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สารบัญ 
 

เรื่อง                   หน้า 
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
 1 ชื่อหลักสูตร  1 
 2 ชื่อปริญญา  1 
 3 วิชาเอก  2 
 4 จ านวนหน่วยกิตรวม  2 
 5 รูปแบบของหลักสูตร  2 
 6 สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร  3 
 7 ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน  3 
 8 อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา  3 
 9 ชื่อ ต าแหน่ง และคุณวุฒิของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  3 
 10 สถานที่จัดการเรียนการสอน  4 
 11 สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องในการวางแผนหลักสูตร  4 
 12 ผลกระทบจากข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเก่ียวข้องกับ 
  พันธกิจของสถาบัน  5 
 13 ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอ่ืนของสถาบัน  5 
หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 1 ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร  6 

 2 แผนพัฒนาปรับปรุง  7 
หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 
 1 ระบบการจัดการศึกษา  8 
 2 การด าเนินการหลักสูตร  8 
 3 หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน  9 
 4 องค์ประกอบที่เกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม  22 
 5 ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย  23 
หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 
 1 การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา  24 
 2 การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน  25 
 3 แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่ 
  รายวิชา (Curriculum Mapping)  29 
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สารบัญ(ต่อ) 
เรื่อง                   หน้า 

หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 
 1 กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด)  36 
 2 กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา  36 
 3 เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร  36 
หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์ 

1 การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่  37 
2 การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์  37 

หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร   
1 การบริหารหลักสูตร  37 
2 การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน  37 
3 การบริหารคณาจารย์  40 
4 การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน  41 
5 การสนับสนุนและการให้ค าแนะน านักศึกษา  41 
6 ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต  41 
7 ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators)  42 

หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 
1 การประเมินประสิทธิผลของการสอน  43 
2 การประเมินหลักสูตรในภาพรวม  43 
3 การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร  44 
4 การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง  44 

ภาคผนวก 
ก ค าอธิบายรายวิชา  ก-1 
ข ตารางเปรียบเทียบหลักสูตร พ.ศ. 2552 และ พ.ศ. 2555  ข-1 
ค ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร  ค-1 
ง ประวัติอาจารย์ประจ าหลักสูตร  ง-1 
จ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีว่าด้วยการศึกษาขั้นบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2550  จ-1
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หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 
และ 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาการบริหารงานก่อสร้างและสาธารณูปโภค ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
 (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) 

หลักสูตรสหวิทยาการ 
             
 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
 
ส านักวิชา/สาขาวิชา :  ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ / สาขาวิชาการบริหารงานก่อสร้างและ

สาธารณูปโภค 
 

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
1.  ชื่อหลักสูตร 

1.1 ชื่อหลักสูตรระดับปริญญาโท 
  วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารงานก่อสร้างและสาธารณูปโภค 
  Master of Engineering Program in Construction and Infrastructure Management 
 

1.2  ชื่อหลักสูตรระดับปริญญาเอก 
  วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารงานก่อสร้างและสาธารณูปโภค 
  Doctor of Philosophy Program in Construction and Infrastructure Management 

2.  ชื่อปริญญา 
2.1 ชื่อปริญญาระดับปริญญาโท 

 ภาษาไทย (ชื่อเต็ม) วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารงานก่อสร้างและสาธารณูปโภค) 
  (ชื่อย่อ) วศ.ม. (การบริหารงานก่อสร้างและสาธารณูปโภค) 
 ภาษาอังกฤษ (ชื่อเต็ม) Master of Engineering (Construction and Infrastructure  
   Management) 
  (ชื่อย่อ) M.Eng. (Construction and Infrastructure Management) 
 
 
 



มคอ.2  

2 
 

 
2.2 ชื่อปริญญาระดับปริญญาเอก 

 ภาษาไทย (ชื่อเต็ม) วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต (การบริหารงานก่อสร้างและ  
   สาธารณูปโภค) 
  (ชื่อย่อ) วศ.ด. (การบริหารงานก่อสร้างและสาธารณูปโภค) 
 ภาษาอังกฤษ (ชื่อเต็ม) Doctor of Philosophy (Construction and Infrastructure  
   Management) 
  (ชื่อย่อ) Ph.D. (Construction and Infrastructure Management) 
 
3.   วิชาเอก   

-  
 

4.  จ านวนหน่วยกิตรวม 
 ระดับปริญญาโท 
 แผน ก แบบ ก 1 การวิจัยเพื่อท าวิทยานิพนธ์ ไม่น้อยกว่า       45 หน่วยกิต 
 แผน ก แบบ ก 2 การศึกษารายวิชาและการวิจัยเพื่อท าวิทยานิพนธ์ ไม่น้อยกว่า  45 หน่วยกิต 
 แผน ข การศึกษารายวิชาโดยไม่มีการท าวิทยานิพนธ์ ไม่น้อยกว่า      45 หน่วยกิต 
 ระดับปริญญาเอก 
  แบบ 1 การวิจัยเพื่อท าวิทยานิพนธ์ โดยไม่ต้องศึกษารายวิชา 
            แบบ 1.1 ผู้เข้าศึกษาที่จบการศึกษาขั้นปริญญาโท ไม่น้อยกว่า   60 หน่วยกิต 
  แบบ 2 การศึกษารายวิชาและการวิจัยเพื่อท าวิทยานิพนธ์ 
            แบบ 2.1 ผู้เข้าศึกษาที่จบการศึกษาขั้นปริญญาโท ไม่น้อยกว่า   60 หน่วยกิต 
            แบบ 2.2 ผู้เข้าศึกษาที่จบการศึกษาขั้นปริญญาตรี (เกียรตินิยม) 
                 ไม่น้อยกว่า         90 หน่วยกิต 
 
5.   รูปแบบของหลักสูตร 
 5.1  รูปแบบ เป็นหลักสูตรระดับปริญญาโท-เอก ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา 

5.2  ภาษาที่ใช้ จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาไทย 
 5.3  การรับเข้าศึกษา ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีว่าด้วยการศึกษาขั้น
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2550 
 5.4  ความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีที่จัดการเรียน
การสอนโดยตรง 
 5.5  การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 
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6.  สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 
เป็นหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 ปรับปรุงจากหลักสูตรวิศวกรรมมหาบัณฑิต สาขาวิชาการ

บริหารงานก่อสร้างและสาธารณูปโภค พ.ศ. 2552 เพ่ือเปิดสอนในภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2555 
สภาวิชาการฯ เห็นชอบให้น าเสนอหลักสูตรต่อสภามหาวิทยาลัยฯ ในการประชุม ครั้งที่ 3/2555 

วันที่ 22 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2555 
สภามหาวิทยาลัยฯ อนุมัติ / เห็นชอบหลักสูตรในการประชุม ครั้งที่ 2/2555 เมื่อวันที่ 31 เดือน 

มีนาคม พ.ศ. 2555 
 

7.  ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 
หลักสูตรมีความพร้อมเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาโท 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต และระดับปริญญาเอกหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชา
การบริหารงานก่อสร้างและสาธารณูปโภค ในปีการศึกษา 2557 

 
8.  อาชีพที่สามารถประกอบอาชีพได้หลังส าเร็จการศึกษา 
  วิศวกรรมโยธา ที่มีความรู้ความสามารถด้านวิชาการและวิชาชีพ มีจรรยาบรรณวิชาชีพ ในหน่วยงาน
ของภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน  
 
9.  ชื่อ ต าแหน่ง และคุณวุฒิของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 

ชื่อ - นามสกุล คุณวุฒิ สาขาวิชา 
1. ศ. ดร.สุขสันติ์   หอพิบูลสุข Ph.D. (Geotechnical Engineering), Saga University, Japan, 

2544 

M.Eng. (Soil Engineering), Asian Institute of Technology, 2541 

วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา), มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2539   
2. ผศ. ดร.วชรภูมิ  เบญจโอฬาร Ph.D. (Construction Management and IT), University of 

Teesside, U.K., 2548 

M.Eng. (Construction Engineering and Management), Asian 

Institute of Technology, 2545 

วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2540 

3. ผศ. ดร.พรศิริ  จงกล Ph.D. (Industrial Engineering), Dalhousie University, Canada, 

2543 

วศ.ม. (วิศวกรรมอุตสาหการ), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2534 

วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ), มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2532 
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10.  สถานที่จัดการเรียนการสอน  
 ใช้สถานที่และอุปกรณ์การสอนของอาคารเรียนรวม ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี อ าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา  
 
11.  สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นในการวางแผนหลักสูตร 
  การพิจารณาร่างหลักสูตรนี้ส่วนใหญ่อ้างอิงถึงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 
(พ.ศ.2550-2554) และกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551-2565) ที่กล่าวถึงการ
เปลี่ยนแปลงของบริบทการพัฒนา สถานะ และการปรับตัวของประเทศไทยในหลาย  ๆ ด้านที่แสดงออกถึง
สถานการณ์หรือการพัฒนาที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาหลักสูตร โดยเฉพาะเนื้อหาที่เกี่ยวกับสถานการณ์หรือ
การพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ และสถานการณ์หรือการพัฒนาทางด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม ดังนี้ 
 
 11.1  สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 
  การเปลี่ยนแปลงสภาวะเศรษฐกิจในยุคโลกาภิวัตน์ที่เกิดข้ึนอย่างก้าวกระโดด ส่งผลให้ประเทศไทย
ต้องด าเนินนโยบายเชิงรุก ผู้ผลิตและผู้ประกอบการต่าง  ๆ ในประเทศปรับตัวให้สามารถแข่งขันกับนานา
ประเทศได้ ส่งผลให้ความต้องการด้านโครงสร้างสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน และสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ มีสูงขึ้นตามไป
ด้วย ไม่ว่าจะเป็นอาคาร โรงงาน ถนน สะพาน เขื่อนและแหล่งน้ า เป็นต้น ดังนั้น ความต้องการบุคลากรทาง
วิศวกรรมโยธาจึงยังมีอยู่ตลอดเวลาและถือได้ว่าเป็นทรัพยากรที่จ าเป็นและส าคัญต่อการพัฒนาประเทศ 
วิศวกรโยธาในยุคสมัยนี้ต้องเป็นผู้ที่มีความรู้พ้ืนฐานและตามทันเทคโนโลยีใหม่ เพ่ือใช้ในการส ารวจ ค านวณ 
วิเคราะห์ ออกแบบ วางแผน ควบคุม และบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพในกระแสโลกาภิวัฒน์ที่มีการ
เปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและการพัฒนาทางเศรษฐกิจอย่างก้าวกระโดด 
 
 11.2  สถานการณ์หรือการพัฒนาสังคมและวัฒนธรรม  
 กระแสโลกาภิวัฒน์และการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมที่ไร้พรมแดนน าไปสู่การ
เปลี่ยนแปลงทางสังคมโลกในมุมกว้าง และก่อให้เกิดการแข่งขันด้านตลาดแรงงาน โดยเฉพาะแรงงานชั้นสูงที่
จ าเป็นต่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจ สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงทางสังคมในลักษณะนี้จะเปิดโอกาสให้แรงงาน
ที่มีขีดความสามารถในการพัฒนา และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีไปท างานต่างประเทศ ในขณะเดียวกันบุคลากร
จ านวนมากภายในประเทศที่ไม่มีความพร้อมจะต้องอยู่ภายใต้การแข่งขันจากภายนอกที่อาจจะน ามาซึ่งปัญหา
ทางสังคมจะกลายเป็นอุปสรรคหลักในการแข่งขันของประเทศ วิศวกรที่มีขีดความสามารถจึงถือได้ว่าเป็นอีก
หนึ่งทรัพยากรที่ประเทศต้องการในปัจจุบันและอนาคตอันใกล้นี้ วิศวกรที่ดีนอกจากต้องมีความเชี่ยวชาญใน
ทักษะเชิงวิศวกรรมแล้ว ยังต้องมีทักษะการสื่อสารเจรจาและมีจิตส านึกที่ดีต่อจรรณยาบรรณวิชาชีพ 
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12.  ผลกระทบจากข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 
 12.1 การพัฒนาหลักสูตร 
  ผลกระทบจากสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ส่งผลให้สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ต้องพัฒนาหลักสูตรในเชิงรุกที่มีศักยภาพและสามารถปรับเปลี่ยนได้ตาม
วิวัฒนาการทางเทคโนโลยีเพ่ือผลิตวิศวกรการบริหารงานก่อสร้างที่มีความรู้ความสามารถ รวมทั้งการ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสมในการส ารวจ ค านวณ วิเคราะห์ ออกแบบ วางแผน ควบคุม และบริหาร
จัดการและพัฒนาโครงสร้างสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน และสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพภายใต้กรอบ
ของจริยธรรมในวิชาชีพโดยมีดัชนีบ่งชี้มาตรฐานและคุณภาพการศึกษา คือ 
   (1)  เทียบเคียงมาตรฐานหลักสูตรกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ 
   (2)  น าผลการวิจัยในชั้นเรียนมาปรับปรุงการเรียน การสอนในรายวิชา  
   (3)  จัดท าการศึกษาความต้องการการใช้บัณฑิตจากภาคอุตสาหกรรม 
 โดยเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  พ .ศ . 2552 ส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยมีก าหนดการประเมินคุณภาพหลักสูตรตามดัชนีบ่งชี้ข้างต้นและตัวบ่งชี้ที่
เกี่ยวข้องทุก ๆ ระยะไม่เกิน 5 ปี และมีก าหนดการประเมินครั้งแรก ปีการศึกษา พ.ศ. 2558 

จากสถานการณ์ภายนอก หลักสูตรที่ปรับปรุงและพัฒนาขึ้นจะต้องมีศักยภาพ สามารถปรับเปลี่ยน
ได้ตามการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี รองรับการแข่งขันทางธุรกิจ และส่งเสริมให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและ
ยั่งยืน เพ่ือการผลิตบุคลากรทางการบริหารงานก่อสร้างและสาธารณูปโภคที่มีศักยภาพสูง มีความพร้อมที่จะ
เรียนรู้ พัฒนาและปรับตนเองในการปฏิบัติงานในองค์กรภาครัฐ/เอกชน และมีคุณธรรม 

 
 12.2  ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 
 การพัฒนาหลักสูตรสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยที่เน้นการเป็นมหาวิทยาลัยวิจัย เพ่ือ
การสร้างความเป็นเลิศในการประยุกต์เทคโนโลยี รวมไปถึงพัฒนานวัตกรรมใหม่ให้สามารถปรับแปลงและ
ถ่ายทอดไปยังภาคอ่ืนของประเทศได้ ซึ่งเป็นภาระหนึ่งของพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิตของมหาวิทยาลัย 
 
13.  ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอ่ืนที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอ่ืนของสถาบัน (เช่น รายวิชาที่เปิดสอน

เพื่อให้บริการส านักวิชา/สาขาวิชาอื่น หรือต้องเรียนจากส านักวิชา/สาขาวิชาอื่น)  
13.1  ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนโดยส านักวิชา/สาขาวิชา/หลักสูตรอื่นๆ 
 สหวิทยาการ เชื่อมโยงองค์ความรู้ของสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา วิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรม

ขนส่ง และวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
 
13.2  กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืนต้องมาเรียน  

- 
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13.3  การบริหารจัดการ 
หัวหน้าสาขาวิชาเป็นผู้ประสานงานระหว่างสาขาวิชาอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง 

 
หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 

 
1. ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

1.1  ปรัชญาและความส าคัญของหลักสูตร 
  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต สาขาการบริหารงานก่อสร้างและสาธารณูปโภค 
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เป็นการศึกษาต่อยอดพ้ืนฐานความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ
วิศวกรรมจากระดับปริญญาบัณฑิต โดยจัดให้มีการเรียนแบบสหวิทยาการ ที่รวมเอาศาสตร์ของวิศวกรรมโยธา
เพ่ือการบริหารจัดการงานก่อสร้างและสาธารณูปโภคประเภทต่าง ๆ ได้แก่ งานโครงสร้าง งานดิน งาน
ชลประทาน งานจราจรขนส่ง งานสุขาภิบาล งานสิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยีการก่อสร้าง  นักศึกษาได้ศึกษาทั้ง
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติเพ่ือให้เข้าใจกระบวนการของงานโครงการก่อสร้างทุกขั้นตอน ตั้งแต่การริ เริ่ม
โครงการ การศึกษาความเป็นไปได้ ความคุ้มค่า การวิเคราะห์ทางวิศวกรรม การจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารงาน
ก่อสร้าง การวางแผนและควบคุม จัดโครงสร้างทีมงาน บริหารทรัพยากร การส่งมอบ จนถึงการใช้งานและ
บ ารุงรักษาสิ่งก่อสร้าง และเข้าใจเป้าหมายและหน้าที่ของทีมงานในมุมมองที่หลากหลาย รวมทั้งสามารถน า
ความรู้ที่ได้ไปใช้บริหารพัฒนาโครงการก่อสร้าง หรือบริหารงานก่อสร้างและสาธารณูปโภคได้อย่างมี
ประสิทธิภาพสูงสุด ทั้งในด้านคุณภาพ เวลาและต้นทุน  
 

1.2 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
  หลักสูตรบัณฑิตศึกษาสาขาวิชาการบริหารงานก่อสร้างและสาธารณูปโภค ซึ่งเป็นหลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2555 มีวัตถุประสงค์ คือ 
 1. มีความรู ความเชี่ยวชาญรอบด้านในงานวิศวกรรมโยธา เพ่ือสามารถบริหารและการจัดการงาน
อย่างมีประสิทธิภาพ 
 2. มีคุณภาพ สามารถเปนผูน าองคความรูและความเชี่ยวชาญไปพัฒนาและบริหารจัดการงานที่มี
การใช้เทคโนโลยีชั้นสูงทางวิศวกรรม ทั้งในระดับภูมิภาคและระดับประเทศใหบังเกิดผลอยางแทจริง และเป็น
ก าลังส าคัญในการพัฒนาประเทศ 
 3.  มีทักษะในดานการพัฒนางานโครงการก่อสร้างและสาธารณูปโภคที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมโยธา
ในหนวยงานตาง ๆ ทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน ให เกิดองคความรู และมีความส านึกในการพัฒนา
กระบวนการด าเนินงานโครงการก่อสร้างและสาธารณูปโภคให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
 4. มีประสิทธิภาพในการพัฒนาการศึกษาและการวิจัยทางดานวิศวกรรมโยธาที่เกี่ยวกับการบริหาร
และการจัดการงานก่อสร้างและสาธารณูปโภค ใหมีขีดความสามารถทัดเทียมอารยประเทศ และสามารถน าไป
ใชพัฒนาการจัดการงานประเภทโครงการหรืองานผลิตทางด้านวิศวกรรมของภูมิภาคและของประเทศได้ 
 5. มีจริยธรรม และคุณธรรมในการเปนผูน าแหงวิชาชีพ 
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2.  แผนพัฒนาปรับปรุง 
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 
- ปรับปรุงหลักสูตรให้คงไว้ซ่ึงมาตรฐานระดับชาติและสากล 

