าขยะเทศบาล
ต่อความคงทนและกลสมบัติของคอนกรีต. การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ 
ครั้งที่ 22 วันที่ 18–20 กรกฎาคม 2560 (น. 91-96). เดอะกรีนเนอรี่ รีสอร์ท เขาใหญ่ 
จังหวัดนครราชสีมา. 

Chusilp, N., & Laksanakit, C. (2019). Experimental Study on Flexural Strength and 
Deflection Behavior of Prestressed Built-up Wood Beams. Inaugural 
international conference on sustainable engineering and infrastructure 
2019 (IC-SEI 2019) 7-9 August 2019 (pp. 21-24). Krabi, Aonang Krabi, Thailand. 
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  ผลงานวิชาการประเภทอ่ืน ๆ 

- 
ประสบการณ์สอน 

1) ปริญญาตรี 
 Reinforced concrete design 

Timber and steel structural design 
Building design 
Prestressed concrete design 
Civil engineering project 

2) ปริญญาโท 
Special Study in Structural Engineering 
Advanced Reinforced Concrete Design 
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มคอ.2 3. นายจรูญ  เจริญเนตรกุล   
 
ประวัติการศึกษา 

ระดับ
การศึกษา 

วุฒิท่ีได้รับ สาขาวิชา สถาบันท่ีจบ ปีท่ีจบ 

ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต วิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเทคโนโลย ี
พระจอมเกล้าธนบรุ ี

2545 

ปริญญาตร ี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมโยธา สถาบันเทคโนโลย ี
ราชมงคล 

2544 

ปริญญาตร ี ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต วิศวกรรมโยธา สถาบันเทคโนโลย ี
ราชมงคล 

2538 

ต าแหน่งทางวิชาการ  
รองศาสตราจารย ์

ผลงานทางวิชาการ 

  ผลงานตีพิมพ์ในวารสารตา่งประเทศ หรือวารสารในประเทศ 
- 

  ผลงานวิชาการประเภท Proceedings ในท่ีประชุมวิชาการท่ีมี Peer review 
อาด้ิล นิยมเดชา, นันทชัย ชูศิลป์, และ จรญู เจรญิเนตรกุล. (2563). พฤติกรรมการวิบัติของคาน

ไม้ยางพาราประกอบติดกาวเสริมก าลังด้วยเส้นใยพอลิเมอร์. การประชุมวิชาการระดบัชาติ
สหวิทยาการเอเชียอาคเนย์ 2563 ครั้งที่ 7 วันที่ 29-30 พฤษภาคม 2563 (น. 60-69). 
มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์. 

ทวีศักดิ์ ทองขวัญ, นันทชัย ชูศิลป์, และ จรูญ เจริญเนตรกุล. (2562). พฤติกรรมการวิบัติของจุด
ต่อระหว่างคานและเสาในโครงสร้างไม้ยางพาราผสมร่วมกับเหล็ก. การประชุมวิชาการ
วิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 24 วันที่ 10-12 กรกฎาคม 2562 (น. 211-218). วิศวกรรม
สถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์และสาขาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. 

จรูญ เจริญเนตรกุล. (2561). คอนกรีตพรุนผสมเศษคอนกรีตบล็อก. การประชุมวิชาการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลวิชาการ ครั้งที่ 10 ราชมงคลขับเคลื่อนนวัตกรรมก้าว
ไกลสู่ Thailand 4.0 วันที่ 1-3 สิงหาคม 2561 (น.12-16). มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลศรีวิชัย. 

เปรมณัช ชุมพร้อม, จรูญ เจริญเนตรกุล, และ นันทชัย ชูศิลป์. (2560). แผ่นพื้นไม้จากไม้ปาล์ม
น้ ามัน. การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 14 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต
ก าแพงแสน ตามรอยพระยุคลบาท เกษตรศาสตร์ก าแพงแสน วันที่ 7-8 ธันวาคม 2560 
(น. 512-520). มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน. 
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เปรมณัช ชุมพร้อม, จรูญ เจริญเนตรกุล, และ นันทชัย ชูศิลป์. (2560). พฤติกรรมการดัดของ
แผ่นพื้นไม้เชิงประกอบจากไม้ปาล์มน้ ามันกับไม้อัด. การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 9 ราชมงคลสร้างสรรค์กับนวัตกรรมที่ยั่งยืนสู่ประเทศไทย 4.0 
วันที่ 8-9 สิงหาคม 2560 (น. 949-958). มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์. 

Charoennetkul, C. (2019). Thermal insulation of concrete blocks mixed with palm 
shell aggregate. International conference on sustainable engineering and 
infrastructure 2019 (IC-SEI 2019) 7-9 August 2019 (pp. 96-100). Krabi, Thailand 

 
  ผลงานวิชาการประเภทอ่ืน ๆ 

- 
ประสบการณ์สอน 

1) ปริญญาตรี 
Strength of materials 1 
Strength of materials 2 
Theory of structure 
Reinforced concrete design 
Material testing labarotory 
Soil mechanics laboratory 
Civil engineering pre-project 
Civil engineering project 

2) ปริญญาโท 
Advanced mechanics of materials
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มคอ.2 4. นายมนัส อนุศิริ   
 
ประวัติการศึกษา 

ระดับ
การศึกษา 

วุฒิท่ีได้รับ สาขาวิชา สถาบันท่ีจบ ปีท่ีจบ 

ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต วิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์ 2535 
ปริญญาตร ี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมโยธา สถาบันเทคโนโลย ี

ราชมงคล 
2533 

ต าแหน่งทางวิชาการ  
รองศาสตราจารย ์

ผลงานทางวิชาการ 

  ผลงานตีพิมพ์ในวารสารตา่งประเทศ หรือวารสารในประเทศ 
- 

  ผลงานวิชาการประเภท Proceedings ในท่ีประชุมวิชาการท่ีมี Peer review 
ภูมิศักดิ์ ลอยผา, ภาณุ พร้อมพุทธางกูร, และ มนัส อนุศิริ. (2563). การควบคุมการกัดเซาะของ

ลาดชันดินโดยยางรถยนต์ที่ไม่ใช้แล้ว. การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยวงษ์
ชวลิตกุล ประจ าปี พ.ศ. 2563 วันที่ 20-22 มีนาคม 2563 (น. 660-671). หอประชุมวงษ์
ชวลิตกุล อาคารแสงส่องปัญญา มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล. 