 

- พัฒนาหลักสูตรให้

สอดคล้องกับมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แห่งชาติ 

- ส่งเสริมให้มีความร่วมมือ

ทางวิชาการ และวิชาชีพ กับ

องค์กรภายนอกท้ังในประเทศ

และต่างประเทศ 

-ติดตามประเมินหลักสูตรทุก 

5 ปี 

- เอกสารการปรับปรุง

หลักสูตร 

- มีความร่วมมือทาง

วิชาการและวิชาชีพกับ

องค์กรภายนอกท้ังใน

ประเทศและต่างประเทศ 

- มีหลักสูตรปรับปรุงใหม่

ทุก 5 ปี 

 

- ปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน และ

การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี 

- ส ารวจความพึงพอใจของ

หลักสูตรจากผู้ส าเร็จ

การศึกษา 

-ส ารวจความพึงพอใจจากผู้ใช้

บัณฑิต  

- มีรายงานการประเมิน

ความพึงพอใจจากผู้ส าเร็จ

การศึกษา 

- ผู้ใช้บัณฑิตมีความพึง

พอใจในด้านทักษะ ความรู้

และความ สามารถในการ

ท างานของบัณฑิตโดย

เฉลี่ยในระดับดี 

- พัฒนาบุคลากรด้านการเรียนการสอนและบริการวิชาการเพื่อให้มี

ความรู้ในเชิงลึกท่ีทันต่อการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีด้านท่ีเกี่ยวข้องและ/

หรือเพื่อให้มีประสบการณ์จากการน าความรู้ทางวิศวกรรมกรรม

สิ่งแวดล้อมไปปฏิบัติงานจริง 

- สนับสนุนบุคลากรด้านการ

เรียนการสอนให้ท างานวิจัย

ในเชิงลึกและ/หรือโดยใช้

โจทย์ปัญหาจากอุตสาหกรรม  

- ปริมาณผลงานวิจัยต่อ

อาจารย์ในหลักสูตร 

- ปริมาณงานบริการ

วิชาการต่ออาจารย์ใน

หลักสูตร 

 - สนับสนุนบุคลากรด้านการ

เรียนการสอนให้ท างาน

บริการวิชาการแก่องค์กร

ภายนอก 

- สนับสนุนบุคลากรด้านการ

เรียนการสอนให้เข้าร่วม

กิจกรรมทางวิชาการ

ระดับประเทศหรือระดับ

นานาชาติ 

- จ านวนอาจารย์ท่ีเข้าร่วม

กิจกรรมทางวิชาการต่อ

อาจารย์ในหลักสูตร 
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 
 
1.  ระบบการจัดการศึกษา 
 1.1  ระบบ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ใช้การศึกษาระบบไตรภาค คือ 1 ปีการศึกษามี 3 ภาคการศึกษา 
เป็นภาคการศึกษาบังคับทั้ง 3 ภาคการศึกษา ภาคการศึกษาหนึ่งมีระยะเวลา 14 สัปดาห์ แบ่งเป็นการเรียน
การสอน 12 สัปดาห์ และประเมินผลอีก 2 สัปดาห์  

การคิดหน่วยกิตของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เป็นดังนี้ 
1. วิชาบรรยาย (ภาคทฤษฎี) 1 ชั่วโมงต่อสัปดาห์มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต 
2. วิชาฝึกหรือทดลอง (ภาคปฏิบัติ) 2 หรือ 3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต 
 

1.2  การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน 
- 
 

1.3  การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค 
ระบบไตรภาค 1 หน่วยกิตเทียบได้รับ 12/15 หน่วยกิตระบบทวิภาค  
 

2.  การด าเนินการหลักสูตร 
 2.1  วันเวลาในการด าเนินการเรียนการสอน 

จัดการเรียนการสอนในวันอาทิตย์ 
 
 2.2  คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
   1.  เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีว่าด้วยการศึกษาข้ันบัณฑิตศึกษา 
 2.  เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือโททางด้านวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี หรือสาขาอ่ืนที่เกี่ยวข้อง ในทุกสาขา 
          3.  มีคุณสมบัติอ่ืน ๆ ตามที่สาขาวิชาฯ ก าหนด และจะประกาศให้ทราบในเอกสารรับสมัครในแต่ละ 

ปีการศึกษา 
 
 2.3  ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า  
 - 
 

2.4  กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจ ากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3 
  - 
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 2.5  แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี 
 

ปีการศึกษา 

แผนการรับนักศึกษาในระยะเวลา 5 ปี 

หลักสตูรปริญญาโท หลักสตูรปริญญาเอก 

จ านวนที่รับ จ านวนที่จบ จ านวนที่รับ จ านวนที่จบ 

2555 25 - 5 - 

2556 25 25 5 - 

2557 25 25 5 5 

2558 25 25 5 5 

2559 25 25 5 5 

รวม 125 100 25 15 

 
 2.6  งบประมาณตามแผน 

ปีงบประมาณ (พ.ศ.) 2555 2556 2557 2558 2559 

งบบุคลากร 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 

งบลงทุน 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 

งบด าเนินการ 640,000 640,000 640,000 640,000 640,000 

รวม 2,640,000 2,640,000 2,640,000 2,640,000 2,640,000 

 
2.7  ระบบการศึกษา 

แบบชั้นเรียน 
 

2.8  การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนข้ามมหาวิทยาลัย 
เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีว่าด้วยการศึกษาขั้นบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2550 หมวด 9

การย้ายสาขาวิชา การโอนย้าย และการเทียบโอนรายวิชา ข้อ 24 การโอนย้าย และการเทียบโอนรายวิชา   
 
3.  หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
 3.1 หลักสูตร 
 ระดับปริญญาโท 

แผน ก แบบ ก 1 การวิจัยเพื่อท าวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า           45 หน่วยกิต 
แผน ก แบบ ก 2 การศึกษารายวิชาและการวิจัยเพื่อท าวิทยานิพนธ์ 

ไม่น้อยกว่า             45 หน่วยกิต 
แผน ข การศึกษารายวิชาโดยไม่มีการท าวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า          45 หน่วยกิต 
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 ระดับปริญญาเอก 
  แบบ 1 การวิจัยเพื่อท าวิทยานิพนธ์ โดยไม่ต้องศึกษารายวิชา 

แบบ 1.1 ผู้เข้าศึกษาท่ีจบการศึกษาขั้นปริญญาโท ไม่น้อยกว่า    60 หน่วยกิต 
  แบบ 2 การศึกษารายวิชาและการวิจัยเพื่อท าวิทยานิพนธ์ 
 แบบ 2.1 ผู้เข้าศึกษาท่ีจบการศึกษาขั้นปริญญาโท ไม่น้อยกว่า     60 หน่วยกิต 
     แบบ 2.2 ผู้เข้าศึกษาทีจ่บการศึกษาขั้นปริญญาตรี ไม่น้อยกว่า    90 หน่วยกิต 
 
 3.2 โครงสร้างหลักสูตร  
  ระดับปริญญาโท 
   แผน ก แบบ ก 1 การวิจัยเพื่อท าวิทยานิพนธ์ 
   ผู้เข้าศึกษาจะท างานวิจัยและน าเสนอในรูปของวิทยานิพนธ์โดยไม่ต้องศึกษารายวิชา โดยมี
จ านวนหน่วยกิตวิทยานิพนธ์รวมไม่น้อยกว่า 45 หน่วยกิต อย่างไรก็ตาม อาจารย์ที่ปรึกษาหรือคณะกรรมการ
ของสาขาวิชาฯ อาจก าหนดให้ผู้เข้าศึกษาต้องศึกษารายวิชาบางวิชาที่อาจจะเป็นการเพ่ิมพูนความรู้ของผู้เข้า
ศึกษาซึ่งเอ้ือประโยชน์ต่องานวิจัย 
 
   แผน ก แบบ ก 2 การศึกษารายวิชาและการวิจัยเพื่อท าวิทยานิพนธ์ 
   ผู้เข้าศึกษาจะศึกษารายวิชาไม่น้อยกว่า 25 หน่วยกิต และท างานวิจัยและน าเสนอในรูปของ
วิทยานิพนธ์ โดยมีจ านวนหน่วยกิตวิทยานิพนธ์รวมไม่น้อยกว่า 20 หน่วยกิต รวมเป็นหน่วยกิตรวมทั้งหมดไม่
น้อยกว่า 45 หน่วยกิต ดังนี้ 
     วิชาบังคับ            18 หน่วยกิต 
     วิชาเลือก       7 หน่วยกิต 
     วิทยานิพนธ์       20 หน่วยกิต 
 
   แผน ข การศึกษารายวิชาโดยไม่มีการท าวิทยานิพนธ์ 
   ผู้เข้าศึกษาจะศึกษารายวิชาไม่น้อยกว่า 38 หน่วยกิต และท างานค้นคว้าอิสระและน าเสนอใน
รูปของรายงาน โดยมีจ านวนหน่วยกิตโครงงานมหาบัณฑิตไม่น้อยกว่า 7 หน่วยกิต รวมเป็นหน่วยกิตรวม
ทั้งหมดไม่น้อยกว่า 45 หน่วยกิต ดังนี้ 
     วิชาบังคับ     18 หน่วยกิต 
     วิชาเลือก     20 หน่วยกิต 
     โครงงานมหาบัณฑิต        7 หน่วยกิต 
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  ระดับปริญญาเอก 
  แบบ 1 การวิจัยเพื่อท าวิทยานิพนธ์โดยไม่ต้องศึกษารายวิชา 
  แบบ 1.1 ผู้เข้าศึกษาที่จบการศึกษาขั้นปริญญาโท 
   ผู้เข้าศึกษาจะท างานวิจัยและน าเสนอในรูปของวิทยานิพนธ์โดยไม่ต้องศึกษารายวิชา โดยมี
จ านวนหน่วยกิตวิทยานิพนธ์รวมไม่น้อยกว่า 60 หน่วยกิต  ส าหรับผู้เข้าศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาในระดับ
ปริญญาโทก่อนเข้าศึกษาในหลักสูตรฯ อย่างไรก็ตามอาจารย์ที่ปรึกษาหรือคณะกรรมการของสาขาวิ ชาฯ อาจ
ก าหนดให้ผู้เข้าศึกษาต้องศึกษารายวิชาบางวิชาที่อาจจะเป็นการเพ่ิมพูนความรู้ของผู้เข้าศึกษาซึ่งเอ้ือประโยชน์
ต่องานวิจัย 
   แบบ 2 การศึกษารายวิชาและการวิจัยเพื่อท าวิทยานิพนธ์ 

 แบบ 2.1 ผู้เข้าศึกษาที่จบการศึกษาขั้นปริญญาโทก่อนเข้าศึกษาในหลักสูตร 
   ผู้เข้าศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทก่อนเข้าศึกษาในหลักสูตรฯ จะศึกษารายวิชา
ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต และท างานวิจัยและน าเสนอในรูปของวิทยานิพนธ์ โดยมีจ านวนหน่วยกิตวิทยานิพนธ์
รวมไม่น้อยกว่า 45 หน่วยกิต รวมเป็นหน่วยกิตรวมทั้งหมดไม่น้อยกว่า 60 หน่วยกิต ดังนี้ 
     วิชาเลือก     15 หน่วยกิต 
     วิทยานิพนธ์               45 หน่วยกิต 

 
 แบบ 2.2 ผู้เข้าศึกษาทีจ่บการศึกษาขั้นปริญญาตรีก่อนเข้าศึกษาในหลักสูตร 

   ผู้เข้าศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีก่อนเข้าศึกษาในหลักสูตรฯ จะศึกษา
รายวิชาไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต และท างานวิจัยและน าเสนอในรูปของวิทยานิพนธ์ โดยมีจ านวนหน่วยกิต
วิทยานิพนธ์รวมไม่น้อยกว่า 60 หน่วยกิต รวมเป็นหน่วยกิตรวมทั้งหมดไม่น้อยกว่า 90 หน่วยกิต ดังนี้ 
     วิชาบังคับ     18 หน่วยกิต 
     วิชาเลือก                   12 หน่วยกิต 
     วิทยานิพนธ์      60 หน่วยกิต 
  
 3.3 รายวิชา 

จ านวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
 3.3.1  กลุ่มวิชาบังคับ  ประกอบด้วย  
554601 การบริหารงานโครงการก่อสร้าง      4(4-0-8) 
 (Construction Project Management) 
554602 การจัดการทรัพยากรบุคคลในงานวิศวกรรม   4(4-0-8) 
 (Human Resource Management in Engineering) 
554603  การบริหารเชิงปริมาณส าหรับงานก่อสร้าง  4(4-0-8) 
 (Quantitative Management in Construction) 
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554604  การควบคุมต้นทุนงานก่อสร้าง   4(4-0-8) 
 (Construction Cost Controls) 
554605 สัมมนา   1(0-3-3) 
 (Seminar)    
554606 การน าเสนอรายงานทางวิศวกรรม  1(0-3-3) 
 (Engineering Report Presentation) 
 
 3.3.2  กลุ่มวิชาเลือก  ประกอบด้วย 

จ านวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
554610   กลศาสตร์ประยุกต์ส าหรับวิศวกรโยธา  4(4-0-8) 
  (Applied Mechanics for Civil Engineers)     
554611 คณิตศาสตร์ประยุกต์ส าหรับงานวิศวกรรม   4(4-0-8) 
 (Applied Mathematics for Engineering) 
554612 ระเบียบวิธีวิจัยและสถิติส าหรับงานวิศวกรรม  4(4-0-8) 
 (Research Methodology and Statistics for Engineering) 
554613 การวางแผนและควบคุมโครงการก่อสร้าง  4(4-0-8) 
 (Construction Planning and Control)   
554614  การบริหารการเงิน  4(4-0-8) 
 (Financial Management)  
554615  กฎหมายส าหรับงานก่อสร้าง     4(4-0-8) 
 (Construction Laws) 
554616 การบริหารงานก่อสร้างด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ  4(4-0-8) 
 (Information Technology for Construction) 
554617 การบริหารความปลอดภัยในงานก่อสร้าง  4(4-0-8) 
 (Construction Safety Management) 
554618 การบริหารวัสดุก่อสร้าง       4(4-0-8) 
 (Construction Materials Management) 
554619  การออกแบบและเทคนิคการก่อสร้างโครงสร้างใต้ดิน  4(4-0-8) 
 (Design and Construction Techniques of Sub-Structure) 
554620 การบริหารธุรกิจสมัยใหม่   4(4-0-8) 
 (Modern Business Management)  
554621 การวิเคราะห์การตัดสินใจทางเศรษฐศาสตร์  4(4-0-8)  
 (Economic Decision Analysis) 
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554622  โลจิสติกส์และการบริหารห่วงโซ่อุปทาน  4(4-0-8) 
 (Logistics and Supply Chain Management) 
554623  การจัดการคุณภาพแบบสมบูรณ์        4(4-0-8) 
 (Total Quality Management) 
554624 การจัดการแหล่งน้ า  4(4-0-8) 
 (Water Resources Planning) 
554625 การจัดการระบบประปาและการกระจายน้ า  4(4-0-8) 
 (Water Supply and Distribution System Management) 
554626 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการก่อสร้าง  4(4-0-8) 
 (Environmental Impact Study for Construction Projects)    
554627 การจัดการมูลฝอย  4(4-0-8) 
 (Solid Waste Management)  
554628  การบริการชุมชน  4(4-0-8) 
 (Urban Services)  
554629 ระบบการจัดการสาธารณูปโภคผิวทางและสะพาน  4(4-0-8) 
 (Pavement and Bridge Infrastructure Management Systems) 
554630 การวางแผนระบบการขนส่ง     4(4-0-8) 
 (Transportation System Planning) 
554631 การขนส่งและการใช้ที่ดิน  4(4-0-8) 
 (Transportation and Land Use)  
554632 การวางแผนการขนส่งในเขตเมือง  4(4-0-8) 
 (Urban Transportation Planning)  
554633 ภาษาอังกฤษในงานบริหารงานก่อสร้าง  4(4-0-8)
 (English for Construction Management) 
554680  หัวข้อพิเศษทางการบริหารงานก่อสร้างและสาธารณูปโภค 1  4(4-0-8) 
  (Special Topic in Construction and Infrastructure Management I) 
554681  หัวข้อพิเศษทางการบริหารงานก่อสร้างและสาธารณูปโภค 2  4(4-0-8) 
  (Special Topic in Construction and Infrastructure Management II) 
554682  หัวข้อพิเศษทางการบริหารงานก่อสร้างและสาธารณูปโภค 3  4(4-0-8) 
  (Special Topic in Construction and Infrastructure Management III) 
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 3.3.3 หมวดโครงงานมหาบัณฑิต 
จ านวนหน่วยกิต  

554670 โครงงานมหาบัณฑิต (เฉพาะแผน ข)  (7 หน่วยกิต) 
 (Master Project) 
 
  3.3.4  หมวดวิทยานิพนธ์ 

จ านวนหน่วยกิต  
554701 วิทยานิพนธมหาบัณฑิต แบบ ก 1                         (45 หนวยกิต) 
 (Master Thesis Scheme A1) 
554702  วิทยานิพนธมหาบัณฑิต แบบ ก 2                        (20 หนวยกิต) 
  (Master Thesis Scheme A2)  
554703 วิทยานิพนธ์ดุษฎีบัณฑิต แบบ 1.1                                                           (60 หนวยกิต) 
  (Doctoral Thesis Scheme 1.1) 
554704 วิทยานิพนธ์ดุษฎีบัณฑิต แบบ 2.1                                                           (45 หนวยกิต) 
  (Doctoral Thesis Scheme 2.1) 
554705 วิทยานิพนธ์ดุษฎีบัณฑิต แบบ 2.2                                                           (60 หนวยกิต) 
  (Doctoral Thesis Scheme 2.2) 
 