ทรงวุฒิ เรืองรุก, ภาณุ พร้อมพุทธางกูร, และ มนัส อนุศิริ. (2562). การใช้เบ็นเดอร์อิลีเมนต์เพื่อ
หาโมดูลัสเฉือนที่ความเครียดต่ าของยางรถยนต์ย่อยผสมกับเถ้าเตาเผาขยะ. การประชุม
วิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน ครั้งที่ 16 วันที่ 3-4 
ธันวาคม 2562 (น. 433-444). มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน. 

พลกฤษต ขวัญอ่อน, นันทชัย ชูศิลป์, และ มนัส อนุศิริ. (2561). การเสริมก าลังคานคอนกรีต
เสริมเหล็กยึดด้วยพุกขยายตัวกับแผ่นเหล็กภายนอก. การประชุมวิชาการระดับชาติ  
ครั้งที่ 15 วันที่ 6-7 ธันวาคม 2561 (น. 475-482). มหาวิทยาลัยเกษตร ศาสตร์ วิทยาเขต
บางแสน. 

นันทชัย ชูศิลป์, ทรงพร งามข า, และ มนัส อนุศิริ. (2560). อิทธิพลของปริมาณเถ้าขยะเทศบาล
ต่อความคงทนและกลสมบัติของคอนกรีต. การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ 
ครั้งที่ 22 วันที่ 18-21 กรกฎาคม 2560 (น. 91-96). เดอะกรีนเนอรี่ รีสอร์ท เขาใหญ่ 
จังหวัดนครราชสีมา. 

มนัส อนุศิริ, จ ารูญ สมบูรณ์, และ  จ านงค์ เพชรประกอบ. (2560). การประยุกต์ใช้ไม้ไผ่เสริม
คอนกรีตส าหรับโครงสร้างชายทะเล. การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่  14 วันที่ 7-8 
ธันวาคม 2560 (น. 479-87). มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน จังหวัด
นครปฐม. 
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Anusiri, M., & Chanmee, N. (2019). Comparison Loading Capacity of Bamboo 
Reinforced Columns and Beams by WSD and SDM. International conference 
on sustainable engineering and infrastructure 2019 (IC-SEI 2019) 7-9 August 
2019  Krabi, Thailand. 

 
  ผลงานวิชาการประเภทอ่ืน ๆ 

- 
ประสบการณ์สอน 

1) ปริญญาตรี 
Building Design 

 Timber and Steel Structures Design 
 Reinforced Concrete Design 
2) ปริญญาโท 

Seminar in Civil Engineering I 
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มคอ.2 5. นายชลัท  ทิพากรเกียรติ   
 
ประวัติการศึกษา 

ระดับ
การศึกษา 

วุฒิท่ีได้รับ สาขาวิชา สถาบันท่ีจบ ปีท่ีจบ 

ปริญญาเอก Doctor of Philosophy Transportation 
Engineering 

Asian Institute of 
Technology (AIT)  

2556 

ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต วิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยสงขลา 
นครินทร ์

2548 

ปริญญาตร ี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยสงขลา 
นครินทร ์

2546 

ต าแหน่งทางวิชาการ  
ผู้ช่วยศาสตราจารย ์

ผลงานทางวิชาการ 

  ผลงานตีพิมพ์ในวารสารตา่งประเทศ หรือวารสารในประเทศ 
Srikongsri, A., Boonyoo, T., Tipakornkiat, C., Raha, U., & Tippayawong, K. (2020, 

February). In-depth Accident Investigation: Case Studies in Motorway of 
Department of Highways Thailand. International Journal of Structural and 
Civil Engineering Research, 9(1), 95-100. 

Rakkarn, S., Boonyoo, T., Chaichannawatik, B., Tipakornkiat, C., & Prabjabok, P. 
(2019, August). The Application of Road Safety Audit on Motorways 
Thailand. International Journal of Structural and Civil Engineering Research, 
8(3), 270-276. 

  ผลงานวิชาการประเภท Proceedings ในท่ีประชุมวิชาการท่ีมี Peer review 
ชลัท ทิพากรเกียรติ, ซูไฮดี สนิ, มนัส อนุศิริ, และ จรูญ เจริญเนตรกุล. (2561). แบบจ าลองการ

อพยพออกจากอาคารในภาวะภัยพิบัติ. การประชุมวิชาการราชมงคลด้านเทคโนโลยีการ
ผลิตและการจัดการ ประจ าปี พ.ศ. 2561 วันที่ 30-31 พฤษภาคม 2561 (น. 689-694). 
โรงแรมดีวาน่า พลาซ่า อ าเภอเมือง จังหวัดกระบี่. 

Tipakornkiat, C., Taneerananon, P., Laksanakit, C., & Intarak, K. (2019). Transportation 
network evalution of Songkhla tourist attraction. International conference 
on sustainable engineering and infrastructure 2019 (IC-SEI 2019) 7-9 August 
2019, Krabi, Thailand. 
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 ผลงานวิชาการประเภทอ่ืน ๆ 
- 

ประสบการณ์สอน 
1) ปริญญาตรี 

Structural Analysis 
Hydraulics Laboratory 
Highway Engineering 
Highway Materials Testing 
Preparation for Co-operative Education 

2) ปริญญาโท 
Transpostation Planning 
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มคอ.2 6. นางสาวจุฑามาศ  ลักษณะกิจ   
 
ประวัติการศึกษา 

ระดับ
การศึกษา 

วุฒิท่ีได้รับ สาขาวิชา สถาบันท่ีจบ ปีท่ีจบ 

ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต วิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยสงขลา 
นครินทร ์

2559 

ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต วิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่ 2546 
ปริญญาตร ี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

มหานคร 
2540 

ต าแหน่งทางวิชาการ  
ผู้ช่วยศาสตราจารย ์

ผลงานทางวิชาการ 

  ผลงานตีพิมพ์ในวารสารตา่งประเทศ หรือวารสารในประเทศ 
จุฑามาศ ลักษณะกิจ และ นันทชัย ชูศิลป์. (2562, March). อิทธิพลของเส้นใยธรรมชาติจากวัสดุ

เหลือทิ้งต่อคุณสมบตัิของแผน่ฝ้าเพดานไฟเบอร์ซเีมนต์. วิศวกรรมสารฉบับวิจัยและพัฒนา
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์, 30(4), 7-17. 

นันทชัย ชูศิลป์, จุฑามาศ ลักษณะกิจ, พรนารายณ์ บุญราศรี, จ ารูญ สมบูรณ์, และ ทวีศักดิ์    
ทองขวัญ. (2562, January-April). การพัฒนาแผ่นมุงหลังคาจากวัสดุเหลือทิ้ง. วารสาร
วิจัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย, 11(1), 41-53. 

Lukjan, A., Phoonnual, A., Laksanakit, C., & Jaritngam, S. (2017, October-
December). UTILIZATION OF RECYCLED PLASTIC AND NATURAL RUBBER IN 
ASPHALT CONCRETE TO IMPROVE PERFORMANCE OF FLEXIBLE PAVEMENT: 
LABORATORY INVESTIGATION. Suranaree Journal of Science and Technology, 
24(4), 455-464. 

  ผลงานวิชาการประเภท Proceedings ในท่ีประชุมวิชาการท่ีมี Peer review 
จุฑามาศ ลักษณะกิจ, ถาวร เกื้อกูล, และ นฤมล แสงดวงแข. (2564). ความสัมพันธ์ระหว่าง

รูปแบบการเรียนรู้กับความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนแบบเชิงรุกของนักศึกษา
สาขาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย.  ใน การประชุมวิชาการ
ระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 4 วันที่ 7 มกราคม 2564 (น. 110-117). มหาวิทยาลัย
ราชภัฏบุรีรัมย์. 

จุฑามาศ ลักษณะกิจ, จ ารูญ สมบูรณ์, และ นฤมล แสงดวงแข. (2563). การพัฒนาชุดฝึกทักษะ
ออนไลน์ เรื่อง ระบบแรงและการสมดุล ส าหรับนักศึกษาวิศวกรรมโยธา มทร.ศรีวิชัย. ใน 
วิศวกรรมโยธากับโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยื น.  
การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 25  วันที่ 15-17 กรกฎาคม 2563  
(น. 2127-2132). วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์, มหาวิทยาลัย
บูรพา, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, และมหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี. 
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เชาวรินทร์ เชียรพิมาย, เสริมศักดิ์ ติยะแสงทอง, เชิดศักดิ์ สุขศิริพัฒนพงศ์, วิศิษฏ์ศักดิ์ ทับยัง, 
นันทชัย ชูศิลป์, และ จุฑามาศ ลักษณะกิจ. (2563). อิทธิพลของเถ้าขยะต่อก าลังอัดของ
ดินลูกรังที่ไม่ผ่านมาตรฐานผสมปนูซีเมนต์. ใน วิศวกรรมโยธากับโครงการเขตพัฒนาพิเศษ
ภาคตะวันออกเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน . การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ  
ครั้งที่ 25 วันที่ 15-17 กรกฎาคม 2563 (น. 1474-1477). วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย 
ในพระบรมราชูปถัมภ์, มหาวิทยาลัยบูรพา, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, และมหาวิทยาลัย
ราชภัฏร าไพพรรณี. 

นันทชัย ชูศิลป์, จุฑามาศ ลักษณะกิจ, และ อรุณ ลูกจันทร์. (2563). อิทธิพลของอัตราส่วนการ
แทนที่มวลรวมละเอียดด้วยเม็ดพลาสติกรีไซเคิล HDPE ต่อคุณสมบัติของคอนกรีตสดไหล
อัดแน่นด้วยตัวเอง. ใน วิศวกรรมโยธากับโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกเพื่อการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน. การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 25 วันที่ 15-17 
กรกฎาคม 2564 (น. 1782-1786). วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรม
ราชูปถัมภ์, มหาวิทยาลัยบูรพา, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, และมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ร าไพพรรณี. 

นันทชัย ชูศิลป์, จุฑามาศ ลักษณะกิจ, พรนารายณ์ บุญราศี, จ ารูญ สมบูรณ์ และทวีศักดิ์ ทอง
ขวัญ. (2561). การพัฒนาแผ่นมุงหลังคาจากวัสดุเหลือทิ้ง. ใน การประชุมวิชาการ
ระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 10 วันที่ 1-3 สิงหาคม 2561 (น. 90). 
จังหวัดตรัง. 

Laksanakit, C., & Chusilp, N. (2019). Evaluation of physical and mechanical properties 
of mortar with HDPE waste recycled plastic. In Inaugural International 
Conference on Sustainable Energy and Green Technology 2019 (SEGT 2019) 
11-14 December 2019 Millennium Hilton Bangkok, Thailand. 

Chusilp, N., & Laksanakit, C. (2019). Experimental Study on Flexural Strength and 
Deflection Behavior of Prestressed Built-up Wood Beams. In inaugural 
international conference on sustainable engineering and infrastructure 
2019 (IC-SEI 2019) 7-9 August 2019 (pp. 21-24). Krabi, Aonang Krabi, Thailand. 

Yodrak, W., Laksanakit, C., & Chusilp, N. (2019). The effectiveness of multiple tray 
aerator for iron removal from groundwater: A case of community water 
supply in Singhanakhon, Songkhla Thailand. In inaugural international 
conference on sustainable engineering and infrastructure (IC-SEI2019)  
7-9 August 2019 (pp. 123-126). Krabi, Aonang Krabi, Thailand. 