ความหมายเลขรหัสวิชา 
 ตัวเลข 6 หลัก  นับจากซ้ายมือมีความหมายดังนี้ 
 หลักท่ี 1 หมายถึง ส านักวิชาที่รับผิดชอบ (เลข 5 หมายถึง  ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์) 
 หลักท่ี 2 และ 3 หมายถึง สาขาวิชาที่รับผิดชอบ (เลข 54 หมายถึง สาขาวิชาการบริหารงานก่อสร้าง  
                               และสาธารณูปโภค) 
 หลักท่ี 4  แสดงรหัสที่ระบุระดับของการศึกษา ในที่นี้  
     เลข 6-7 หมายถึงรายวิชาในระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท/ปริญญาเอก) 
  หลักท่ี 5  แสดงรหัสของหมวดและกลุ่มวิชา ในที่นี้  
     เลข 0 หมายถึงวิชาในหมวดวิชาบังคับ 
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3.3.5  แผนการศึกษา 
  แผนการศึกษาระดับปริญญาโท 
  แผน ก แบบ ก 1 การวิจัยเพื่อท าวิทยานิพนธ์ 

ชั้นป ี ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต ภาคการศึกษาที่ 3 หน่วยกิต 

1 554701 วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต  

            แบบ ก 1 

3 554701 วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต  

            แบบ ก 1 

6 554701 วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต  

            แบบ ก 1 

9 

 รวม 3 รวม 6 รวม 9 

2 554701 วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต  

            แบบ ก1 

9 554701 วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต  

           แบบ ก 1 

9 554701 วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต  

           แบบ ก 1 

9 

 รวม 9 รวม 9 รวม 9 

จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 45 หน่วยกิต 
 

  แผน ก แบบ ก 2 การศึกษารายวิชาและการวิจัยเพื่อท าวิทยานิพนธ์ 

ชั้นป ี ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต ภาคการศึกษาที่ 3 หน่วยกิต 

1 

 

 

554601  การบริหารงานโครงการ      

          ก่อสร้าง 

วิชาเลือก (1) 

 

4 

 

4 

554602  การจัดการทรัพยากบุคคล 

              ในงานวิศวกรรม 

554603 การบริหารเชิงปริมาณ 

           ส าหรับงานกอ่สร้าง 

4 

 

4 

554604 การควบคุมต้น 

           ทุนงานก่อสร้าง 

วิชาเลือก (2) 

4 

 

3 

รวม 8 รวม 8 รวม 7 

2 554605 สัมมนา 1 554702 วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต  

           แบบ ก 2 

6 554702 วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต  

           แบบ ก 2 

11 

 554606 การน าเสนอรายงาน 

           ทางวิศวกรรม 
1     

554702 วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต  

           แบบ ก 2 

3     

รวม 5 รวม 6 รวม 11 

จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 45 หน่วยกิต 
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  แผน ข การศึกษารายวิชาโดยไม่มีการท าวิทยานิพนธ์ 

ชั้นป ี ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต ภาคการศึกษาที่ 3 หน่วยกิต 
1 

 

 

554601  การบริหารงานโครงการก่อสร้าง 4 554602  การจัดการทรัพยากรบุคคล 

              ในงานวิศวกรรม 

4 554604 การควบคุมต้นทุน 

           งานก่อสร้าง 

4 

วิชาเลือก (1) 

 

4 554603 การบริหารเชิงปริมาณ 

           ส าหรับงานกอ่สร้าง 

4 วิชาเลือก (2) 4 

รวม 8 รวม 8 รวม 8 

2 

 

วิชาเลือก (3) 4 554605 สัมมนา 1 554670 โครงงานมหาบัณฑิต 7 

วิชาเลือก (4) 4 554606 การน าเสนอรายงาน 

           ทางวิศวกรรม 

1   

  วิชาเลือก (5) 4   

รวม 8 รวม 6 รวม 7 

จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 45 หน่วยกิต 
 

แผนการศึกษาระดับปริญญาเอก 
 แบบ 1 การวิจัยเพื่อท าวิทยานิพนธ์โดยไม่ต้องศึกษารายวิชา 
 แบบ 1.1 ผู้เข้าศึกษาที่จบการศึกษาขั้นปริญญาโท 

ชั้นป ี ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต ภาคการศึกษาที่ 3 หน่วยกิต 

1 554703 วิทยานิพนธ์ดุษฎีบัณฑิต  

           แบบ 1.1 

3 554703 วิทยานิพนธ์ดุษฎีบัณฑิต 

แบบ 1.1 

3 554703 วิทยานิพนธ์ดุษฎีบัณฑิต  

           แบบ 1.1 

8 

 รวม 3 รวม 3 รวม 8 

2 554703 วิทยานิพนธ์ดุษฎีบัณฑิต  

           แบบ 1.1 

8 554703 วิทยานิพนธ์ดุษฎีบัณฑิต 

แบบ 1.1 

8 554703 วิทยานิพนธ์ดุษฎีบัณฑิต  

           แบบ 1.1 

8 

 รวม 8 รวม 8 รวม 8 

3 554703 วิทยานิพนธ์ดุษฎีบัณฑิต  

           แบบ 1.1 

8 554703 วิทยานิพนธ์ดุษฎีบัณฑิต 

แบบ 1.1 

8 554703 วิทยานิพนธ์ดุษฎีบัณฑิต  

           แบบ 1.1 

6 

 รวม 8 รวม 8 รวม 6 

จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 60 หน่วยกิต 
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 แบบ 2 การศึกษารายวิชาและการวิจัยเพื่อท าวิทยานิพนธ์ 
 แบบ 2.1 ผู้เข้าศึกษาที่จบการศึกษาขั้นปริญญาโท 

ชั้นป ี ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต ภาคการศึกษาที่ 3 หน่วยกิต 
1 วิชาเลือก (1) 4 วิชาเลือก (3) 4 554704 วิทยานิพนธ์ดุษฎีบัณฑิต 

            แบบ 2.1 

3 

วิชาเลือก (2) 4 วิชาเลือก (4) 3   

รวม 8 รวม 7 รวม  3 

2 554704 วิทยานิพนธ์ดุษฎีบัณฑิต  

           แบบ 2.1 

3 554704 วิทยานิพนธ์ดุษฎีบัณฑิต  

           แบบ 2.1 

7 554704 วิทยานิพนธ์ดุษฎีบัณฑิต  

           แบบ 2.1 

7 

รวม 3 รวม 7 รวม 7 

3 554704 วิทยานิพนธ์ดุษฎีบัณฑิต  

           แบบ 2.1 

7 554704 วิทยานิพนธ์ดุษฎีบัณฑิต  

           แบบ 2.1 

8 554704 วิทยานิพนธ์ดุษฎีบัณฑิต  

           แบบ 2.1 

10 

รวม 7 รวม 8 รวม 10 

จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 60 หน่วยกิต 
 

 แบบ 2.2 การศึกษารายวิชาและการวิจัยเพื่อท าวิทยานิพนธ์ 

ชั้นป ี ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต ภาคการศึกษาที่ 3 หน่วยกิต 

1 554601  การบริหารงานโครงการก่อสร้าง 4 554602  การจัดการทรัพยากรบุคคล 

              ในงานวิศวกรรม 

4 554604 การควบคุมต้นทุน 

           งานก่อสร้าง 

4 

วิชาเลือก (1) 

 

4 554603 การบริหารเชิงปริมาณ 

           ส าหรับงานกอ่สร้าง 

4 วิชาเลือก (2) 4 

รวม 8 รวม 8 รวม 8 

2 วิชาเลือก (3) 4 554705 วิทยานิพนธ์ดุษฎีบัณฑิต  

           แบบ 2.2 

3 554705 วิทยานิพนธ์ดุษฎีบัณฑิต  

           แบบ 2.2 

5 

554605 สัมมนา 1     

554606 การน าเสนอรายงาน 

           ทางวิศวกรรม 
1 

    

รวม 6 รวม 3 รวม 5 

3 554705 วิทยานิพนธ์ดุษฎีบัณฑิต  

           แบบ 2.2 

8 554705 วิทยานิพนธ์ดุษฎีบัณฑิต  

           แบบ 2.2 

8 554705 วิทยานิพนธ์ดุษฎีบัณฑิต  

           แบบ 2.2 

8 

รวม 8 รวม 8 รวม 8 

4 554705 วิทยานิพนธ์ดุษฎีบัณฑิต  

           แบบ 2.2 

8 554705 วิทยานิพนธ์ดุษฎีบัณฑิต  

           แบบ 2.2 

8 554705 วิทยานิพนธ์ดุษฎีบัณฑิต  

           แบบ 2.2 

12 

รวม 8 รวม 8 รวม 12 

จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร  90 หน่วยกิต 
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3.3.6 ค าอธิบายรายวิชา 
ค าอธิบายรายวิชาแสดงในภาคผนวก ก 
 

 3.4 ชื่อต าแหน่ง และคุณวุฒิของอาจารย์ 
 3.4.1  อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 

ชื่อ - นามสกุล คุณวุฒิ สาขาวิชา 
  

1. ศ. ดร.สุขสันติ์   หอพิบูลสุข* Ph.D. (Geotechnical Engineering), Saga University, Japan, 

2544 

M.Eng. (Soil Engineering), Asian Institute of Technology, 2541 

วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา), มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2539   

2. ผศ. ดร.พรศิริ  จงกล* Ph.D. (Industrial Engineering), Dalhousie University, Canada, 

2543 

วศ.ม. (วิศวกรรมอตุสาหการ), จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย, 2534 

วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ), มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2532 

3. ผศ. ดร.วชรภูมิ  เบญจโอฬาร* Ph.D. (Construction Management and IT), University of 

Teesside, U.K., 2548 

M.Eng. (Construction Engineering and Management), Asian 

Institute of Technology, 2545 

วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2540 

4. ผศ.ศาสน ์ สุขประเสริฐ M.Eng. (Transportation Engineering), Asian Institute of 

Technology, 2523  

วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา), มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2521 

5. ผศ.เชาวน์  หิรัญตียะกลุ วศ.ม. (วิศวกรรมแหล่งน้ า), มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2543 

วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุนาร,ี 2540 

 
หมายเหตุ  * หมายถึง อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
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 3.4.2  อาจารย์ประจ า 
 

ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 
 
ล าดับที่ ชื่อ – สกุล คุณวุฒิ สาขาวิชา 

1. ศ. ดร.สุขสันติ์   หอพิบูลสุข Ph.D. (Geotechnical Engineering), Saga University, Japan, 2544 

M.Eng. (Soil Engineering), Asian Institute of Technology, 2541 

วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา), มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2539   

2. รศ. ดร.วัฒนวงศ ์รัตนวราห Ph.D. (Transportation Engineering), Vanderbilt University, U.S.A., 

2549 

M.Eng. (Transportation Engineering), A.I.T., 2538 

วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2535 

3. รศ. ดร.สิทธิชัย แสงอาทิตย ์ Ph.D. (Civil Engineering), University of Texas at Arlington, U.S.A., 

2540 

M.Eng. (Civil Engineering), University of Texas at Arlington, 

U.S.A., 2536 

วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา), มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2533 

4. ผศ. ดร.บุญชัย วิจิตรเสถยีร D.Tech.Sci.  (Environmental Technology and Management), 

Asian Institute of Technology, 2547 

วท.ม. (เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม), สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, 

2536 

วท.บ. (เคมีอุตสาหกรรม), สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุร,ี 2534 

5. ผศ. ดร.พงษ์ชัย จิตตะมยั Ph.D. (Industrial Engineering), Texas A&M University, U.S.A., 

2547 

M.S. (Industrial Engineering), Texas A&M University, U.S.A., 2542 

วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ), มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2538 

6. ผศ. ดร.สุดจิต ครุจิต Ph.D. (Environmental Engineering), Illinois Institute Technology, 

U.S.A., 2544 

M.Eng. (Environmental Engineering), Asian Institute of 

Technology, 2537 

วศ.บ. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม), จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย, 2535 
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7. ผศ. ดร.จรียา ยิ้มรตันบวร Ph.D. (Environmental Technology), Ehime University, Japan, 

2546 

M.Sc. (Environmental Chemistry), Kochi University, Japan, 2543 

วท.ม. (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2537 

วท.บ. (สาธารณสุขศาสตร์), มหาวทิยาลัยมหิดล, 2533 

8. ผศ. ดร.ฉัตรชัย โชติษฐยางกูร Ph.D. (Environmental Engineering), The University of Western 

Australia, Australia, 2544 

M.Eng. (Water Resources Engineering), Asian Institute of 

Technology, 2534 

วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2528 

9. ผศ. ดร.ปรียาพร โกษา วศ.ด. (วิศวกรรมทรัพยากรน้ า), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร,์ 2549 

วศ.ม. (วิศวกรรมทรัพยากรน้ า), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร,์ 2544 

วศ.บ. (วิศวกรรมเกษตร), มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2541 

10. ผศ. ดร.พรศิริ  จงกล Ph.D. (Industrial Engineering), Dalhousie University, Canada, 

2543 

วศ.ม. (วิศวกรรมอตุสาหการ), จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย, 2534 

วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ), มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2532 

11. ผศ. ดร.มงคล จิรวัชรเดช Ph.D. (Civil Engineering), The University of Tokyo, Japan, 2539 

M.Eng. (Civil Engineering), The University of Tokyo, Japan, 2536 

วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2533 

12. ผศ. ดร.วชรภูมิ  เบญจโอฬาร Ph.D. (Construction Management and IT), University of 

Teesside, U.K., 2548 

M.Eng. (Construction Engineering and Management), Asian 

Institute of Technology, 2545 

วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2540 

13. ผศ. ดร.อวิรุทธิ ์ชินกุลกิจนิวัฒน์ D.Eng. (Civil Engineering), Graz University of Technology (TUG), 

Austria, 2548 

M.Eng. (Soil Engineering), Asian Institute of Technology, 2541  

วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา), มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2539  

14. ผศ.เชาวน์  หิรัญตียะกลุ วศ.ม. (วิศวกรรมแหล่งน้ า), มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2543 

วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุนาร,ี 2540 
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15. ผศ.ศาสน์  สุขประเสริฐ M.Eng. (Transportation Engineering), Asian Institute of 

Technology, 2523  

วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา), มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2521 

16. อ. ดร.ฉัตรเพชร ยศพล Ph.D. (Environmental Engineering), New Jersey Institute of 

Technology, U.S.A., 2549 

วศ.ม. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม), จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย, 2537 

วศ.บ. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม), มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2533 

17. อ. ดร.ปวีร ์ศิริรักษ์ Ph.D (Industrial and Systems Engineering),  Auburn University, 

U.S.A., 2552 

M.S. (Industrial and Systems Engineering), Auburn University, 

USA., 2549 

วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต

บางเขน, 2540 

18. อ. ดร.วีระชัย มโนพิเชฐวัฒนา Ph.D. (Industrial Engineering), University of Texas at Arlington, 

U.S.A., 2530 

M.Sc. (Industrial Engineering), University of Texas at 

Arlington, USA., 2526 

วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ), มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2519 

19. อ. ดร.วุฒิ ด่านกิตติกุล Ph.D. (Environmental Planning), Muroran Institute of 

Technology, Japan, 2537 

M.Eng. (Civil Engineering and Architecture), Muroran Institute of 

Tech., Japan, 2534 

สถ.บ. (สถาปัตยกรรม), สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา้เจ้าคณุทหาร

ลาดกระบัง, 2529 

20. อ. ดร.ศิรดล ศิริธร Ph.D. (Transportation Engineering), Virginia Polytechnic Institute 

and State University, U.S.A., 2543 

วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2537 

21. อ. ดร.พัชรินทร ์ราโช วศ.ด. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุนาร,ี 2553 

วศ.ม. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุนาร,ี 2545 

วศ.บ. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุนาร,ี 2541 
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22. อ. ดร.รัฐพล ภู่บุบผาพันธ ์ Ph.D. (Urban and Environmental Engineering), Hokkaido 

University, Japan, 2549 

M.Eng. (Transportation Engineering), A.I.T, 2545 

วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา), มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2542 

23. อ. ดร.อภิชน วัชเรนทร์วงศ ์ Ph.D. (Environmental Management), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, 

2551 

วศ.ม. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, 

2546 

วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา), มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2544 

 
 3.4.3  อาจารย์พิเศษ 
  -  
 
4.  องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์การภาคสนาม  
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีใช้กระบวนการสร้างประสบการณ์ภาคสนาม โดยให้นักศึกษาท า
โครงงานในรายวิชาหรือวิทยานิพนธ์ เพ่ือให้มีความรู้เชิงลึกที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีด้านการ
บริหารงานก่อสร้างและสาธารณูปโภค และ/หรือเพ่ือให้มีประสบการณ์จากการน าความรู้ทางการบริหารงาน
ก่อสร้างและสาธารณูปโภคไปแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจริงในสถานประกอบการ  ทั้งนี้อาจารย์ในสาขาวิชาฯ เป็น
ผู้ดูแลให้นักศึกษาได้รับความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ในวิชาชีพอย่างครบถ้วน และสมบูรณ์ในระหว่างการ
ท าโครงงานหรือการท าวิทยานิพนธ์ 
 4.1  ผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม 

นักศึกษามีความรู้เชิงลึกด้านการบริหารงานก่อสร้างและสาธารณูปโภค และ/หรือสามารถน าความรู้
ทางการบริหารงานก่อสร้างและสาธารณูปโภคไปใช้แก้ปัญหาที่เกิดข้ึนจริงในสถานประกอบการ 

 
 4.2  ช่วงเวลา  

ระหว่างภาคการศึกษาปกติ 
 

 4.3  การจัดเวลาและตารางสอน 
เป็นไปตามที่อาจารย์ผู้สอนรายวิชาก าหนด 

 
 
 
 



มคอ.2  

23 
 

5.  ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย 
5.1 ค าอธิบายโดยย่อ 

การท าโครงงานในรายวิชาคือการที่นักศึกษาท างานภายใต้การควบคุมของอาจารย์ผู้สอนรายวิชา 
ส่วนการท าวิทยานิพนธ์ คือการที่นักศึกษาท างานภายใต้การควบคุมของอาจารย์ที่ปรึกษา โดยการประยุกต์ใช้
ความรู้ทางการบริหารงานก่อสร้างและสาธารณูปโภคเป็นหลัก 
 

5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
 การท าโครงงานดังกล่าวข้างต้นจะมีประโยชน์กับนักศึกษา เช่น 
  1. มีองค์ความรู้จากการท าโครงงาน 
  2. สามารถแก้ไขปัญหาโดยวิธีวิจัย 
  3. สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล 
  4. สามารถปรับตัวในการท างานร่วมกับผู้อ่ืน 
  5. สามารถน าเสนอและสื่อสารด้วยภาษาพูด และภาษาเขียน 
 