Tipakornkiat, C., Taneerananon, P., Laksanakit, C., & Intarak, K. (2019). 
Transportation network evaluation of Songkhla tourist attraction. In inaugural 
international conference on sustainable engineering and infrastructure 
(IC-SEI2019) 7-9 August 2019 (pp. 153-156). Krabi, Aonang Krabi, Thailand. 
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มคอ.2   ผลงานวิชาการประเภทอ่ืน ๆ 
อนุสิทธิบัตรเลขที่ค าขอ 2103000722 วันที่รับค าขอ 10 มี.ค. 2564 ช่ือที่แสดงถึงการประดิษฐ์/

การออกแบบผลิตภัณฑ์ “ส่วนผสมและกรรมวิธีการผลิตบลอ็กปูพื้นซีเมนตพ์ิมพล์ายผสม
ขยะพลาสตกิ” 

ประสบการณ์สอน 
1) ปริญญาตร ี

Hydraulic Engineering 
Building Structure I 
Building Structure II 
Civil Engineering Drawing 
Hydrology 
Engineering Mechanics I 

2) ปริญญาโท 
Pavement Materials and Design 
 Seminar in Civil Engineerin II 
 English Writing for Civil Engineers 
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มคอ.2 

7. นายอรุณ ลูกจันทร์   
 
ประวัติการศึกษา 

ระดับ
การศึกษา 

วุฒิท่ีได้รับ สาขาวิชา สถาบันท่ีจบ ปีท่ีจบ 

ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต วิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยสงขลา 
นครินทร ์

2560 

ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต วิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยสงขลา 
นครินทร ์

2552 

ปริญญาตร ี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมโยธา สถาบันเทคโนโลย ี
ราชมงคล 

2547 

ต าแหน่งทางวิชาการ  
ผู้ช่วยศาสตราจารย ์

ผลงานทางวิชาการ 

  ผลงานตีพิมพ์ในวารสารตา่งประเทศ หรือวารสารในประเทศ 
อรุณ ลูกจันทร์, อาศิส อัยรักษ์, สมมาตร์ สวัสดิ์, และ จ ารูญ สมบูรณ์. (2561, ตุลาคม-ธันวาคม). 

คุณลักษณะก าลังต้านทานแรงเฉือนของทรายที่เพิ่มแรงยึดเกาะด้วยยางพารา. วิศวกรรม
สารฉบับวิจัยและพัฒนา, 29(4), 5-18. 

Arlai, P., Lukjan, A., & Koch, M. (2018, May-June). Numerical investigation of 
sustainable groundwater yields for the Wiang Pa Pao aquifer system in 
northern Thailand. Songklanakarin J. Sci. Technol, 40(3), 577-587. 

Lukjan, A., Phoonnual, A., Laksanakit, C., & Jaritngam S. (2017, October-December). 
Utilization of Recycled Plastic and Natural Rubber in Asphalt Concrete to 
Improved Performance of Flexible Pavement: Laboratory Investigation. 
Suranaree J. Sci. Technol, 24(4), 455–465. 

Lukjan, A., & Chalermyanont, T. (2017, April). Assessment of alluvial aquifer 
heterogeneity and development of stochastic hydrofacies models for the 
Hat Yai basin in southern Thailand. Environ. Earth. Sci, 76(8), 316. Doi 
10.1007/s12665-017-6637-2. 

  ผลงานวิชาการประเภท Proceedings ในท่ีประชุมวิชาการท่ีมี Peer review 
นันทชัย ชูศิลป์, จุฑามาศ ลักษณะกิจ, และ อรุณ ลูกจันทร์. (2563). อิทธิพลของอัตราส่วนการ

แทนที่มวลรวมละเอียดด้วยเม็ดพลาสติกรีไซเคิล HDPE ต่อคุณสมบัติของคอนกรีตสดไหล
อัดแน่นด้วยตัวเอง. การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 25 วันที่ 15-17 
กรกฎาคม 2563 (น. MAT11-1 – MAT11-5) จังหวัดชลบุรี. 
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มคอ.2 ถาวร เกื้อสกูล, จรูญ เจริญเนตรกุล, และ อรุณ ลูกจันทร์. (2560). คุณสมบัติเชิงวิศวกรรมของอิฐ
บล็อกประสานที่มีส่วนผสมของเถ้าไม้ยางพาราจากโรงงานปลาป่น. การประชุมวิชาการ
ระดับชาติ ครั้งที่ 14 วันที่ 7-8 ธันวาคม 2560 (น. 384-392). มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
วิทยาเขตก าแพงแสน. 

Promputthangkoon, P., Chuphan, D., & Lukjan A. (2017). Utilisation of Compound 
Tyre Chips-Incinerator Bottom Ash as Low-Cost Earthquake Buffer. 5th 
International Conference on Geotechnical Engineering for Disaster Mitigation 
and Rehabilitation (5th GEDMAR) 1 October 2017 (pp. 13-14). New Taipei 
City, Taiwan. 

 
  ผลงานวิชาการประเภทอ่ืน ๆ 

- 
ประสบการณ์สอน 

1) ปริญญาตร ี
Engineering Geology 
Soil Mechanics Laboratory 
Engineering Drawing 
Highway Materials Testing 
Foundation Engineering 

2) ปริญญาโท 
Pavement Materials and Design 
Special Study in Structural Engineering 
Seminar in Civil Engineering 
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ภาคผนวก ซ   
ตารางสรุปสมรรถนะหลักสูตร  

 
 

สมรรถนะหลัก สมรรถนะย่อย แนวทางการประเมิน เครื่องมือการประเมิน เกณฑ์การ
ประเมิน 

หมายเหตุ  

1. วางแผน 
ตรวจสอบ 
วิเคราะห์ปัญหา 
และออกแบบงาน
วิศวกรรมโยธา 
ขั้นสูง 
 

ความรู้ (Knowledge) 
1. หลกัการส ารวจ เก็บข้อมูล และบันทึก
ข้อมูล 
2. ออกแบบโครงสร้างวิศวกรรมโยธาโดย
ใช้เครื่องมือขั้นสูง เช่น ระเบียบวิธีไฟไนต์ 
อิลิเมนต์ 

1. ประเมินจากงานที่ได้รับ
มอบหมายเป็นรายบุคคล 
2. ประเมินจากการอภิปรายและ
น าเสนอในห้องเรียน 
3. ประเมินจากการสอบย่อย  
กลางภาค และปลายภาค 

1. งานที่ได้รับมอบหมาย
เป็นรายบุคคล 
2. ข้อสอบ 
 

1. ผลการสอบไม่ต่ า
กว่า C+ 

แผน ก แบบ ก 1 
1. สัมมนาบัณฑิตทาง
วิศวกรรมโยธา 
2. การเขียนภาษาอังกฤษ
ส าหรับวิศวกรโยธา 
3. ระเบียบวิจัย 
4. วิทยานิพนธ์ แบบ ก 1 
แผน ก แบบ ก 2 
1. คณิตศาสตร์และวิธีทาง
คอมพิวเตอร์ส าหรับ
งานวิจัย 
2. สัมมนาบัณฑิตทาง
วิศวกรรมโยธา 
3. ความท้าทายในงาน
วิศวกรรมโยธา 
4. ระเบียบวิธีวิจัย 
5. การเขียนภาษาอังกฤษ
ส าหรับวิศวกรโยธา 
6. วิทยานิพนธ์ แบบ ก 2 

ทักษะ (Skill) 
1. ใช้โปรแกรมช่วยส าหรับจัดการข้อมูล 
2. ใช้โปรแกรมและวิธีทางคณิตศาสตร์
ออกแบบงานด้านวิศวกรรมโยธา 

1. ผลการใช้เครื่องมือช่วยในการ
จัดการข้อมูล 
2. การวิเคราะห์ปัญหาและออกแบบ
งานวิศวกรรมโยธาโดยใช้เครื่องมือ
และโปรแกรมที่ก าหนด 

1. งานที่ได้รับมอบหมาย 
2. ผลการออกแบบโดยใช้
เครื่องมือที่ก าหนด 
 
 

1. ความถูกต้องของ
งานที่ได้รับ
มอบหมายไม่ต่ ากว่า
ร้อยละ 65 

คุณลักษณะ (Characteristics/Traits) 
1. มีจรรยาบรรณก ากับการประกอบ
วิชาชีพ 
2. มีความละเอียด รอบคอบ และไหวพริบ
ในการแก้ปัญหา 
3. ความตระหนักถึงความปลอดภัยต่อ
ส่วนรวม 

1. ประเมินจากลักษณะการ
แก้ปัญหาที่แสดงถึงความส านึกต่อ
วิชาชีพ 
2. ประเมินจากความถูกต้องของงาน
ที่ได้รับมอบหมาย และงานออกแบบ 
3. ประเมินจากความมีส่วนร่วม
กิจกรรมในห้องเรียน 

1. ประเมินจากลักษณะ
การร่วมกิจกรรมใน
ห้องเรียน 
2. จากรายละเอียดในงาน
ที่ได้รับมอบหมาย  
ถึงความตระหนักอย่าง
รอบด้าน 

1. ความถูกต้องของ
งานและอาจมี
ข้อผิดพลาดเล็กน้อย
ที่ไม่ก่อให้เกิดความ
เสียหายต่อทั้งชีวิต
และทรัพย์สิน 
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สมรรถนะหลัก สมรรถนะย่อย แนวทางการประเมิน เครื่องมือการประเมิน เกณฑ์การ
ประเมิน 

หมายเหตุ  

เลือก 3 วิชา จากหมวดวิชา
ย่อย วิศวกรรมโครงสร้าง
และวิศวกรรมปฐพี 
ดังต่อไปน้ี  
7. ทฤษฎียืดหยุ่น 
8. พลศาสตร์โครงสร้าง 
9. ทฤษฎีของโครงสร้าง
แผ่นและผนังบาง 
10. คอนกรีตเทคโนโลยีขั้น
สูง 
11. การออกแบบคอนกรีต
เสริมเหล็กขั้นสูง 
12. การออกแบบคอนกรีต
อัดแรงขั้นสูง 
13. การออกแบบโครงสร้าง
เหล็กขั้นสูง 
14. วิธีไฟไนต์อิลิเมนต์
ส าหรับวิศวกรรมโยธา 
15. การศึกษาพิเศษทาง
วิศวกรรมโครงสร้าง 
16. ปฐพีกลศาสตร์ขั้นสูง 
17. วิศวกรรมฐานรากขั้น
สูง 
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สมรรถนะหลัก สมรรถนะย่อย แนวทางการประเมิน เครื่องมือการประเมิน เกณฑ์การ
ประเมิน 

หมายเหตุ  

18. งานขุดใต้ดินและงาน
อุโมงค์ 
19. การศึกษาพิเศษทาง
วิศวกรรมปฐพี 
เลือก 1 วิชา จากหมวดวิชา
ย่อยอ่ืนๆ ดังต่อไปน้ี  
20. ทฤษฎีของพฤติกรรม
จราจร 
21. วัสดุผิวทางและการ
ออกแบบ 
22. การวางแผนการขนส่ง 
23. การวิเคราะห์
การจราจร 
24. วิศวกรรมจราจรและ
ระบบรางเบื้องต้น 
25. การศึกษาพิเศษทาง
วิศวกรรมขนส่งและ
การจราจร 
26. พื้นฐานงานวิศวกรรม
นอกฝั่ง 
27. วิศวกรรมชายฝั่งทะเล 
28. กระบวนการชายฝั่ง
ทะเลและการป้องกัน
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สมรรถนะหลัก สมรรถนะย่อย แนวทางการประเมิน เครื่องมือการประเมิน เกณฑ์การ
ประเมิน 

หมายเหตุ  

ชายฝั่ง 
29. การจัดการทรัพยากร
น้ าขั้นสูง 
30. การศึกษาพิเศษทาง
วิศวกรรมน้ า 
31. การวางแผนและ
ควบคุมโครงการ 
32. การศึกษาพิเศษทาง
วิศวกรรมบริหารงาน
ก่อสร้าง 

2. วางแผน 
ควบคุม ให้
ค าแนะน า และใช้
เทคนิคขั้นสูงใน
งานก่อสร้าง
วิศวกรรมโยธา 

ความรู้ (Knowledge) 
1. หลักการและเทคนิคการวางแผนงาน
ก่อสร้าง 
2. เทคนิคและวิธีการควบคุมงานก่อสร้าง
ขั้นสูง 