 5.3  ช่วงเวลา 
   ปฏิบัติงานระหว่างภาคการศึกษาปกติ 
 
 5.4  จ านวนหน่วยกิต 

เป็นไปตามจ านวนหน่วยกิตของวิทยานิพนธ์ที่ก าหนดในโครงสร้างหลักสูตรในข้อ 3.2 
 
 5.5  การเตรียมการ 
  การเตรียมการให้ค าแนะน าช่วยเหลือทางวิชาการแก่นักศึกษา เช่น 

1) อาจารย์ที่ปรึกษาให้ค าแนะน านักศึกษา โดยให้นักศึกษาเป็นผู้เลือกอาจารย์ที่ปรึกษา 
      และหัวข้อโครงงานหรือหัวข้อวิทยานิพนธ์ที่นักศึกษาสนใจ 
2) อาจารย์ที่ปรึกษาจัดตารางเวลาการให้ค าปรึกษา และการติดตามการท างานของนัก    
      ศึกษา 
3) จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์สิ่งอ านวยความสะดวกในการท างานโครงงานวิจัย เช่น คอม        
      พิวเตอร์ เครื่องมือ และอุปกรณ์ เป็นต้น 

 
5.6  กระบวนการประเมินผล 

  กระบวนการประเมินผลกลไกการทวนสอบมาตรฐาน เช่น 
1)  ประเมินคุณภาพโครงงานโดยอาจารย์ประจ าวิชา หรือประเมินคุณภาพวิทยานิพนธ์โดย 

      คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ 
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2)  ประเมินความก้าวหน้าในระหว่างการท าวิจัย หรือวิทยานิพนธ์ โดยอาจารย์ที่ปรึกษา และ 
     คณาจารย์ อย่างน้อย 3 คน จากการสังเกต จากการรายงานด้วยวาจา และ/หรือ เอกสาร 
     อ่ืน 
3)  ประเมินผลการท างานของนักศึกษาในภาพรวม จากการติดตามการท างาน ผลงานที่เกิด 
     ในแตล่ะข้ันตอน และรายงานโดยอาจารย์ที่ปรึกษา 

 
หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 

 
1.  การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา 
(1) มีคุณธรรม จริยธรรม มีสัมมาคารวะ รู้ จั ก

ก า ล เ ท ศะ  แล ะท า ห น้ า ที่ เ ป็ น พล เ มื อ ง ดี 
รับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพและสังคม 

การสอดแทรกจริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ   
ในระหว่างการสอนวิชาต่าง ๆ 

(2) มี ค ว า ม รู้ พ้ื น ฐ า น ใ น ศ า ส ต ร์ ที่ เ กี่ ย ว ข้ อ ง            
ทั้ งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติอยู่ ในเกณฑ์ดี 
สามารถประยุกต์ ได้อย่างเหมาะสมในการ
ประกอบวิชาชีพ และศึกษาต่อในระดับสูง 

การเรียนการสอนในภาคทฤษฎี การเรียนการสอน   
ในภาคปฏิบัติจากการทดลองในห้องปฏิบัติการและ
จากงานที่ได้รับมอบหมาย 

(3) มีความรู้ทันสมัย ใฝ่รู้ และมีความสามารถพัฒนา
ความรู้ เพื่อพัฒนาตนเอง พัฒนางาน และพัฒนา
สังคม 

การมอบหมายงานที่ต้องค้นคว้าด้วยตนเองเพ่ือที่จะ
สามารถเกิดความคิดสร้างสรรค์ใหม่  ๆ จากพ้ืน
ฐานความรู้ที่มีอยู่เดิม 

(4) คิดเป็นท าเป็น รู้จักแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง  
และเลือกวิธีการแก้ปัญหาได้อย่างเป็นระบบและ
เหมาะสม 

การมอบหมายงานที่เป็นโครงงาน เป็นระบบครบวงจร
การท ากิจกรรมที่ต้องมีการจัดสรรงาน คน และเวลา 

(5) มีความสามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืน มีทักษะการ
บริหารจัดการและท างานเป็นหมู่คณะ 

การมอบหมายงานหรือกิจกรรมที่ต้องท าร่วมกัน    
เป็นหมู่คณะ 

(6) มีความสามารถในการติดต่อสื่อสาร โดยใช้
ภาษาไทย ภาษาต่างประเทศและศัพท์เทคนิค 
รวมถึงมีความสามารถในการใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

การมอบหมายงานหรือกิจกรรมที่ต้องมีการน าเสนอ 
ในลักษณะปากเปล่าประกอบสื่อในชั้นเรียน 
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2.  การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน  
2.1 คุณธรรม จริยธรรม 

2.1.1  ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
(1)  สามารถจัดการเกี่ยวกับปัญหาทางคุณธรรม จริยธรรมที่ซับซ้อนในบริบททางวิชาการ

หรือวิชาชีพ 
(2)  สามารถใช้ดุลยพินิจอย่างผู้รู้ ด้วยความยุติธรรม ด้วยหลักฐานด้วยหลักการที่มีเหตุผล

และค่านิยมอันดีงาม จัดการกับปัญหาที่เกิดขึ้นได้ 
(3)  มีภาวะความเป็นผู้น าในการส่งเสริมให้มีการประพฤติปฏิบัติตามหลักคุณธรรม จริยธรรม

ในที่ท างานและชุมชน 
(4)  สนับสนุนอย่างจริงจังต่อการใช้ดุลยพินิจทางด้านคุณธรรม จริยธรรมในการจัดการกับ

ความขัดแย้งและปัญหาที่มีผลกระทบต่อตนเองและผู้อื่น 
(5)  แสดงออกหรือสื่อสารข้อสรุปของปัญหาโดยค านึงถึงความรู้สึกของผู้ อ่ืนที่ ได้รับ

ผลกระทบ 
2.1.2  กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคณุธรรม จริยธรรม 

 สอดแทรกเรื่องคุณธรรม จริยธรรมในการสอนทุกรายวิชา 
2.1.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

(1)  ประเมินจากการตรงเวลาของนักศึกษาในการเข้าชั้นเรียน การส่งงานตามก าหนด
ระยะเวลาที่มอบหมาย 

(2)  ประเมินผลจากความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายและการมีส่วนร่วมของ
นักศึกษาเมื่อได้รับมอบหมายงานเป็นกลุ่ม 

(3)  ประเมินโดยการสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษาในการโต้ตอบและการแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นในชั้นเรียน 

 
2.2  ความรู้ 

2.2.1  ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
(1)  มีความรู้และความเข้าใจทางคณิตศาสตร์พ้ืนฐาน วิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน วิศวกรรมพ้ืนฐาน 

และเศรษฐศาสตร์ เพ่ือการประยุกต์ใช้กับงานวิจัย และการสร้างนวัตกรรมทาง
เทคโนโลยี 

(2)  มีความรู้และความเข้าใจอย่างถ่องแท้และลึกซึ้ง ทั้งในเชิงทฤษฎีและปฏิบัติ ในเนื้อหา
เฉพาะของสาขาวิชา 

(3)  มีความรู้เทคนิคการวิจัยและพัฒนาข้อสรุปซึ่งเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชาการบริหารงาน
ก่อสร้างและสาธารณูปโภค 
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(4)  สามารถวิเคราะห์และแก้ไขปัญหา ด้วยวิธีการที่เหมาะสม รวมถึงการประยุกต์ใช้
เครื่องมือที่เหมาะสม เช่น โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เป็นต้น 

(5)  มีความรู้ที่เป็นปัจจุบันของสาขาวิชา รวมถึงประเด็นปัญหาส าคัญที่เกิดขึ้นซึ่งอาจมี
ผลกระทบต่อสาขาวิชาชีพ 

2.2.2  กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ 
ใช้การสอนในหลากหลายรูปแบบ โดยเน้นหลักการทางทฤษฎี และประยุกต์ใช้ทางปฏิบัติด้วย

การทดลองในห้องปฏิบัติการ ทั้งนี้ให้เป็นไปตามลักษณะของรายวิชาตลอดจนเนื้อหาสาระของรายวิชานั้น ๆ 
นอกจากนี้ยังจัดให้มีการเรียนรู้จากสถานการณ์จริงโดยการศึกษาดูงานหรือเชิญผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์
ตรงมาเป็นวิทยากรพิเศษเฉพาะเรื่อง 

2.2.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการปฏิบัติของนักศึกษา ในด้านต่าง ๆ คือ 
(1)  การทดสอบย่อย 
(2)  การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน 
(3)  ประเมินจากรายงานที่นักศึกษาจัดท า การน าเสนอผลงานค้นคว้าหน้าชั้นเรียน และการ

แลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
(4)  ประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการปฎิบัติของนักศึกษาโดยพิจารณาจาก

วิทยานิพนธ์ที่น าเสนอ 
 

2.3  ทักษะทางปัญญา 
2.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

(1)  สามารถใช้ความเข้าใจอันถ่องแท้ในทฤษฎีและเทคนิคการแสวงหาความรู้ในการ
วิเคราะห์ประเด็นและปัญหาส าคัญได้อย่างสร้างสรรค์ 

(2)  สามารถสืบค้นข้อมูลและแสวงหาความรู้เพ่ิมเติมได้ด้วยตนเอง เพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
และทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางองค์ความรู้และเทคโนโลยีใหม่ ๆ 

(3)  สามารถคิด วิเคราะห์ และพัฒนาแนวทางแก้ไขปัญหาด้านวิศวกรรมได้อย่างมีระบบ 
รวมถึงการใช้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

(4)  สามารถสังเคราะห์ผลการวิจัยและทฤษฎีเพ่ือใช้ในการพัฒนานวัตกรรมหรือต่อยอดองค์
ความรู้จากเดิมได้อย่างสร้างสรรค์ 

(5)  สามารถออกแบบและด าเนินการโครงการวิจัยที่ส าคัญในเรื่องที่ซับซ้อนที่เกี่ยวข้องกับ
การพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ ๆ 
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2.3.2  กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

(1)  ก าหนดกรณีศึกษาท่ีให้นักศึกษาจัดท ารายงานกลุ่ม 
(2)  ก าหนดโจทย์การบ้าน 
(3)  การทดลองในห้องปฏิบัติการเพ่ือให้เกิดแนวคิดสนับสนุนการเรียนการสอนภาคทฤษฎี 

2.3.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา นี้สามารถท าได้โดยการออกข้อสอบที่

ให้นักศึกษาแก้ปัญหา อธิบายแนวคิดของการแก้ปัญหา และวิธีการแก้ปัญหาโดยการประยุกต์ความรู้ที่เรียนมา 
การประเมินผลจากวิทยานิพนธ์ 

 
2.4  ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

2.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลและความรับผิดชอบ 
(1)  สามารถสื่อสารกับกลุ่มคนที่หลากหลาย และสามารถสนทนาทั้งภาษาไทยและ

ภาษาต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถใช้ความรู้ในสาขาวิชาชีพมาสื่อสารต่อ
สังคมได้ในประเด็นที่เหมาะสม 

(2)  สามารถเป็นผู้ริเริ่มแสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์เชิงสร้างสรรค์ทั้งส่วนตัวและ
ส่วนรวม พร้อมทั้งแสดงจุดยืนอย่างพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุ่ม รวมทั้งให้ความ
ช่วยเหลือและอ านวยความสะดวกในการแก้ไขปัญหาสถานการณ์ต่าง ๆ 

(3)  สามารถแสดงความเห็นทางวิชาการและวิชาชีพได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม และชัดเจน 
(4)  รู้จักบทบาท หน้าที่ และมีความรับผิดชอบในการท างานตามที่มอบหมาย ทั้งงานบุคคล

และงานกลุ่ม สามารถปรับตัวและท างานร่วมกับผู้อ่ืนทั้งในฐานะผู้น าและผู้ตามได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ สามารถวางตัวได้อย่างเหมาะสมกับความรับผิดชอบ 

(5)  มีจิตส านึกความรับผิดชอบด้านความปลอดภัยในการท างาน และการรั กษา
สภาพแวดล้อมต่อสังคม 

2.4.2  กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

ใช้การสอนที่มีการก าหนดกิจกรรมให้มีการท างานเป็นกลุ่ม การท างานที่ต้องประสานงานกับ
ผู้อ่ืน ข้ามหลักสูตร หรือต้องค้นคว้าหาข้อมูลจากบุคคลอ่ืน จัดให้มีการน าเสนอผลงานทางวิชาการในรูปแบบ
การสัมมนา 

2.4.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 

ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาในการน าเสนอรายงานกลุ่มในชั้นเรียน 
และสังเกตจากพฤติกรรมที่แสดงออกในการร่วมกิจกรรมต่าง ๆ 
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2.5  ทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
2.5.1  ผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
(1)  สามารถคัดกรองข้อมูลทางคณิตศาสตร์และสถิติเพ่ือน ามาใช้ในการศึกษาค้นคว้าใน

ประเด็นปัญหาที่ส าคัญและซับซ้อน 
(2)  สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัยได้อย่างเหมาะสมและ

มีประสิทธิภาพ 
(3)  สามารถน าเสนอรายงานทั้งในรูปแบบที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการผ่านสิ่งตีพิมพ์

ทางวิชาการและวิชาชีพ รวมทั้งวิทยานิพนธ์หรือโครงการค้นคว้าที่ส าคัญได้ 
(4)  มีทักษะในการสื่อสารข้อมูลทั้งการพูด การเขียน และการสื่อความหมายโดยใช้

สัญลักษณ์ 
(5)  สามารถใช้เครื่องมือในการค านวณและเครื่องมือทางวิศวกรรม เพ่ือประกอบวิชาชีพทาง

วิศวกรรม 
2.5.2  กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการ

สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์และการสื่อสารนี้อาจ

ท าได้ในระหว่างการสอน โดยอาจให้นักศึกษาแก้ปัญหา วิเคราะห์ประสิทธิภาพของวิธีแก้ปัญหา และให้
น าเสนอแนวคิดของการแก้ปัญหา ผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพ ต่อนักศึกษาในชั้นเรียนจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ในรายวิชาต่าง ๆ ให้นักศึกษาได้วิเคราะห์สถานการณ์จ าลอง และสถานการณ์เสมือนจริง และน าเสนอการ
แก้ปัญหาที่เหมาะสม 

2.5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
(1) ประเมินจากเทคนิคการใช้เครื่องมือการค านวณและเครื่องมือทางวิศวกรรม 
(2) ประเมินจากรายงานสรุปผลการศึกษาค้นคว้าต่าง ๆ  
(3) ประเมินผลจากการสัมมนา และการน าเสนอรายงานต่าง ๆ 
(4) ประเมินผลจากวิทยานิพนธ์ 
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3.  แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา  
 (Curriculum Mapping)  
ผลการเรียนรู้ในตารางมีความหมายดังนี้ 

1.  คุณธรรม จริยธรรม 
(1)  สามารถจัดการเกี่ยวกับปัญหาทางคุณธรรม จริยธรรมที่ซับซ้อนในบริบททางวิชาการ 

หรือวิชาชีพ 
(2)  สามารถใช้ดุลยพินิจอย่างผู้รู้ ด้วยความยุติธรรม ด้วยหลักฐานด้วยหลักการที่มีเหตุผล

และค่านิยมอันดีงาม จัดการกับปัญหาที่เกิดขึ้นได้ 
(3)  มีภาวะความเป็นผู้น าในการส่งเสริมให้มีการประพฤติปฏิบัติตามหลักคุณธรรม จริยธรรม

ในที่ท างานและชุมชน 
(4)  สนับสนุนอย่างจริงจังต่อการใช้ดุลยพินิจทางด้านคุณธรรม จริยธรรมในการจัดการกับ

ความขัดแย้งและปัญหาที่มีผลกระทบต่อตนเองและผู้อื่น 
(5)  แสดงออกหรือสื่อสารข้อสรุปของปัญหาโดยค านึงถึงความรู้สึกของผู้ อ่ืนที่ ได้รับ

ผลกระทบ 
 

2.  ความรู้ 
(1)  มีความรู้และความเข้าใจทางคณิตศาสตร์พ้ืนฐาน วิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน วิศวกรรมพ้ืนฐาน 

และเศรษฐศาสตร์ เพ่ือการประยุกต์ใช้กับงานวิจัย และการสร้างนวัตกรรมทาง
เทคโนโลยี 

(2)  มีความรู้และความเข้าใจอย่างถ่องแท้และลึกซึ้ง ทั้งในเชิงทฤษฎีและปฏิบัติ ในเนื้อหา
เฉพาะของสาขาวิชา 

(3)  มีความรู้เทคนิคการวิจัยและพัฒนาข้อสรุปซึ่งเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชาการบริหารงาน
ก่อสร้างและสาธารณูปโภค 

(4)  สามารถวิเคราะห์และแก้ไขปัญหา ด้วยวิธีการที่เหมาะสม รวมถึงการประยุกต์ใช้
เครื่องมือที่เหมาะสม เช่น โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เป็นต้น 

(5)  มีความรู้ที่เป็นปัจจุบันของสาขาวิชา รวมถึงประเด็นปัญหาส าคัญที่เกิดขึ้นซึ่งอาจมี
ผลกระทบต่อสาขาวิชาชีพ 
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3.  ทักษะทางปัญญา 
(1)  สามารถใช้ความเข้าใจอันถ่องแท้ในทฤษฎีและเทคนิคการแสวงหาความรู้ในการ

วิเคราะห์ประเด็นและปัญหาส าคัญได้อย่างสร้างสรรค์ 
(2)  สามารถสืบค้นข้อมูลและแสวงหาความรู้เพ่ิมเติมได้ด้วยตนเอง เพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

และทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางองค์ความรู้และเทคโนโลยีใหม่ ๆ 
(3)  สามารถคิด วิเคราะห์ และพัฒนาแนวทางแก้ไขปัญหาด้านวิศวกรรมได้อย่างมีระบบ 

รวมถึงการใช้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
(4)  สามารถสังเคราะห์ผลการวิจัยและทฤษฎีเพ่ือใช้ในการพัฒนานวัตกรรมหรือต่อยอดองค์

ความรู้จากเดิมได้อย่างสร้างสรรค์ 
(5)  สามารถออกแบบและด าเนินการโครงการวิจัยที่ส าคัญในเรื่องที่ซับซ้อนที่เกี่ยวข้องกับ

การพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ ๆ 
 
4.  ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

(1)  สามารถสื่อสารกับกลุ่มคนที่หลากหลาย และสามารถสนทนาทั้งภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถใช้ความรู้ในสาขาวิชาชีพมาสื่อสารต่อ
สังคมได้ในประเด็นที่เหมาะสม 

(2)  สามารถเป็นผู้ริเริ่มแสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์เชิงสร้างสรรค์ทั้งส่วนตัวและ
ส่วนรวม พร้อมทั้งแสดงจุดยืนอย่างพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุ่ม รวมทั้งให้ความ
ช่วยเหลือและอ านวยความสะดวกในการแก้ไขปัญหาสถานการณ์ต่าง ๆ 