1. ประเมินจากงานที่ได้รับ
มอบหมาย 
2. ประเมินจากการน าเสนอใน
รูปแบบของการบรรยายและ
รายงาน 

1. งานที่ได้รับมอบหมาย
เป็นรายบุคคล 
2. ข้อสอบ 

1. ผลการสอบไม่ต่ า
กว่า C+ 
 

แผน ก แบบ ก 1 
1. สัมมนาบัณฑิตทาง
วิศวกรรมโยธา 
2. การเขียนภาษาอังกฤษ
ส าหรับวิศวกรโยธา 
3. ระเบียบวิจัย 
4. วิทยานิพนธ์ แบบ ก 1 
แผน ก แบบ ก 2 
1. คณิตศาสตร์และวิธีทาง
คอมพิวเตอร์ส าหรับ
งานวิจัย 
2. สมัมนาบัณฑิตทาง
วิศวกรรมโยธา 

ทักษะ (Skill) 
1. โปรแกรมและเครื่องมือช่วยวางแผน
งานก่อสร้าง 
2. ใช้เทคนิคและวิธีการส าหรับงาน
ก่อสร้างวิศวกรรมขั้นสูง 
 
 
 

1. ประเมินจากงานที่ได้รับ
มอบหมาย 
2. ประเมินจากผลการวิเคราะห์จาก
ปัญหาการก่อสร้างจริง 

1. งานที่ได้รับมอบหมาย 
2. ผลการออกแบบโดยใช้
เครื่องมือที่ก าหนด 

2. มีความถูกต้อง
ของงานที่ได้รับ
มอบหมาย ไม่ต่ า
กว่าร้อยละ 65 
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สมรรถนะหลัก สมรรถนะย่อย แนวทางการประเมิน เครื่องมือการประเมิน เกณฑ์การ
ประเมิน 

หมายเหตุ  

คุณลักษณะ (Characteristics/Traits) 
1. มีจรรยาบรรณก ากับการประกอบ
วิชาชีพ 
2. มีความสามารถทางภาษาอังกฤษ
ส าหรับค้นคว้าเทคนิคก่อสร้างสมัยใหม่
เพื่อประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับแต่ละ
ท้องถิ่น 

1. ประเมินจากความถูกต้อง 
ละเอียดรอบคอบของงาน 
2. ประเมินจากงานที่ได้ค้นคว้าจาก
ภาษาอังกฤษ 

1. ประเมินจากลักษณะ
การร่วมกิจกรรมใน
ห้องเรียน 
2. ประเมินจาก
รายละเอียดในงานที่ได้รับ
มอบหมาย ถึงความ
ตระหนักอย่างรอบด้าน 

1. มีความถูกต้อง
ของงานและอาจมี
ข้อผิดพลาดเล็กน้อย
ที่ไม่ก่อให้เกิดความ
เสียหายต่อทั้งชีวิต
และทรัพย์สิน 

3. ความท้าทายในงาน
วิศวกรรมโยธา 
4. การเขียนภาษาอังกฤษ
ส าหรับวิศวกรโยธา 
5. วิทยานิพนธ์ แบบ ก 2 
เลือก 3 วิชา จากหมวดวิชา
ย่อย วิศวกรรมโครงสร้าง
และวิศวกรรมปฐพี 
ดังต่อไปน้ี  
6. ทฤษฎียืดหยุ่น 
7. พลศาสตร์โครงสร้าง 
8. ทฤษฎีของโครงสร้าง
แผ่นและผนังบาง 
9. คอนกรีตเทคโนโลยีขั้น
สูง 
10. การออกแบบคอนกรีต
เสริมเหล็กขั้นสูง 
11. การออกแบบคอนกรีต
อัดแรงขั้นสูง 
12. การออกแบบโครงสร้าง
เหล็กขั้นสูง 
13. วิธีไฟไนต์อิลิเมนต์
ส าหรับวิศวกรรมโยธา 
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สมรรถนะหลัก สมรรถนะย่อย แนวทางการประเมิน เครื่องมือการประเมิน เกณฑ์การ
ประเมิน 

หมายเหตุ  

14. การศึกษาพิเศษทาง
วิศวกรรมโครงสร้าง 
15. ปฐพีกลศาสตร์ขั้นสูง 
16. วิศวกรรมฐานรากขั้น
สูง 
17. งานขุดใต้ดินและงาน
อุโมงค์ 
18. การศึกษาพิเศษทาง
วิศวกรรมปฐพี 
เลือก 1 วิชา จากหมวดวิชา
ย่อยอ่ืนๆ ดังต่อไปน้ี  
19. ทฤษฎีของพฤติกรรม
จราจร 
20. วัสดุผิวทางและการ
ออกแบบ 
21. การวางแผนการขนส่ง 
22. การวิเคราะห์
การจราจร 
23. วิศวกรรมจราจรและ
ระบบรางเบื้องต้น 
24. การศึกษาพิเศษทาง
วิศวกรรมขนส่งและ
การจราจร 
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สมรรถนะหลัก สมรรถนะย่อย แนวทางการประเมิน เครื่องมือการประเมิน เกณฑ์การ
ประเมิน 

หมายเหตุ  

25. พื้นฐานงานวิศวกรรม
นอกฝั่ง 
26. วิศวกรรมชายฝั่งทะเล 
27. กระบวนการชายฝั่ง
ทะเลและการป้องกัน
ชายฝั่ง 
28. การจัดการทรัพยากร
น้ าขั้นสูง 
29. การศึกษาพิเศษทาง
วิศวกรรมน้ า 
30. การวางแผนและ
ควบคุมโครงการ 
31. การศึกษาพิเศษทาง
วิศวกรรมบริหารงาน
ก่อสร้าง 

3. ตั้งสมมติฐาน 
วางแผนการ
ทดสอบ ทดลอง 
เพื่อวิจัยหาค าตอบ
เก่ียวกับงาน
วิศวกรรมโยธา 

ความรู้ (Knowledge) 
1. หลักการและเทคนิคการค้นคว้าข้อมูล
งานวิจัย 
2. เทคนิคและวิธีการแปลผลที่ได้จากการ
วิจัย 