(3)  สามารถแสดงความเห็นทางวิชาการและวิชาชีพได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม และชัดเจน 
(4)  รู้จักบทบาท หน้าที่ และมีความรับผิดชอบในการท างานตามที่มอบหมาย ทั้งงานบุคคล

และงานกลุ่ม สามารถปรับตัวและท างานร่วมกับผู้อ่ืนทั้งในฐานะผู้น าและผู้ตามได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ สามารถวางตัวได้อย่างเหมาะสมกับความรับผิดชอบ 

(5)  แสดงออกถึงความโดดเด่นในการเป็นในทางวิชาการหรือวิชาชีพ และสังคมที่ซับซ้อน 
 
5.  ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

(1)  สามารถคัดกรองข้อมูลทางคณิตศาสตร์และสถิติเพ่ือน ามาใช้ในการศึกษาค้นคว้าใน
ประเด็นปัญหาที่ส าคัญและซับซ้อน 

(2)  สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัยได้อย่างเหมาะสมและ
มีประสิทธิภาพ 

(3)  สามารถน าเสนอรายงานทั้งในรูปแบบที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการผ่านสิ่งตีพิมพ์
ทางวิชาการและวิชาชีพ รวมทั้งวิทยานิพนธ์หรือโครงการค้นคว้าที่ส าคัญได้ 
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(4)  มีทักษะในการสื่อสารข้อมูลทั้งการพูด การเขียน และการสื่อความหมายโดยใช้
สัญลักษณ์ 

(5)  สามารถใช้เครื่องมือในการค านวณและเครื่องมือทางวิศวกรรม เพ่ือประกอบวิชาชีพทาง
วิศวกรรม 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum mapping)  
●ความรับผิดชอบหลัก○ ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา 1. คุณธรรมจริยธรรม 

 

2. ความรู้ 

 

3. ทักษะทางปัญญา 

 

4. ทักษะความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคล 

และความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์

เชิง 

ตัวเลขการสื่อสารและ

การใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

กลุ่มวิชาบังคับ  

554601 การบริหารงานโครงการก่อสร้าง   ●      ○ ● ●  ○    ●        ● 

554602 การจัดการทรัพยากรบุคคลในงานวิศวกรรม  ● ○      ○ ●   ● ○     ●     ●  

554603 การบริหารเชิงปริมาณส าหรับงานก่อสร้าง    ○     ○ ●  ○ ●    ●    ●     

554604 การควบคุมต้นทุนงานก่อสร้าง    ○     ○ ● ●  ○    ●        ● 

554605 สัมมนา  ●       ○ ●   ○  ●   ●      ●  

554606 การน าเสนอรายงานทางวิศวกรรม  ●       ○ ●   ○  ●   ●      ●  

กลุ่มวิชาเลือก  

554610 กลศาสตร์ประยุกต์ส าหรับวิศวกรรมโยธา    ○   ● ○     ●       ●     ● 

554611 คณิตศาสตร์ประยุกต์ส าหรับงานวิศวกรรม    ○   ● ○     ●       ●     ● 

554612 ระเบียบวิธีวิจัยและสถิติส าหรับงานวิศวกรรม  ●  ○    ○ ●    ○  ●   ●    ●    

554613 การวางแผนและควบคุมโครงการก่อสร้าง    ○     ○ ●   ●    ●      ●   

554614 การบริหารการเงิน     ○   ●     ●     ●       ● 
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รายวิชา 1. คุณธรรมจริยธรรม 

 

2. ความรู้ 

 

3. ทักษะทางปัญญา 

 

4. ทักษะความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคล 

และความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์

เชิง 

ตัวเลขการสื่อสารและ

การใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

554615 กฎหมายส าหรับงานก่อสร้าง     ●   ●     ●    ●       ●  

554616 การบริหารงานก่อสร้างด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ    ○     ●     ●     ●    ●   

554617 การบริหารความปลอดภัยในงานก่อสร้าง  ○ ●      ●  ○  ●      ●     ●  

554618 การบริหารวัสดุก่อสร้าง    ○      ●  ●     ●     ●    

554619 การออกแบบและเทคนิคการก่อสร้างโครงสร้างใต้

ดิน 

    ●  ●  ○    ●       ●     ● 

554620 การบริหารธุรกิจสมัยใหม่ ●   ○    ○ ●  ●   ○     ●     ●  

554621 การวิเคราะห์การตัดสินใจทางเศรษฐศาสตาร์    ●    ○ ●    ●    ●      ●   

554622โลจิสติกส์และการบริหารห่วงโซ่อุปทาน    ●     ● ○   ● ○     ●   ●    

554623 การจัดการคุณภาพแบบสมบูรณ์  ○ ●      ●  ○  ●      ●     ●  

554624 การจัดการแหล่งน้ า    ●   ●  ○   ○ ●      ●   ●    

554625 การจัดการระบบประปาและการกระจายน้ า    ●     ●   ○ ●      ●    ●   

554626 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ

ก่อสร้าง 

   ●    ●  ○  ○ ●       ●  ●    

554627 การจัดการมูลฝอย    ●    ●  ○   ●       ●    ●  
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รายวิชา 1. คุณธรรมจริยธรรม 

 

2. ความรู้ 

 

3. ทักษะทางปัญญา 

 

4. ทักษะความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคล 

และความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์

เชิง 

ตัวเลขการสื่อสารและ

การใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

554628 การบริการชุมชน    ●    ●  ○   ●      ● ○    ●  

554629 ระบบการจัดการสาธารณูปโภคผิวทางและสะพาน    ●    ●  ○   ●       ● ●     

554630 การวางแผนระบบการขนส่ง    ●    ●  ○   ●       ●  ●    

554631 การขนส่งและการใช้ท่ีดิน    ●    ●  ○   ●      ●   ●    

554632 การวางแผนการขนส่งในเขตเมือง    ●    ●  ○   ●      ●   ●    

554633 ภาษาอังกฤษในงานบริหารงานก่อสร้าง ●       ●  ○   ○ ●  ●        ●  

554680 หัวข้อพิเศษทางการบริหารงานก่อสร้างและ 

           สาธารณูปโภค 1 

○ ○ ○ ● ○ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 

554681 หัวข้อพิเศษทางการบริหารงานก่อสร้างและ 

           สาธารณูปโภค 2 

○ ○ ○ ● ○ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 

554682 หัวข้อพิเศษทางการบริหารงานก่อสร้างและ 

           สาธารณูปโภค 3 

○ ○ ○ ● ○ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 

กลุ่มโครงงานมหาบัณฑิต  

554670 โครงงานมหาบัณฑิต (เฉพาะแผน ข) ○ ○ ○ ● ○ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 
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รายวิชา 1. คุณธรรมจริยธรรม 

 

2. ความรู้ 

 

3. ทักษะทางปัญญา 

 

4. ทักษะความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคล 

และความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์

เชิง 

ตัวเลขการสื่อสารและ

การใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

กลุ่มวิทยานิพนธ์  

554701 วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต แบบ ก 1 ○ ○ ○ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 

554702 วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต แบบ ก 2 ○ ○ ○ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 

554703 วิทยานิพนธ์ดุษฎีบัณฑิต แบบ 1.1 ○ ○ ○ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 

554704 วิทยานิพนธ์ดุษฎีบัณฑิต แบบ 2.1 ○ ○ ○ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 

554705 วิทยานิพนธ์ดุษฎีบัณฑิต แบบ 2.2 ○ ○ ○ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 
 

1.  กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 
 ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีว่าด้วยการศึกษาขั้นบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2550  

หมวด 11 การวัดและการประเมินผลการศึกษาข้อ 26 การประเมินผลการศึกษาและการค านวณแต้มระดับ
คะแนนเฉลี่ย  

 
2.  กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 

2.1  การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่ส าเร็จการศึกษา 
การทวนสอบในระดับรายวิชามีการประเมินทั้งในภาคทฤษฎีและปฏิบัติ 
การทวนสอบในระดับหลักสูตรมีระบบประกันคุณภาพภายในเพ่ือใช้ในการทวนสอบมาตรฐาน  ผล

การเรียนรู้ของนักศึกษา และมีการประเมินการสอนของผู้สอนโดยนักศึกษาเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการเรียนรู้
ของนักศึกษา 

 
2.2  การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาส าเร็จการศึกษา 

การก าหนดกลวิธีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษาหลังส าเร็จการศึกษาเพ่ือน ามาใช้
ปรับปรุงกระบวนการการเรียนการสอนและหลักสูตร รวมทั้งการประเมินคุณภาพของหลักสูตรอาจใช้การ
ประเมินจากตัวอย่างต่อไปนี้ 

1) ภาวการณ์ได้งานท าของบัณฑิตโดยประเมินจากบัณฑิตแต่ละรุ่นที่ส าเร็จการศึกษาในด้านของ 
ระยะเวลาในการหางานท า ความเห็นต่อความรู้ความสามารถ และความมั่นใจของบัณฑิตในการ
ประกอบการงานอาชีพ 

2)  การทวนสอบจากผู้ประกอบการเพ่ือประเมินความพึงพอใจในบัณฑิตที่จบการศึกษาและเข้ า
 ท างานในสถานประกอบการนั้น ๆ 
3)  การประเมินจากสถานศึกษาอ่ืนถึงระดับความพึงพอใจในด้านความรู้ความพร้อมและคุณสมบัติ

ด้านอื่น ๆ ของบัณฑิตที่เข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษาในสถานศึกษานั้น ๆ 
4)  การประเมินจากบัณฑิตที่ไปประกอบอาชีพในส่วนของความพร้อมและความรู้จากสาขาวิชาที่

เรียนตามหลักสูตรเพ่ือน ามาใช้ในการปรับหลักสูตรให้ดียิ่งขึ้น 
5)  มีการเชิญผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกและผู้ประกอบการมาประเมินหลักสูตรหรือเป็นอาจารย์พิเศษ

เพ่ือเพ่ิมประสบการณ์การเรียนรู้และการพัฒนาองค์ความรู้ของนักศึกษา 
 
3.  เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

 ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีว่าด้วยการศึกษาขั้นบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2550  
หมวด 14 การส าเร็จการศึกษาข้อ 39 และข้อ 40 
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หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์ 
 

1.  การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 
ในกระบวนการรับคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จะมีขั้นตอนการรับสมัคร สอบ

สัมภาษณ์ และเมื่อได้เป็นอาจารย์แล้วจะได้ต าแหน่งเป็นพนักงานชั่วคราว ในระหว่างนี้ต้องท าการสอบการสอน
และประเมินผลการสอบโดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ พร้อมทั้งมีสถานพัฒนาคณาจารย์เป็นหน่วยคอยให้
ค าปรึกษาและช่วยเหลือแก่คณาจารย์ใหม่ อีกทั้งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีมีระบบมิตราจารย์ คือให้
อาจารย์ผู้ใหญ่ที่มีประสบการณ์คอยเป็นพ่ีเลี้ยงและให้ค าปรึกษาแก่คณาจารย์ใหม่ทางด้านการสอนและการท า
วิจัย  

 
2.  การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่อาจารย์  

2.1  การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอนการวัดและการประเมินผล 
มีสถานพัฒนาคณาจารย์เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบพัฒนาทักษะด้านการเรียนการสอนและการวัด

ประมวลผลคณาจารย์ โดยจัดหลักสูตรอบรมให้อาจารย์ทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง 
 

2.2  การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืนๆ 
มหาวิทยาลัยสนับสนุนให้อาจารย์เข้าร่วมประชุม สัมมนาทางวิชาการ โดยจัดงบประมาณสนับสนุนให้ 

 
หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 

 
1.  การบริหารหลักสูตร  

  มีหลักสูตรโครงสร้างหลักสูตรและค าอธิบายรายวิชา มีการก าหนดแผนงาน การจัดท างบประมาณ 
และด าเนินการตามองค์ประกอบของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และมีการจัดท ารายงาน
การประกันคุณภาพเพ่ือการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง มีการประเมินผลการปฏิบัติตามมาตรฐานของการประกัน
คุณภาพภายนอกโดยส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)  
 
2.  การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน  
 2.1  การบริหารงบประมาณ 

 มีการจัดท างบประมาณรายรับและงบประมาณรายจ่ายที่ชัดเจน 
 มีการจัดสรรงบประมาณการใช้จ่ายในหมวดงบลงทุน งบด าเนินการ และเงินอุดหนุนทั่วไป อย่าง

มีเหตุผลและสอดคล้องกับงบประมาณรายรับ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือปรับปรุงคุณภาพการสอน
และการวิจัยตามวัตถุประสงค์และแผนงาน 

 มีระบบบัญชีที่เป็นปัจจุบันและตรวจสอบได้ 
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2.2  ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม 
2.2.1 สถานที่และอุปกรณ์การสอน 

ใช้สถานที่และอุปกรณ์การสอนของอาคารเรียนรวม ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี อ าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 
และสถานประกอบการสหกิจศึกษา 

2.2.2  ห้องสมุด 
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มีหนังสือ ต ารา และ

วารสารวิชาการทางวิศวกรรมศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ดังนี้ 
- หนังสือสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีจ านวนรวมทั้งหมด 29,129 เล่ม และหนังสือ

อิเล็กทรอนิกส์ จ านวน 1,589 ชื่อเรื่อง 

 

สาขาวิชา 

 

ภาษาไทย 

 

ภาษาต่างประเทศ 

 

รวม 

(เล่ม) 

หนังสืออิเล็กทรอนกิส์ (รายชื่อ) 

ภาษาไทย ภาษา 

ต่างประเทศ 

1. คณิตศาสตร ์ 316 1,215 1,531 1 57 

2. ฟิสิกส ์ 156 936 1,092 - 66 

3. เคมี 474 1,556 2,030 - 104 

4. วิทยาศาสตรส์ิ่งแวดล้อม 1,848 919 2,767 4 91 

5. วิทยาศาสตรส์ุขภาพ 1,738 2,314 4,052 5 438 

6. วิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลย ี

69 819 888 1 41 

7. เทคโนโลยีการเกษตร 1,672 1,703 3,375 2 169 

8. เทคโนโลยีชีวภาพ 724 2,984 3,708 1 156 

9. เทคโนโลยีการจดัการ 4,896 4,790 9,686 68 385 
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- หนังสือสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มีจ านวนรวมทั้งหมด 21,545 เล่ม และหนังสืออิเล็กทรอนิกส์  
จ านวน 1,534 ชื่อเรื่อง 

 
สาขาวิชา 

 
ภาษาไทย 

 
ภาษาต่างประเทศ 

 
รวม 
(เล่ม) 

หนังสืออิเล็กทรอนกิส์ 
(รายชื่อ) 

ภาษาไทย ภาษา 
ต่างประเทศ 

1. วิศวกรรมการผลติ 20 164 184 - 15 
2. วิศวกรรมเกษตรและอาหาร 674 1,392 2,066 - 118 
3. วิศวกรรมขนส่ง 166 51 217 1 3 
4. วิศวกรรมคอมพิวเตอร ์ 1,094 2,660 3,754 20 165 
5. วิศวกรรมเคม ี 67 700 767 - 86 
6. วิศวกรรมเครื่องกล,  
 วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์, 
 วิศวกรรมการจัดการพลังงาน 

147 1,499 1,646 3 156 

7. วิศวกรรมเซรามิก 110 779 889 - 110 
8. วิศวกรรมโทรคมนาคม, 

วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส ์
266 1,582 1,848 1 69 

9. วิศวกรรมพอลิเมอร ์ 49 630 679 1 75 
10. วิศวกรรมไฟฟ้า 363 2,087 2,450 - 344 
11. วิศวกรรมโยธา,  

การบริหารงานก่อสรา้งและ
สาธารณูปโภค 

999 1,585 2,584 - 104 

12. วิศวกรรมโลหการ 147 768 915 - 100 
13. วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 670 688 1,358 - 18 
14. วิศวกรรมอุตสาหการ 247 793 1,040 - 52 
15. วิศวกรรมธรณี,  
 เทคโนโลยีธรณ ี

177 643 820 - 59 

16. วิศวกรรมยานยนต ์ 20 164 184 - 15 
17. วิศวกรรมอากาศยาน 10 134 144 - 19 

 
- วารสารวิชาการสาขาวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จ านวน 672 ชื่อเรื่อง 

สาขาวิชา ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ 

วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 7 665 

 
- ฐานข้อมูลออนไลน์ จ านวน 16 ฐาน 
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2.3  การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม 
สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนที่ส าคัญของสาขาวิชาทางวิศวกรรมศาสตร์คือเครื่องมืออุปกรณ์  และ

ห้องปฏิบัติการที่รองรับการเรียนการสอนของสาขาวิชา เพ่ือให้นักศึกษามีประสบการณ์การใช้งานเครื่องมือ
และอุปกรณ์ในแต่ละสาขาวิชา เพ่ือให้เกิดความเข้าใจในหลักการวิธีการใช้งานที่ถูกต้อง และมีทักษะในการใช้
งานจริง รวมทั้งการเข้าถึงแหล่งสารสนเทศทั้งห้องสมุดและอินเทอร์เน็ตและสื่อการสอนส าเร็จรูป เช่น วิดีทัศน์
วิชาการ โปรแกรมการค านวณ รวมถึงสื่อประกอบการสอนที่จัดเตรียมโดยผู้สอน ดังนั้นต้องมีทรัพยากรขั้นต่ าที่
จัดการเรียนการสอนมีดังนี้ 

1)  มีห้องเรียนที่มีสื่อการสอนและอุปกรณ์ที่ทันสมัยเอ้ือให้คณาจารย์สามารถปฏิบัติงานสอนได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 

2)  มีห้องปฏิบัติการที่มีความพร้อมทั้งวัสดุอุปกรณ์  เครื่องคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่าย และ
ซอฟต์แวร์ที่สอดคล้องกับสาขาวิชาที่เปิดสอนอย่างพอเพียงต่อการเรียนการสอน รวมถึงห้องปฏิบัติการส าหรับ
การท าโครงงานโดยมีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ 

3) มีเจ้าหน้าที่สนับสนุนดูแลสื่อการเรียนการสอนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์  และมีโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ที่ถูกต้องตามกฎหมายที่พร้อมใช้ปฏิบัติงานส าหรับใช้ประกอบการสอน 

4)  มีห้องสมุดหรือแหล่งความรู้และสิ่งอ านวยความสะดวกในการสืบค้นความรู้ผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ ตลอดจนมีหนังสือต าราและวารสารในสาขาวิชาที่เปิดสอนทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศที่
เกี่ยวข้องในจ านวนที่เหมาะสม โดยจ านวนต าราที่เกี่ยวข้องต้องมีเพียงพอ 

5)  มีเครื่องมืออุปกรณ์ประกอบการเรียนวิชาปฏิบัติการระหว่างการเรียนการสอนในวิชาปฏิบัติการ
ต่อจ านวนนักศึกษาในอัตราส่วนที่เหมาะสม 

 
 2.4  การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร 

ทรัพยากรขั้นต่ าเพ่ือการเรียนการสอนของสาขาวิชา ต้องมีความพร้อมอยู่ในที่ตั้งเดียวกับหลักสูตรที่
ขอเปิดด าเนินการ นอกจากนี้ การเตรียมความพร้อมสนับสนุนการเรียนการสอนตามหลักสูตรให้เป็นไปตาม 

1)  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.๒๕๔๘)
หรือฉบบัปรับปรุงแก้ไขล่าสุด (ข้อ ๑๕ ว่าด้วยการประกันคุณภาพของหลักสูตร) 

2)  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการอุดมศึกษา พ .ศ .๒๕๔๙ ว่าด้วยมาตรฐานด้าน
พันธกิจของการบริหารอุดมศึกษา และมาตรฐานด้านการสร้างและพัฒนา สังคมฐานความรู้ และสังคมแห่งการ
เรียนรู้ 

 
3.  การบริหารคณาจารย์ 
 3.1  การรับอาจารย์ใหม่  

อาจารย์ประจ าต้องมีคุณวุฒิเป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ 
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3.2  การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตาม และทบทวนหลักสูตร  
คณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และผู้สอน จะต้องประชุมร่วมกันในการวางแผนจัดการเรียนการ

สอน ประเมินผลและให้ความเห็นชอบการประเมินผลทุกรายวิชา เก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือเตรียมไว้ส าหรับการ
ปรับปรุงหลักสูตร ตลอดจนปรึกษาหารือแนวทางที่จะท าให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร และได้บัณฑิตเป็นไป
ตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 

 
3.3  คณาจารย์ที่สอนบางเวลาและคณาจารย์พิเศษ 

 เชิญผู้เชี่ยวชาญจากภาคธุรกิจ หรือภาคอุตสาหกรรมที่มีประสบการณ์ตรงในรายวิชาต่าง ๆ มาเป็น
วิทยากรหรืออาจารย์พิเศษ เพ่ือถ่ายทอดประสบการณ์ให้แก่นักศึกษา  นอกจากนั้น ยังมีการให้อาจารย์ที่
เกษียณอายุราชการผู้มีประสบการณ์ทั้งด้านการสอนและการวิจัยมาสอนให้กับนักศึกษา เพ่ือเป็นการถ่ายทอด
ความรู้และประสบการณ์อันทรงคุณค่าให้กับนักศึกษา 
 
4.  การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน 
 4.1  การก าหนดคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 

มีก าหนดคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งช่างเทคนิคประจ าห้องปฏิบัติการ 
 

 4.2  การเพิ่มทักษะความรู้เพื่อการปฏิบัติงาน  
มีการอบรมช่างเทคนิคเก่ียวกับการใช้งานเครื่องมือใหม่ ๆ เพ่ือบ ารุงรักษาอุปกรณ์สนับสนุนการสอน 
 

5.  การสนับสนุนและการให้ค าแนะน านักศึกษา 
 5.1  การให้ค าปรึกษาด้านวิชาการ และอ่ืน ๆ แก่นักศึกษา  

มีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการให้แก่นักศึกษาทุกคน 
 

5.2  การอุทธรณ์ของนักศึกษา 
การอุทธรณ์ของนักศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัย 

6.  ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และ/ หรือความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 
(1)  จัดอบรมสัมมนาเพ่ือพัฒนานักศึกษาได้ทันต่อวิทยาการสมัยใหม่ 
(2)  มีการศึกษาข้อมูลตลาดแรงงานเ พ่ือผลิตบัณฑิตให้สอดคล้องกับกับความต้องการของ

ภาคอุตสาหกรรม 
(3)  มีการติดตามประเมินผลความพึงพอใจของบัณฑิตและผู้ใช้บัณฑิตอย่างต่อเนื่อง 
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7.  ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) เกณฑ์ประเมินดังนี้ 
ผลการด าเนินการบรรลุตามเป้าหมายตัวบ่งชี้ทั้งหมดอยู่ในเกณฑ์ดีต่อเนื่อง  2 ปีการศึกษา เพ่ือ

ติดตามการด าเนินการตามมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษา (มคอ.) ต่อไป ทั้งนี้เกณฑ์การประเมินผ่านคือมีการ
ด าเนินงานตามข้อ 1– 5 และอย่างน้อยร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี 

 
ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 ปีท่ี 4 ปีท่ี 5 

(1) อาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการประชุมเพื่อ

วางแผน ติดตาม และทบทวนการด าเนินงานหลักสูตร 

x x x x x 

(2) มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคลอ้งกับกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิแห่งชาติ หรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวชิา  

x x x x x 

(3) มีรายละเอียดของรายวิชาและรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม  

ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาค

การศึกษาให้ครบทกุวิชา 

x x x x x 

(4) จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชาและรายงานผลการด าเนินการ

ของประสบการณ์ภาคสนาม  ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน 

หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาทีเ่ปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา 

x x x x x 

(5) จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลกัสูตรตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 

วันหลังสิ้นสุดปีการศึกษา 

x x x x x 

(6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ก าหนด

ใน มคอ.3 และมคอ.4 อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปี

การศึกษา 

x x x x x 

(7) มีการพัฒนา/ปรับปรุง การจัดการเรียนการสอน กลยุทธก์ารสอนหรือการ

ประเมินผลการเรียนรู้จากผลการด าเนินงานที่รายงานใน  มคอ.7 จากปีที่แลว้ 

 x x x x 

(8) อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคนได้รับการปฐมนิเทศหรือค าแนะน าดา้นการจัดการ

เรียนการสอน 

x x x x x 

(9) อาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการและ/หรือ

วิชาชพีอยา่งน้อยปีละ 1 คร้ัง 

x x x x x 

(10) จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน(ถ้ามี) ได้รับการพัฒนาทาง

วิชาการและ/หรือวชิาชพีไม่น้อยกวา่ร้อยละ 50 ต่อป ี

x x x x x 

(11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่ดีต่อคุณภาพ

หลักสูตรเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0 

  x x x 

(12) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บณัฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่เฉลี่ย  ไม่น้อยกวา่ 

3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0 

  x x x 
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หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 
 
1.   การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
 1.1  การประเมินกลยุทธ์การสอน 

การเรียนการสอนควรเป็นลักษณะที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ มีการบรรยายถึงเนื้อหาหลักของแต่ละวิชา
โดยแสดงการได้มาซึ่งทฤษฎีและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ในเชิงวิเคราะห์ และเน้นให้เกิดการน าไปประยุกต์ใช้ในการ
ท างาน กระตุ้นให้เกิดความคิดตามหลักของเหตุและผล พยายามชี้ให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างทฤษฎีกับสิ่ง
ต่าง ๆ ในธรรมชาติ เพ่ือให้ง่ายต่อการเข้าใจหรืออาจน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน อีกทั้งให้ผู้เรียนได้ท า
การทดลองปฏิบัติการจริงและมีโอกาสใช้เครื่องมือด้วยตนเอง เพ่ือให้เกิดความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่เรียน 

ในกระบวนการเรียนการสอน ผู้สอนส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะความสามารถในการค้นคว้าด้วยตนเอง 
ทั้งในและนอกห้องเรียน มีการมอบหมายงานเพ่ือให้ผู้เรียนได้มีการฝึกฝนทักษะด้านต่าง  ๆ รู้จักวิเคราะห์และ
แก้ปัญหาด้วยตนเอง มีการพัฒนาค้นหาความรู้แล้วน าเสนอเพ่ือสร้างทักษะในการอภิปราย น าเสนอ 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน 

นอกจากนี้ ควรสอดแทรกเนื้อหา/กิจกรรมที่ส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรม รูปแบบการเรียนการ
สอนต่างๆ เหล่านี้ จะท าให้ผู้เรียนเกิดทักษะในการเรียนรู้ทักษะในการทดลองวิจัย และการแก้ปัญหา มีความรู้
ในเรื่องที่ตนเองสนใจ มีทักษะในการน าเสนอและอภิปรายโดยใช้เทคโนโลยีในการสื่อสารกับผู้อ่ืน ทักษะการใช้
ภาษาไทย และภาษาต่างประเทศ ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน และเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรมในตนเอง
และวิชาชีพ 
 
 1.2  การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 

1)  การประเมินผลการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษาในแต่ละรายวิชา 
2)  รายงานผลการประเมินทักษะอาจารย์ให้แก่อาจารย์ผู้สอนและผู้รับผิดชอบหลักสูตร เพ่ือใช้ในการ

ปรับปรุงกลยุทธ์การสอนของอาจารย์ต่อไป 
 

2.  การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 
เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอน การประเมินผลและการทวนสอบผลการเรียนรู้ของแต่ละรายวิชา และ

ประสบการณ์ภาคสนามในแต่ละภาคการศึกษาแล้ว ให้อาจารย์ผู้สอนจัดท ารายงานผลการด าเนินการของ
รายวิชา ซึ่งรวมถึงการประเมินผล การทวนสอบผลการเรียนในรายวิชาที่ ตนรับผิดชอบพร้อมปัญหาอุปสรรค
และข้อเสนอแนะ และจัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตรในภาพรวมประจ าปีการศึกษาเมื่อสิ้นปี
การศึกษา 
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3. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 
มีระบบประกันคุณภาพหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับ

บัณฑิตศึกษา สาขาวิศวกรรมศาสตร์ โดยการก าหนดตัวบ่งชี้หลักและเป้าหมายผลการด าเนินงานขั้นต่ าทั่วไป
ตามเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา ตามที่ส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาก าหนด 
 
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง  

วิเคราะห์ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการบริหารจัดการหลักสูตรในภาพรวมจากรายงานผล
การด าเนินการของรายวิชา และรายงานผลการด าเนินการของหลักสูตรในภาพรวมประจ าปีการศึกษา ว่า
บัณฑิตบรรลุมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามที่คาดหวังไว้หรือไม่ รวมทั้งให้น าผลการวิเคราะห์มาปรับปรุงและ
พัฒนาหลักสูตรและ/หรือการด าเนินการของหลักสูตรต่อไป 
 

 



  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ก 
ค าอธิบายรายวิชา 
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ค าอธิบายรายวิชา 
 
กลุ่มวิชาบังคับ 
554601 การบริหารงานโครงการก่อสร้าง  4(4-0-8)   

 (Construction Project Management) 
เงื่อนไข: โดยความเห็นชอบของสาขาวิชาฯ  
  ลักษณะของโครงการก่อสร้างระบบการการจัดหาจัดจ้างของโครงการ  การจัดองค์กรและทีมงาน
โครงการการวางแผนโครงการก่อสร้างโดยวิธีสายทางวิกฤต บาร์ชาร์ต วิธีเส้นดุลยภาพ การจัดสรรทรัพยากร
การประเมินความน่าจะเป็นของการเสร็จสิ้นโครงการด้วยวิธี  PERT การติดตามผลหลักการของ Earned 
Value ความก้าวหน้าและควบคุมแผนงาน 
 
เค้าโครงรายวิชา 
 1.  ลักษณะโครงการก่อสร้างและธุรกิจก่อสร้าง(4 ชั่วโมง) 
 2.  การจัดตั้งทีมงานโครงการ       (4 ชั่วโมง)  

3.  การสร้างโมเดลเน็ตเวิร์ค        (8 ชั่วโมง)  
4.  การวิเคราะห์เน็ตเวิร์ค        (4 ชั่วโมง)  
5.  การจัดสรรทรัพยากร        (4 ชั่วโมง)  
6.  การปรับระดับสมดุลการใช้ทรัพยากร      (8 ชั่วโมง)  
7.  PERT           (4 ชั่วโมง)  
8.  การติดตามและควบคุมโครงการ       (4 ชั่วโมง)  
9.  หลักการของ Earned Value        (4 ชั่วโมง)  
10.  การวางแผนด้วยวิธีเส้นสมดุล       (4 ชั่วโมง)  

 
554602 การจัดการทรัพยากรบุคคลในงานวิศวกรรม  4(4-0-8) 
 (Human Resource Management in Engineering) 
เงื่อนไข:  โดยความเห็นชอบของสาขาวิชาฯ  
 แนวความคิดและหลักการเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรบุคคลบทบาทและความรับผิดชอบของการ
จัดการทรัพยากรบุคคลนโยบายและการวางแผนทรัพยากรบุคคล การจัดจ้าง การพัฒนาและฝึกอบรม วินัย 
สวัสดิการความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับค่าจ้าง ค่าตอบแทน และแรงงานสัมพันธ์ 
    
เค้าโครงรายวิชา 

 1.   แนวความคิดและหลักการเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรบุคคล  (4 ชั่วโมง) 
 2.   บทบาทและความรับผิดชอบของการจัดการทรัพยากรบุคคล  (8 ชั่วโมง) 

 3.   นโยบายและการวางแผนทรัพยากรบุคคล (8 ชั่วโมง) 
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 4.   การจัดจ้าง   (4 ชั่วโมง) 
 5.   การพัฒนาและฝึกอบรม  (4 ชั่วโมง) 
 6.   วินัย     (4 ชั่วโมง) 
 7.   สวัสดิการ   (8 ชั่วโมง) 
 8.   ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับค่าจ้าง ค่าตอบแทน และแรงงานสัมพันธ์  (8 ชั่วโมง) 

 
554603 การบริหารเชิงปริมาณส าหรับงานก่อสร้าง 4(4-0-8)  
  (Quantitative Management in Construction) 
เงื่อนไข: โดยความเห็นชอบของสาขาวิชาฯ 

 ความรู้ความเข้าใจเบื้องต้นในหลักการบริหารเชิงปริมาณที่น ามาใช้ในการบริหารงานก่อสร้าง โดยใช้
ตัวอย่างกรณีศึกษาและปัญหาที่เกิดขึ้นในงานก่อสร้างและสาธารณูปโภค เป็นการประยุกต์ใช้หลักการทาง
คณิตศาสตร์ในการสร้างแบบจ าลองของปัญหาต่าง ๆ เพ่ือการตัดสินใจ ได้แก่ โปรแกรมเชิงเส้นตรง ปัญหาการ
ขนส่ง ปัญหาการมอบหมายงาน ปัญหาเน็ตเวิร์ก ปัญหา PERT/CPM และการวิเคราะห์ความไว 

 
เค้าโครงรายวิชา 

1.  บทน าของการบริหารเชิงปริมาณ       (4 ชั่วโมง) 
2.  หลักการของโปรแกรมเชิงเส้นตรง       (8 ชั่วโมง) 
3. การสร้างแบบจ าลองโปรแกรมเชิงเส้นตรง      (8 ชั่วโมง) 
4.  การวิเคราะห์ความไว        (8 ชั่วโมง) 
5.  แบบจ าลองการขนส่ง        (4 ชั่วโมง) 
6. แบบจ าลองการมอบหมายงาน        (4 ชั่วโมง) 
7.  แบบจ าลองปัญหาเน็ตเวิร์ก        (4 ชั่วโมง) 
8.  แบบจ าลองปัญหา PERT/CPM ส าหรับการบริหารโครงการ    (8 ชั่วโมง) 

 
554604  การควบคุมต้นทุนงานก่อสร้าง   4(4-0-8) 
 (Construction Cost Controls) 
เงื่อนไข:   โดยความเห็นชอบของสาขาวิชาฯ  
 พ้ืนฐานการประมาณต้นทุนงานก่อสร้างประเภทต่าง ๆ ประเภทต้นทุนโครงการ การถอดปริมาณ
งานก่อสร้าง การวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยของวัสดุ ค่าแรงและเครื่องจักร การจัดท าบัญชีปริมาณงาน การ
จัดเตรียมเอกสารเสนอราคา กลยุทธ์ในการเสนอราคาการวิเคราะห์กระแสเงินสด การบูรณาการเวลาและ
ต้นทุน การรายงานต้นทุน ระบบการควบคุมต้นทุน  
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เค้าโครงรายวิชา 
 1.   ต้นทุนของโครงการ  (4 ชั่วโมง) 
 2.   โครงสร้างของบัญชีต้นทุน  (4 ชั่วโมง) 
 3.   การเตรียมราคาประมูล  (4 ชั่วโมง) 
 4.   กระบวนการประมาณราคา  (8 ชั่วโมง) 
 5.   หลักการควบคุมต้นทุน  (4 ชั่วโมง) 
 6.   กระแสเงินสดของโครงการ  (8 ชั่วโมง) 
 7.   การบูรณาการเวลาและต้นทุน  (8 ชั่วโมง) 
 8.   ต้นทุนค่าเครื่องจักร  (4 ชั่วโมง) 
 9.   ต้นทุนค่าด าเนินธุรกิจ  (4 ชั่วโมง) 

 
554605 สัมมนา   1(0-3-3) 
 (Seminar) 
เงื่อนไข: โดยความเห็นชอบของสาขาวิชาฯ  
 การน าเสนอและอภิปรายหัวข้อที่น่าสนใจต่าง ๆ ในขณะนี้ การจัดแสดงหัวข้อทางเทคนิคต่าง ๆ การ
ฝึกพูดในที่สัมมนาและการเขียนรายงาน 
 
554606 การน าเสนอรายงานทางวิศวกรรม      1(0-3-3) 
 (Engineering Report Presentation) 
เงื่อนไข:   โดยความเห็นชอบของสาขาวิชาฯ  
 ทฤษฎีของการน าเสนอผลงานโครงงานหรือข้อเสนอทางวิศวกรรม เทคนิคในการน าเสนอข้อมูลทาง
วิศวกรรม ฝึกฝนการน าเสนอ 
 
เค้าโครงรายวิชา 

 1.   ทฤษฎีของการน าเสนอผลงานโครงงานหรือข้อเสนอทางวิศวกรรม   (4 ชั่วโมง) 
 2.   เทคนิคในการน าเสนอข้อมูลทางวิศวกรรม      (4 ชั่วโมง) 
 3.   ฝึกฝนการน าเสนอ        (28 ชั่วโมง) 

 
554610 กลศาสตร์ประยุกต์ส าหรับวิศวกรโยธา  4(4-0-8) 

 (Applied Mechanics for Civil Engineers)     
เงื่อนไข:   โดยความเห็นชอบของสาขาวิชาฯ  