1. ประเมินจากงานที่ได้รับ
มอบหมาย 
2. ประเมินจากการน าเสนอใน
รูปแบบของการบรรยายและ
รายงานในวิชาสัมมนาบัณฑิตทาง
วิศวกรรมโยธา(แผน ก แบบ ก 1) 
และสัมมนาทางวิศวกรรมโยธา 
(แผน ก แบบ ก 2) 

1. งานที่ได้รับมอบหมาย
เป็นรายบุคคล 
2. ข้อเสนอวิทยานิพนธ์ 

1. ผลการสอบไม่ต่ า
กว่า C+ 
2. สอบผ่าน
วิทยานิพนธ์ 
3. ตีพิมพ์เผยแพร่ใน
งานประชุมวิชาการ
ระดับชาติเป็นอย่าง
น้อย 

แผน ก แบบ ก 1 
1. สัมมนาบัณฑิตทาง
วิศวกรรมโยธา 
2. การเขียนภาษาอังกฤษ
ส าหรับวิศวกรโยธา 
3. ระเบียบวิจัย 
4. วิทยานิพนธ์ แบบ ก 1 
แผน ก แบบ ก 2 
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สมรรถนะหลัก สมรรถนะย่อย แนวทางการประเมิน เครื่องมือการประเมิน เกณฑ์การ
ประเมิน 

หมายเหตุ  

ทักษะ (Skill) 
1. ใช้โปรแกรมและเครื่องมือค้นหา เพื่อให้
ได้มาซ่ึงข้อมูลที่ตรงกับความต้องการ 
2. ใช้เครื่องมือต่างๆ เช่น โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ หรือการเขียนโปรแกรม
ขึ้นมาเอง เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลจากการวิจัย 

1. ประเมินจากงานที่ได้รับ
มอบหมาย 

1. งานที่ได้รับมอบหมาย 1. มีความถูกต้อง
ของงานที่ได้รับ
มอบหมาย ไม่ต่ า
กว่าร้อยละ 65 

1. คณิตศาสตร์และวิธีทาง
คอมพิวเตอร์ส าหรับ
งานวิจัย 
2. สัมมนาบัณฑิตทาง
วิศวกรรมโยธา 
3. ความท้าทายในงาน
วิศวกรรมโยธา 
4. การเขียนภาษาอังกฤษ
ส าหรับวิศวกรโยธา 
5. วิทยานิพนธ์ แบบ ก 2 
เลือก 3 วิชา จากหมวดวิชา
ย่อย วิศวกรรมโครงสร้าง
และวิศวกรรมปฐพี 
ดังต่อไปน้ี  
6. ทฤษฎียืดหยุ่น 
7. พลศาสตร์โครงสร้าง 
8. ทฤษฎีของโครงสร้าง
แผ่นและผนังบาง 
9. คอนกรีตเทคโนโลยีขั้นสูง 
10. การออกแบบคอนกรีต
เสริมเหล็กขั้นสูง 
11. การออกแบบคอนกรีต
อัดแรงขั้นสูง 

คุณลักษณะ (Characteristics/Traits) 
1. มีจรรยาบรรณก ากับการท าวิจัย 
2. มีความสามารถทางภาษาอังกฤษ
ส าหรับค้นคว้าข้อมูลงานวิจัย 
3. มีความสามารถในการเขียนรายงาน
วิจัยฉบัยสมบูรณ์ตามแบบปฏิบัติของ
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 

1. ประเมินจากความถูกต้องของงาน 
2. ประเมินจากผลการเขียน
วิทยานิพนธ์ 

1. งานที่ได้รับมอบหมาย 
2. วิทยานิพนธ์ 

1. มีการอ้างอิงใน
วิทยานิพนธ์อย่าง
ถูกต้อง 
2. วิทยานิพน์ 
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สมรรถนะหลัก สมรรถนะย่อย แนวทางการประเมิน เครื่องมือการประเมิน เกณฑ์การ
ประเมิน 

หมายเหตุ  

12. การออกแบบโครงสร้าง
เหล็กขั้นสูง 
13. วิธีไฟไนต์อิลิเมนต์
ส าหรับวิศวกรรมโยธา 
14. การศึกษาพิเศษทาง
วิศวกรรมโครงสร้าง 
15. ปฐพีกลศาสตร์ขั้นสูง 
16. วิศวกรรมฐานรากขั้น
สูง 
17. งานขุดใต้ดินและงาน
อุโมงค์ 
18. การศึกษาพิเศษทาง
วิศวกรรมปฐพี 
เลือก 1 วิชา จากหมวดวิชา
ย่อยอ่ืนๆ ดังต่อไปน้ี  
19. ทฤษฎีของพฤติกรรม
จราจร 
20. วัสดุผิวทางและการ
ออกแบบ 
21. การวางแผนการขนส่ง 
22. การวิเคราะห์
การจราจร 
23. วิศวกรรมจราจรและ
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สมรรถนะหลัก สมรรถนะย่อย แนวทางการประเมิน เครื่องมือการประเมิน เกณฑ์การ
ประเมิน 

หมายเหตุ  

ระบบรางเบื้องต้น 
24. การศึกษาพิเศษทาง
วิศวกรรมขนส่งและ
การจราจร 
25. พื้นฐานงานวิศวกรรม
นอกฝั่ง 
26. วิศวกรรมชายฝั่งทะเล 
27. กระบวนการชายฝั่ง
ทะเลและการป้องกัน
ชายฝั่ง 
28. การจัดการทรัพยากร
น้ าขั้นสูง 
29. การศึกษาพิเศษทาง
วิศวกรรมน้ า 
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ภาคผนวก ฌ 
เกณฑ์การประเมินผลการเรียนด้านการพัฒนาผลการเรียนรู้ของแต่ละรายวิชา 

 

รหัสรายวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
คุณธรรม
จริยธรรม 

(%) 

ความรู้ 
(%) 

ทักษะทาง
ปัญญา 
(%) 

ทักษะ
ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

(%) 

ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การ

สื่อสารและการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

(%) 

รวม 
(%) 