 สมดุล แรงภายในโครงสร้าง  คาน  โครงข้อหมุน  โครงข้อแข็ง  หน่วยแรงตามแนวแกน  หน่วยแรง
เฉือน  หน่วยแรงดัด   
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เค้าโครงรายวิชา 
 1.   สมดุลของอนุภาค        (4 ชั่วโมง) 

 2.   สมดุลของวัสดุแข็งเกร็ง        (8 ชั่วโมง) 
 3.   แรงภายในโครงสร้าง - คาน       (4 ชั่วโมง) 
 4.   แรงภายในโครงสร้าง – โครงข้อหมุน      (4 ชั่วโมง) 
 5.   แรงภายในโครงสร้าง – โครงข้อแข็ง      (4 ชั่วโมง) 
 6.   คุณสมบัติเชิงกลของวัสดุ        (4 ชั่วโมง) 
 7.   หน่วยแรงตามแนวแกน        (4 ชั่วโมง) 
 8.   หน่วยแรงเฉือน         (4 ชั่วโมง) 
 9.   หน่วยแรงดัด         (4 ชั่วโมง) 
 10. การออกแบบคาน        (4 ชั่วโมง) 
 11. การแอ่นตัวของคาน        (4 ชั่วโมง) 
 
554611 คณิตศาสตร์ประยุกต์ส าหรับงานวิศวกรรม     4(4-0-8) 
  (Applied Mathematics for Engineering)  
เงื่อนไข: โดยความเห็นชอบของสาขาวิชาฯ  
 สมการเชิงอนุพันธ์ย่อยและปัญหาค่าขอบเขต การประยุกต์ใช้อนุพันธ์และปริพันธ์ วิธีการทางสถิติใน
งานวิศวกรรม เมตริกซ์และการประยุกต์ใช้เมตริกซ์ 
 
เค้าโครงรายวิชา  
 1.   สมการเชิงอนุพันธ์ย่อยและปัญหาค่าขอบเขต     (12 ชั่วโมง) 
 2.   การประยุกต์ใช้การหาอนุพันธ์และปริพันธ์      (12 ชั่วโมง) 
 3.   การวิเคราะห์ข้อมูลปฏิบัติการ วิธีการทางสถิติ     (12 ชั่วโมง) 
 4.   เมตริกและการประยุกต์ใช้เมตริกซ์      (12 ชั่วโมง) 
 
554612   ระเบียบวิธีวิจัยและสถิติส าหรับงานวิศวกรรม  4(4-0-8) 
  (Research Methodology and Statistics for Engineering) 
เงื่อนไข: โดยความเห็นชอบของสาขาวิชาฯ  

 ความหมาย ลักษณะ และเป้าหมายการวิจัย ประเภทและกระบวนการวิจัย การก าหนดปัญหาวิจัย 
ตัวแปรและสมมุติฐาน การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การเขียนโครงร่างและรายงานการวิจัย การ
ประเมินงานวิจัย การน าผลวิจัยไปใช้ จรรยาบรรณนักวิจัยและเทคนิควิธีการวิจัยเฉพาะทางด้ านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี  
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เค้าโครงรายวิชา  
 1.   ความหมาย ลักษณะ และเป้าหมายการวิจัย      (4 ชั่วโมง) 

 2.   ประเภทและกระบวนการวิจัย         (4 ชั่วโมง) 
 3.   การก าหนดปัญหาวิจัย ตัวแปรและสมมุติฐาน      (12 ชั่วโมง) 
 4.   การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล  (12 ชั่วโมง) 
 5.   การเขียนโครงร่างและรายงานการวิจัย       (4 ชั่วโมง) 
 6.   การประเมินงานวิจัย การน าผลวิจัยไปใช้       (8 ชั่วโมง) 
 7.   จรรยาบรรณนักวิจัยและเทคนิควิธีการวิจัยเฉพาะทางด้านวิทยาศาสตร์ 

และเทคโนโลยี         (4 ชั่วโมง) 
 
554613  การวางแผนและควบคุมโครงการก่อสร้าง  4(4-0-8) 
  (Construction Planning and Control) 
เงื่อนไข:  โดยความเห็นชอบของสาขาวิชาฯ 
  การประยุกต์ใช้หลักการขั้นสูงในการวางแผนและจัดตารางเวลาส าหรับโครงการก่อสร้าง และ
เครื่องมือที่ใช้ช่วยในการวางแผน การจัดสรรทรัพยากร การวางแผนการใช้จ่ายเงิน การติดตามและควบคุม
แผนงาน เทคนิคสายทางงานวิกฤต การประเมินผลการใช้ทรัพยากร การติดตามความก้าวหน้าของโครงการ 
การปรับสมดุลการใช้ทรัพยากร และการปรับแก้แผนงาน การท ารายงานและวิเคราะห์ข้อมูลโครงการ การใช้
ซอฟแวร์คอมพิวเตอร์ส าหรับการวางแผน 
 
เค้าโครงรายวิชา 

1.   การทบทวนโครงการกรณีศึกษา  (4 ชั่วโมง) 
2.   หลักการวางแผนงานก่อสร้าง  (4 ชั่วโมง) 
3.   กระบวนการจัดตารางเวลา  (4 ชั่วโมง) 
4.   เทคนิคการจัดตารางเวลาขั้นสูง  (4 ชั่วโมง) 
5.   แนะน าโปรแกรมช่วยวางแผน  (4 ชั่วโมง) 
6.   เริ่มต้นโครงการใหม่  (4 ชั่วโมง) 
7.   การจัดการทรัพยากร  (4 ชั่วโมง) 
8.   การวางแผนทรัพยากรและต้นทุนของงาน  (4 ชั่วโมง) 
9.   การตรวจสอบและปรับแก้แผนงาน  (8 ชั่วโมง) 
10.  การติดตามความก้าวหน้าและเปลี่ยนแปลง  (4 ชั่วโมง) 
11.  การท ารายงานและวิเคราะห์ข้อมูล  (4 ชั่วโมง) 
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554614 การบริหารการเงิน  4(4-0-8) 
 (Financial Management)  
เงื่อนไข:   โดยความเห็นชอบของสาขาวิชาฯ  
 ความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับการบริหารการเงินของโครงการก่อสร้างและองค์กรให้เกิดผลก าไร หลักการ
และเทคนิคต่าง ๆ ในการบริหารทรัพยากรการเงินของโครงการ ได้แก่ งบประมาณ เอกสารทางการเงิน 
หลักการท าบัญชี และระบบบัญชี การบริหารการเงินของบริษัท 
 
เค้าโครงรายวิชา 

1.   ข้อตกลงทางบัญชี  (4 ชั่วโมง) 
2.   หลักการท าบัญชีโครงการ  (8 ชั่วโมง) 
3.   การรับรู้เงินรายได้  (4 ชั่วโมง) 
4.   การเตรียมรายงานการเงิน  (8 ชั่วโมง) 
5.   การวิเคราะห์ข้อมูลการเงิน  (8 ชั่วโมง) 
6.   การท างบประมาณ  (4 ชั่วโมง) 
7.   แหล่งการเงิน    (4 ชั่วโมง) 
8.   การบริหารเงินทุน  (4 ชั่วโมง) 
9.   ต้นทุนของเงินทุน  (4 ชั่วโมง) 
 

554615  กฎหมายส าหรับงานก่อสร้าง     4(4-0-8) 
 (Construction Laws) 
เงื่อนไข:   โดยความเห็นชอบของสาขาวิชาฯ  
 ความรู้เกี่ยวกับสัญญาและข้อก าหนดในการก่อสร้าง ความรู้ เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป 
กฎหมายและข้อบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับงานก่อสร้าง กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ความ
รับผิดชอบและจรรยาบรรณของวิศวกร สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้ที่เกี่ยวข้องในงานก่อสร้าง 
กฎหมายที่ดิน การป้องกันและการจัดการกับข้อเรียกร้อง ความขัดแย้งและการแก้ไข การประกันภัยในงาน
ก่อสร้าง 
 
เค้าโครงรายวิชา 

1.   เอกสารเสนอราคา เอกสารสัญญา  (4 ชั่วโมง) 
2.   ข้อก าหนดด้านเทคนิค  (4 ชั่วโมง) 
3.   ส่วนประกอบของสัญญาก่อสร้าง  (8 ชั่วโมง) 
4.   การแบ่งงวดงานการปรับชดเชยค่าก่อสร้าง  (4 ชั่วโมง) 
5.   นิติกรรมกฎหมายเกี่ยวกับสัญญา  (4 ชั่วโมง) 
6.   การร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน  (4 ชั่วโมง) 
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7.   พระราชบัญญัติควบคุมอาคารกฎหมายตรวจสอบอาคาร  (4 ชั่วโมง) 
8.   จริยธรรมของทีมงาน  (4 ชั่วโมง) 
9.   จรรยาบรรณของวิศวกร ข้อบังคับของสภาวิศวกร  (4 ชั่วโมง) 
10.  ความเสี่ยงและการประกันภัย  (4 ชั่วโมง) 
11.  กฎหมายการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน  (4 ชั่วโมง) 

 
554616  การบริหารงานก่อสร้างด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ  4(4-0-8) 
 (Information Technology for Construction) 
เงื่อนไข:  โดยความเห็นชอบของสาขาวิชาฯ    
   การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่ในการบริหารโครงการก่อสร้างให้เกิดประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล ระบบฐานข้อมูลและโครงสร้างข้อมูล ระบบความเชี่ยวชาญ ระบบช่วยตัดสินใจ การเข้ากันได้
ของข้อมูล เครื่องมือในการบูรณาการข้อมูลเช่น MRP I, MRP II, ERP, IFC การจัดการความรู้ ปัญญาประดิษฐ์ 
การหาจุดเหมาะสมด้วยทฤษฎีวิวัฒนาการ การเลียนแบบด้วยการสุ่ม ระบบอินเตอร์เน็ต อินทราเน็ต ความ
ปลอดภัยของข้อมูล CAD n มิติ การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุและด้วย VBA 
 
เค้าโครงรายวิชา 

1.   โครงสร้างข้อมูลและระบบฐานข้อมูล  (4 ชั่วโมง) 
2.   ระบบผู้เชี่ยวชาญและช่วยตัดสินใจ  (4 ชั่วโมง) 
3.   เครื่องมือในการบูรณาการ  (4 ชั่วโมง) 
4.   การบริหารความรู้และปัญญาประดิษฐ์  (4 ชั่วโมง) 
5.   การเลียนแบบเชิงสุ่ม  (8 ชั่วโมง) 
6.   เทคนิคการแก้ปัญหาที่ดีขั้นสูง  (8 ชั่วโมง) 
7.   การโปรแกรมด้วย VBA  (8 ชั่วโมง) 
8.   CAD n มิติ    (4 ชั่วโมง) 
9.   อินทราเน็ต อินเตอร์เน็ตและความปลอดภัยของข้อมูล  (4 ชั่วโมง) 

 
554617  การบริหารความปลอดภัยในงานก่อสร้าง  4(4-0-8) 
 (Construction Safety Management) 
เงื่อนไข:  โดยความเห็นชอบของสาขาวิชาฯ  
 มีความเข้าใจความปลอดภัยในการท างานของผู้ปฏิบัติงานและอุบัติเหตุต่าง  ๆ ในงานก่อสร้าง เพ่ือ
การป้องกันการเกิดอุบัติเหตุเนื่องจากการท างานก่อสร้าง สามารถจัดสภาพแวดล้อมในการท างานที่มีความ
ปลอดภัยอย่างเหมาะสมเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องก าหนด จัดการกับสภาพความอันตราย การวางแผน 
ควบคุม ประสานงาน มอบหมายความรับผิดชอบงานด้านความปลอดภัย 
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เค้าโครงรายวิชา 
1.   ความปลอดภัยและอุบัติเหตุในงานก่อสร้าง  (4 ชั่วโมง) 
2.   ทฤษฎีการเกิดอุบัติเหตุ  (4 ชั่วโมง) 
3.   ความสูญเสียจากอุบัติเหตุ  (4 ชั่วโมง) 
4.   ประเภทของความอันตราย  (4 ชั่วโมง) 
5.   กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยในสถานประกอบการ  (4 ชั่วโมง) 
6.   ประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่องความปลอดภัยในการท างาน  (8 ชั่วโมง) 
7.   การมอบหมายความรับผิดชอบ  (4 ชั่วโมง) 
8.   การวิเคราะห์หาความอันตรายและการควบคุม  (8 ชั่วโมง) 
9.   การฝึกอบรมและการสื่อสาร  (4 ชั่วโมง) 
10.  การบังคับใช้นโยบายความปลอดภัย  (4 ชั่วโมง) 

 
554618 การบริหารวัสดุก่อสร้าง       4(4-0-8) 
 (Construction Materials Management) 
เงื่อนไข: โดยความเห็นชอบของสาขาวิชาฯ 
 ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ มวลรวม น้ าและสารผสมเพ่ิม สมบัติของคอนกรีตสด และคอนกรีตที่แข็งตัว
แล้ว การบ่ม การออกแบบส่วนผสมของคอนกรีต การผลิตคอนกรีต ชนิดและคุณสมบัติของเหล็ก อิฐและ
คอนกรีตบล็อก ผลิตภัณฑ์คอนกรีต  การบริหารจ านวนวัสดุในคลังแบบรู้ความต้องการและความต้องการไม่
แน่นอน  กระบวนการจัดซื้อและรับวัสดุ การแลกเปลี่ยนต้นทุนของวัสดุ 
 
เค้าโครงรายวิชา 

1.   ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ น้ าและสารผสมเพิ่ม     (4 ชั่วโมง) 
2.   สมบัติของคอนกรีตสด และคอนกรีตที่แข็งตัวแล้ว     (4 ชั่วโมง) 
3.   การบ่ม การออกแบบส่วนผสมของคอนกรีต การผลิตคอนกรีต   (8 ชั่วโมง) 
4.   ชนิดและคุณสมบัติของเหล็ก อิฐและคอนกรีตบล็อก ผลิตภัณฑ์คอนกรีต  (8 ชั่วโมง) 
5.   การบริหารจ านวนวัสดุในคลังแบบรู้ความต้องการ     (4 ชั่วโมง) 
6.   การบริหารจ านวนวัสดุในคลังแบบความต้องการไม่แน่นอน    (4 ชั่วโมง) 
7.   กระบวนการจัดซื้อและรับวัสดุ       (8 ชั่วโมง) 
8.   การแลกเปลี่ยนต้นทุนของวัสดุ       (8 ชั่วโมง) 
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554619  การออกแบบและเทคนิคการก่อสร้างโครงสร้างใต้ดิน   4(4-0-8) 
 (Design and Construction Techniques of Sub-Structure) 
เงื่อนไข:  โดยความเห็นชอบของสาขาวิชาฯ 
 ฐานรากตื้น  ฐานรากลึก  โครงสร้างก าแพงกันดิน  ลักษณะการวิบัติของอาคาร  เทคนิคการ
ก่อสร้าง 
 
เค้าโครงรายวิชา 

1.   การออกแบบฐานรากและก่อสร้างฐานรากตื้น      (12 ชั่วโมง) 
2.   การออกแบบฐานรากและก่อสร้างฐานรากลึก     (12 ชั่วโมง) 
3.   การออกแบบฐานรากและก่อสร้างโครงสร้างกันดิน     (12 ชั่วโมง) 
4.   ลักษณะการวิบัติของอาคารบนชั้นดินอ่อนและการซ่อมแซม    (12 ชั่วโมง) 

 
554620 การบริหารธุรกิจสมัยใหม่   4(4-0-8) 
 (Modern Business Management)  
เงื่อนไข:  โดยความเห็นชอบของสาขาวิชาฯ  
 แนวคิดพ้ืนฐานและลักษณะขององค์การ หลักการจัดการกระบวนการทางการจัดการในองค์การ 
วัฒนธรรมองค์การและสภาวะแวดล้อมภายนอกจริยธรรมในการจัดการและความรับผิดชอบต่อสังคม หน้าที่
หลักในการจัดการ  การพัฒนาองค์กรและองค์กรแห่งการเรียนรู้   การจัดการความรู้ การบริหารข้อมูล
สารสนเทศเพ่ือช่วยในการตัดสินใจทางการบริหาร  และหัวข้อสมัยใหม่ทางการบริหารจัดการองค์กร 
 
 เค้าโครงรายวิชา 

1.   แนวคิดพ้ืนฐานและลักษณะขององค์การ   (4 ชั่วโมง) 
2.   หลักการจัดการ   (4 ชั่วโมง) 
3.   กระบวนการทางการจัดการในองค์การ   (4 ชั่วโมง) 
4.   วัฒนธรรมองค์การและสภาวะแวดล้อมภายนอก  (4 ชั่วโมง) 
5.   จริยธรรมในการจัดการและความรับผิดชอบต่อสังคม   (4 ชั่วโมง) 
6.   หน้าที่หลักในการจัดการ    (8 ชั่วโมง) 
7.   การพัฒนาองค์กรและองค์กรแห่งการเรียนรู้    (4 ชั่วโมง) 
8.   การจัดการความรู้    (4 ชั่วโมง) 
9.   การบริหารข้อมูลสารสนเทศเพ่ือช่วยในการตัดสินใจทางการบริหาร    (4 ชั่วโมง) 
10.  หัวข้อสมัยใหม่ทางการบริหารจัดการองค์กร  (8 ชั่วโมง) 
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554621  การวิเคราะห์การตัดสินใจทางเศรษฐศาสตร์  4(4-0-8) 
(Economic Decision Analysis) 

เงื่อนไข:  โดยความเห็นชอบของสาขาวิชาฯ  
 ทฤษฎีพ้ืนฐานและหัวข้อขั้นสูงในการวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์วิศวกรรม การประเมินการลงทุน
โครงการทางวิศวกรรมภายใต้สภาพการณ์ที่ไม่แน่นอน การวิเคราะห์การตัดสินใจเกี่ยวกับงบประมาณ 
   
เค้าโครงรายวิชา 

1.   ทฤษฎีพื้นฐานทางเศรษฐศาสตร์วิศวกรรม     (8 ชั่วโมง) 
2.   หัวข้อขั้นสูงในการวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์วิศวกรรม    (16 ชั่วโมง) 
3.   การประเมินการลงทุนโครงการทางวิศวกรรมภายใต้สภาพการณ์ที่ไม่แน่นอน    (16 ชั่วโมง) 
4.   การวิเคราะห์การตัดสินใจเกี่ยวกับงบประมาณ    (8 ชั่วโมง) 