04-111-501 ทฤษฎีของอิลาสตกิ 3(3-0-6) 5 50 20 5 20 100 

04-111-502 พลศาสตร์โครงสร้าง 3(3-0-6) 5 50 20 5 20 100 

04-111-503 ทฤษฎีของโครงสร้างแผ่นและผนงับาง 3(3-0-6) 5 50 20 5 20 100 

04-111-504 คอนกรีตเทคโนโลยีข้ันสูง 3(3-0-6) 10 30 30 10 20 100 

04-111-505 การออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็กขั้นสงู 3(3-0-6) 5 30 30 5 30 100 

04-111-506 การออกแบบคอนกรีตอัดแรงข้ันสงู 3(3-0-6) 5 30 30 5 30 100 

04-111-507 การออกแบบโครงสร้างเหลก็ขั้นสูง 3(3-0-6) 5 30 30 5 30 100 

04-111-508 วิธีไฟไนต์เอลิเมนตส์ าหรับวิศวกรโยธา 3(3-0-6) 5 50 20 5 20 100 

04-111-509 การศึกษาพิเศษทางวิศวกรรมโครงสร้าง 3(3-0-6) 10 30 40 10 10 100 

04-112-501 ปฐพีกลศาสตร์ข้ันสูง 3(3-0-6) 5 50 20 5 20 100 

04-112-502 วิศวกรรมฐานรากขั้นสูง 3(3-0-6) 5 30 30 5 30 100 

04-112-503 งานขุดใต้ดินและงานอุโมงค์ 3(3-0-6) 5 50 20 5 20 100 

04-112-504 การศึกษาพิเศษทางวิศวกรรมปฐพ ี 3(3-0-6) 10 30 40 10 10 100 
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รหัสรายวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
คุณธรรม
จริยธรรม 

(%) 

ความรู้ 
(%) 

ทักษะทาง
ปัญญา 
(%) 

ทักษะ
ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

(%) 

ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การ

สื่อสารและการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

(%) 

รวม 
(%) 

04-113-501 ทฤษฎีของพฤติกรรมจราจร 3(3-0-6) 5 50 20 5 20 100 

04-113-502 วัสดุผิวทางและการออกแบบ 3(3-0-6) 5 30 30 5 30 100 

04-113-503 การวางแผนการขนสง่ 3(3-0-6) 5 30 30 5 30 100 

04-113-504 การวิเคราะห์การจราจร 3(3-0-6) 5 50 20 5 20 100 

04-113-505 วิศวกรรมจราจรและระบบรางเบื้องต้น 3(3-0-6) 5 50 20 5 20 100 

04-113-506 การศึกษาพิเศษทางวิศวกรรมขนส่งและ
การจราจร 

3(3-0-6) 10 30 40 10 10 100 

04-114-501 การวางแผนและควบคุมโครงการ 3(3-0-6) 5 50 20 5 20 100 

04-114-502 การศึกษาพิเศษทางวิศวกรรม
บรหิารงานก่อสร้าง 

3(3-0-6) 10 30 40 10 10 100 

04-115-501 พื้นฐานงานวิศวกรรมนอกชายฝัง่ 3(3-0-6) 5 50 20 5 20 100 

04-115-502 วิศวกรรมชายฝั่งทะเล 3(3-0-6) 5 50 20 5 20 100 

04-115-503 กระบวนการชายฝัง่ทะเลและ 
การป้องกันชายฝัง่ 

3(3-0-6) 5 50 20 5 20 100 

04-115-503 การจัดการทพัยากรน้ าข้ันสูง 3(3-0-6) 5 50 20 5 20 100 

04-115-505 การศึกษาพิเศษทางวิศวกรรมน้ า 3(3-0-6) 10 30 40 10 10 100 
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รหัสรายวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
คุณธรรม
จริยธรรม 

(%) 

ความรู้ 
(%) 

ทักษะทาง
ปัญญา 
(%) 

ทักษะ
ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

(%) 

ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การ

สื่อสารและการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

(%) 

รวม 
(%) 

04-116-501 คณิตศาสตร์และวิธีทางคอมพิวเตอร์ส าหรับ
งานวิจัย 

3(3-0-6) 5 50 20 5 20 100 

04-116-502 สัมมนาบัณฑิตทางวิศวกรรมโยธา 1(1-0-2) 20 20 20 20 20 100 

04-116-503 ความท้าทายในงานวิศวกรรมโยธา 3(3-0-6) 20 20 20 20 20 100 

04-116-504 การเขียนภาษาอังกฤษส าหรับวิศวกรโยธา 1(1-0-2) 5 40 30 5 20 100 

04-116-505 ระเบียบวิธีวิจัย 1(1-0-2) 20 20 20 20 20 100 

04-116-506 วิทยานิพนธ์ แบบ ก 1 36(0-108-0) 20 20 20 20 20 100 

04-116-507 วิทยานิพนธ์ แบบ ก 2 15(0-45-0) 20 20 20 20 20 100 
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ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2560 

 

 



มคอ.2 

105 
 

มคอ.2 



มคอ.2 

106 
 

มคอ.2 



มคอ.2 

107 
 

มคอ.2 



มคอ.2 

108 
 

มคอ.2 



มคอ.2 

109 
 

มคอ.2 



มคอ.2 

110 
 

มคอ.2 



มคอ.2 

111 
 

มคอ.2 



มคอ.2 

112 
 

มคอ.2 



มคอ.2 

113 
 

มคอ.2 



มคอ.2 

114 
 

มคอ.2 



มคอ.2 

115 
 

มคอ.2 



มคอ.2 

116 
 

มคอ.2 



มคอ.2 

117 
 

มคอ.2 



มคอ.2 

118 
 

มคอ.2 



มคอ.2 

119 
 

มคอ.2 



มคอ.2 

120 
 

มคอ.2 



มคอ.2 

121 
 

มคอ.2 



มคอ.2 

122 
 

มคอ.2 



มคอ.2 

123 
 

มคอ.2 



มคอ.2 

124 
 

มคอ.2 



มคอ.2 

125 
 

มคอ.2 



มคอ.2 

126 
 

มคอ.2 

 
 
 

 