 
554622  โลจิสติกส์และการบริหารห่วงโซ่อุปทาน  4(4-0-8) 
 (Logistics and Supply Chain Management) 
เงื่อนไข:  โดยความเห็นชอบของสาขาวิชาฯ  
 การบูรณาการจัดหา การด าเนินการ และขั้นตอนการขนส่งผลิตภัณฑ์ตั ้งแต่วัตถุดิบจนถึง
ผู้บริโภค ประเด็นทางด้านกลยุทธ์ในการจัดการห่วงโซ่อุปทานเทคนิคในการจัดการอุปทาน กลยุทธ์ในการ
วางแผนการจัดหา การจัดการกลุ่มผู้ส่งมอบการขนส่งในการผลิตการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับ     
โลจิสติกส์และการบริหารห่วงโซ่อุปทาน 
 
เค้าโครงรายวิชา 

1.   การบูรณาการการจัดหา การด าเนินการ และขั้นตอนการขนส่งผลิตภัณฑ์  (4 ชั่วโมง) 
2.   ประเด็นทางด้านกลยุทธ์ในการบริหารห่วงโซ่อุปทาน  (4 ชั่วโมง) 
3.   เทคนิคในการบริหารอุปทาน  (8 ชั่วโมง) 
4.   กลยุทธ์ในการวางแผนการจัดหา    (8 ชั่วโมง) 
5.   การจัดการกลุ่มผู้ส่งมอบ  (8 ชั่วโมง) 
6.   การขนส่งในการผลิต  (8 ชั่วโมง) 
7.   การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับโลจิสติกส์และการบริหารห่วงโซ่อุปทาน   (8 ชั่วโมง) 
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554623 การจัดการคุณภาพแบบสมบูรณ์        4(4-0-8) 
 (Total Quality Management) 
เงื่อนไข:  โดยความเห็นชอบของสาขาวิชาฯ  
 แนวคิดในการจัดการงานคุณภาพความต้องการและความพึงพอใจของลูกค้าเทคนิคการเพ่ิมผลผลิต
และเครื่องมือคุณภาพแบบต่าง ๆ ที่ส าคัญการวัดสมรรถนะและประสิทธิภาพของการด าเนินงาน วิธีการก าหนด
และวัดดัชนีชี้วัดบทบาทของผู้บริหารและการวางแผนด าเนินงาน กรณีศึกษาและโครงงาน 
 
เค้าโครงรายวิชา 

1.   แนวคิดในการจัดการงานคุณภาพ  (4 ชั่วโมง) 
2.   ความต้องการและความพึงพอใจของลูกค้า  (4 ชั่วโมง) 
3.   เทคนิคการเพ่ิมผลผลิตและเครื่องมือคุณภาพแบบต่าง ๆ ที่ส าคัญ  (8 ชั่วโมง) 
4.   การวัดสมรรถนะและประสิทธิภาพของการด าเนินงาน   (4 ชั่วโมง) 
5.   วิธีการก าหนดและวัดดัชนีชี้วัด  (4 ชั่วโมง) 
6.   บทบาทของผู้บริหาร  (8 ชั่วโมง) 
7.   การวางแผนด าเนินงาน   (8 ชั่วโมง) 
8.   กรณีศึกษาและโครงงาน  (8 ชั่วโมง) 

 
554624  การจัดการแหล่งน้ า  4(4-0-8) 
 (Water Resources Planning) 
เงื่อนไข:  โดยความเห็นชอบของสาขาวิชาฯ 
 ปรัชญาการวางแผน แนวทางการวางแผน การวางแผนเพ่ือวัตถุประสงค์หลายอย่าง เงื่อนไขทาง
เศรษฐศาสตร์และสิ่งแวดล้อม การวางแผนการส ารวจต่าง  ๆ ตัวอย่างวิธีการวางแผน การวิเคราะห์ทาง
เศรษฐศาสตร์และการเงิน การวิเคราะห์ผลได้ผลเสีย การคิดค่าใช้จ่ายส าหรับประโยชน์ด้านต่าง ๆ 
 
เค้าโครงรายวิชา 

1.   บทน า ปรัชญาการวางแผน       (4 ชั่วโมง) 
2.   แนวทางการวางแผน  (8 ชั่วโมง) 
3.   การวางแผนเพ่ือวัตถุประสงค์หลายอย่างกระบวนการวางแผน  (4 ชั่วโมง) 
4.   เงื่อนไขทางเศรษฐศาสตร์และสิ่งแวดล้อม  (4 ชั่วโมง) 
5.   การวางแผนการส ารวจต่าง ๆ   (8 ชั่วโมง) 
6.   ตัวอย่างวิธีการวางแผน   (8 ชั่วโมง) 
7.   การวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์และการเงิน   (4 ชั่วโมง) 
8.   การวิเคราะห์ผลได้ผลเสีย   (4 ชั่วโมง) 
9.   การคิดค่าใช้จ่ายส าหรับประโยชน์ด้านต่าง ๆ  (4 ชั่วโมง) 
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554625  การจัดการระบบประปาและการกระจายน้ า  4(4-0-8) 
 (Water Supply and Distribution System Management) 
เงื่อนไข: โดยความเห็นชอบของสาขาวิชาฯ 
 แหล่งน้ าดิบเพ่ือการประปา เกณฑ์คุณภาพและมาตรฐานของน้ าใช้ น้ าดิบเพ่ือการประปา ระบบชัก
น้ าดิบและระบบส่งน้ าดิบ ระบบผลิตน้ าประปา ระบบท่อส่งและแจกจ่ายน้ า การควบคุม การด าเนินการและ
การบ ารุงรักษาระบบประปา การวางแผนและบริหารงานระบบประปาชุมชนกรณีศึกษา 
 
เค้าโครงรายวิชา          

1.   บทน า    (4 ชั่วโมง) 
2.   เกณฑ์คุณภาพและมาตรฐานของน้ าใช้   (4 ชั่วโมง) 
3.   แหล่งน้ าดิบเพ่ือการประปา/ปริมาณน้ าดิบเพ่ือการประปา   (4 ชั่วโมง) 
4.   ระบบชักน้ าดิบและระบบส่งน้ าดิบ   (8 ชั่วโมง) 
5.   ระบบผลิตน้ าประปา   (8 ชั่วโมง) 
6.   ระบบท่อส่งและแจกจ่ายน้ า    (8 ชั่วโมง) 
7.   การควบคุม การด าเนินการ และการบ ารุงรักษาระบบประปา   (4 ชั่วโมง) 
8.   การวางแผนและบริหารงานระบบประปาชุมชน / กรณีศึกษา   (8 ชั่วโมง) 

 
554626  การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการก่อสร้าง  4(4-0-8) 
 (Environmental Impact Study for Construction Projects)  
เงื่อนไข: โดยความเห็นชอบของสาขาวิชาฯ 
  กฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง เครื่องมือในการจัดการสิ่งแวดล้อม หลักการการประเมินผล
กระทบสิ่งแวดล้อม โครงสร้างของการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ลักษณะของโครงการก่อสร้าง วิธีการใน
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการก่อสร้าง การประเมินผลกระทบทางสังคม การประเมินผล
กระทบทางสุขภาพ กรณีศึกษาและตัวอย่างรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
 
เค้าโครงรายวิชา         

1.   กฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง   (4 ชั่วโมง) 
2.   เครื่องมือในการจัดการสิ่งแวดล้อม   (4 ชั่วโมง) 
3.   หลักการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม   (4 ชั่วโมง) 
4.   โครงสร้างของการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม   (4 ชั่วโมง) 
5.   ลักษณะของโครงการก่อสร้าง   (4 ชั่วโมง) 
6.   วิธีการในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการก่อสร้าง    (8 ชั่วโมง) 
7.   การประเมินผลกระทบทางสังคม   (4 ชั่วโมง) 
8.   การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ   (8 ชั่วโมง) 
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9.   กรณีศึกษาและตัวอย่างรายการการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม   (8 ชั่วโมง) 
 

554627  การจัดการมูลฝอย  4(4-0-8) 
 (Solid Waste Management) 
เงื่อนไข: โดยความเห็นชอบของสาขาวิชาฯ 
  กฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง แหล่งก าเนิด ปริมาณ และองค์ประกอบของขยะมูลฝอย การ
จัดการขยะที่แหล่งก าเนิด การเก็บขนขยะ การขนถ่ายและขนส่งขยะ การคัดแยกและการแปรสภาพขยะ การ
เผาขยะด้วยเตาเผา การหมักขยะท าปุ๋ย การฝังกลบขยะแบบสุขาภิบาล การลดปริมาณขยะและการน าขยะ
กลับมาใช้ประโยชน์ การควบคุม การด าเนินการ และการบ ารุงรักษาระบบจัดการขยะ การวางแผนและ
บริหารงานระบบการจัดการขยะชุมชนกรณีศึกษา 
 
เค้าโครงรายวิชา          

1.   กฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง   (4 ชั่วโมง) 
2.   แหล่งก าเนิด ปริมาณ และองค์ประกอบของขยะมูลฝอย   (4 ชั่วโมง) 
3.   การจัดการขยะที่แหล่งก าเนิด    (4 ชั่วโมง) 
4.   การเก็บขนขยะ/การขนถ่ายและขนส่งขยะ   (4 ชั่วโมง) 
5.   การคัดแยกและการแปรสภาพขยะ/การเผาขยะด้วยเตาเผา/การหมักขยะท าปุ๋ย  (8 ชั่วโมง) 
6.   การฝังกลบขยะแบบสุขาภิบาล    (4 ชั่วโมง) 
7.   การลดปริมาณขยะและการน าขยะกลับมาใช้ประโยชน์   (4 ชั่วโมง) 
8.   การควบคุม การด าเนินการ และการบ ารุงรักษาระบบจัดการขยะ   (8 ชั่วโมง) 
9.   การวางแผนและบริหารงานระบบจัดการขยะชุมชน/กรณีศึกษา   (8 ชั่วโมง) 

 
554628 การบริการชุมชน  4(4-0-8) 
 (Urban Services)  
เงื่อนไข: โดยความเห็นชอบของสาขาวิชาฯ 
 การบริการชุมชนและการพัฒนาชุมชน โครงสร้างพ้ืนฐาน การบริหารงบประมาณ การคมนาคม
ขนส่ง การจัดหาน้ าใช้และระบบประปา การรวบรวมและบ าบัดน้ าเสีย การป้องการน้ าท่วม การจัดการมูลฝอย 
การสุขาภิบาลและสาธารณสุข การเคหะและการบริหารชุมชน 
 
เค้าโครงรายวิชา          

1.   การบริการและการพัฒนาชุมชน   (4 ชั่วโมง) 
2.   โครงสร้างพื้นฐาน   (4 ชั่วโมง) 
3.   การบริหารงบประมาณ   (4 ชั่วโมง) 
4.   การคมนาคมขนส่ง   (4 ชั่วโมง) 
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5.   การจัดหาน้ าใช้และระบบประปา   (4 ชั่วโมง) 
6.   การรวบรวมและบ าบัดน้ าเสีย   (4 ชั่วโมง) 
7.   การป้องการน้ าท่วม   (4 ชั่วโมง) 
8.   การจัดการมูลฝอย   (4 ชั่วโมง) 
9.   การสุขาภิบาลและสาธารสุข   (4 ชั่วโมง) 
10. การเคหะและชุมชน   (4 ชั่วโมง) 
11. นวัตกรรมการบริการชุมชนและกรณีศึกษา   (8 ชั่วโมง) 

 
554629 ระบบการจัดการสาธารณูปโภคผิวทางและสะพาน     4(4-0-8) 
           (Pavement and Bridge Infrastructure Management Systems) 
เงื่อนไข: โดยความเห็นชอบของสาขาวิชาฯ 
  แนวความคิดในการจัดการที่ใช้ในโครงสร้างสาธารณูปโภค งานโยธา ประกอบด้วย การวางแผน 
ออกแบบ ก่อสร้าง บ ารุงรักษา และ ฟ้ืนฟูสภาพของระบบสะพานและทางหลวง วิธีการจัดล าดับความส าคัญ 
การใช้งานสูงสุดและการตัดสินใจ การท านายอายุการใช้งานตามมูลค่าลงทุน 
 
เค้าโครงรายวิชา  

1.   บทน า          (4 ชั่วโมง) 
2.   คุณสมบัติในการใช้งาน        (4 ชั่วโมง) 
3.   การบ ารุงรักษาและการฟื้นสภาพ       (8 ชั่วโมง) 
4.   การจัดการ         (8 ชั่วโมง) 

       -   การด าเนินกรณีศึกษาที่จ าเป็น แหล่งข้อมูล 
5.   รายการจัดการ         (8 ชั่วโมง) 

        -   ทั่วไป การออกแบบและหน้าที่ ตัวอย่างศึกษา  
6.   แบบจ าลองการเสื่อมสภาพ       (4 ชั่วโมง) 
7.   การเลือกผลที่ดีที่สุด        (4 ชั่วโมง) 
8.   กรณีศึกษา         (8 ชั่วโมง) 

 
554630 การวางแผนระบบการขนส่ง     4(4-0-8) 
 (Transportation System Planning) 
เงื่อนไข:  โดยความเห็นชอบของสาขาวิชาฯ 
 น าเสนอการพิจารณาปัญหาขั้นสูงที่เกี่ยวเนื่องกับระบบการขนส่งอันที่จะส่งผลต่อการพัฒนาสภาพ
เศรษฐกิจและสังคมของชุมชนท้องถิ่น และประเทศ พฤติกรรมการเดินทางของประชาชน ต าแหน่งของศูนย์
กิจกรรมทางเศรษฐกิจ การใช้ที่ดินและการจัดสรรทรัพยากรให้เหมาะสม 
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เค้าโครงรายวิชา 
1. บทน า          (4 ชั่วโมง) 
2. ความรู้ทางคณิตศาสตร์ที่บังคับก่อน      (4 ชั่วโมง) 
3. ข้อมูลและพ้ืนที่         (4 ชั่วโมง) 
4. แบบจ าลองการเกิดการเดินทาง       (4 ชั่วโมง) 
5. แบบจ าลองการกระจายการเดินทาง      (4 ชั่วโมง) 
6. การเลือกรูปแบบการเดินทางและแบบจ าลองความต้องการเดินทางโดยตรง  (8 ชั่วโมง) 
7. แบบจ าลองการเลือกการเดินทางเฉพาะราย     (4 ชั่วโมง) 
8. รายละเอียดและการประเมินด้วยแบบจ าลองการเลือกรูปแบบการเดินทางเฉพาะราย (8 ชั่วโมง) 
9. แบบจ าลองรวมและการเปลี่ยนถ่าน      (4 ชั่วโมง) 
10. การก าหนดเส้นทางการเดินทาง       (4 ชั่วโมง) 

 
554631 การขนส่งและการใช้ที่ดิน  4(4-0-8) 
 (Transportation and Land Use)  
เงื่อนไข:  โดยความเห็นชอบของสาขาวิชาฯ 
 ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรการขนส่งและการใช้ที่ดิน ประกอบด้วยข้อก าหนดในการท า
แบบจ าลอง ผลกระทบ และ ข้อมูลที่ต้องการภายใต้บริษัทของการวางแผนชุมชนที่ดี และ การพัฒนาของ
เศรษฐกิจชุมชน ชุมชนเมือง องค์ประกอบของการขนส่งและการใช้ที่ดินที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิต 
 
เค้าโครงรายวิชา 

1.   บทน า          (4 ชั่วโมง) 
2.   นโยบายการขนส่ง        (4 ชั่วโมง) 
3.   ภูมิศาสตร์การขนส่งและการจัดการเชิงพ้ืนที่     (4 ชั่วโมง) 
4.   รูปแบบเชิงเศรษฐศาสตร์ที่คัดสรรส าหรับการขนส่ง     (8 ชั่วโมง) 
5.   การขนส่งในเขตเมือง        (4 ชั่วโมง) 
6.   ความสัมพันธ์เชิงพ้ืนที่: แบบจ าลองพ้ืนฐานและการประยุกต์    (8 ชั่วโมง) 
7.   การวิเคราะห์การขนส่งในเขตเมือง      (4 ชั่วโมง) 
8.   การวิเคราะห์โครงข่ายจราจร       (8 ชั่วโมง) 
9.   แบบจ าลองการจัดสรร        (4 ชั่วโมง) 
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554632 การวางแผนการขนส่งในเขตเมือง  4(4-0-8) 
 (Urban Transportation Planning)  
เงื่อนไข: โดยความเห็นชอบของสาขาวิชาฯ 

           ความสัมพันธ์ระหว่างการขนส่ง และ สภาพของชุมชนเมือง วิธีการในการวางแผนระบบการขนส่ง
แบบผสานและการพัฒนาแนวทางเลือกในการเดินทางท่ีเป็นไปได้ เนื้อหาสาระจะเน้นที่การพัฒนาความเข้าใจ
ปัญหาการขนส่งและพิจารณาการวางแผนด้วยความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง โดยไม่เจาะจงเฉพาะกรณีที่จ ากัดเฉพาะ 

 
เค้าโครงรายวิชา 

1.   นิยามและอรรถาธิบาย        (2 ชั่วโมง) 
2.   การวางแผนการขนส่งและการตัดสินใจ      (2 ชั่วโมง) 
3.   ลักษณะการเดินทางในเขตเมืองและระบบการขนส่ง    (4 ชั่วโมง) 
4.   การจัดการข้อมูล        (4 ชั่วโมง) 
5.   ข้อมูลในการตัดสินใจ        (8 ชั่วโมง) 
6.   การวิเคราะห์อุปสงค์การเดินทาง       (4 ชั่วโมง) 
7.   การวิเคราะห์ระบบกิจกรรมเมือง       (8 ชั่วโมง) 
8.   การวิเคราะห์อุปทาน        (4 ชั่วโมง) 
9.   การประเมินระบบการขนส่งและโครงการ      (8 ชั่วโมง) 
10.  การน าแผนไปสู่การปฏิบัติ       (4 ชั่วโมง) 

 
554633   ภาษาอังกฤษในงานบริหารงานก่อสร้าง      4(4-0-8) 
 (English for Construction Management) 
เงื่อนไข : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชาฯ 
 การใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารทางด้านวิศวกรรมศาสตร์  ค าศัพท์ ส านวนและไวยากรณ์  ที่ใช้
บอกถึงคุณสมบัติของวัสดุ การเขียนแบบ กระบวนการ สัญญาการจ้างงาน และจรรยาบรรณ 
 
เค้าโครงรายวิชา 

1.   ภาษาอังกฤษส าหรับบอกถึงคุณสมบัติของวัสดุ     (12 ชั่วโมง) 
2.   ภาษาอังกฤษในงานแบบ        (16 ชั่วโมง) 
3.   ภาษาอังกฤษส าหรับวิธีปฏิบัติงาน       (12 ชั่วโมง) 
4.   ภาษาอังกฤษในสัญญาการจ้างงาน      (4 ชั่วโมง) 
5.   ภาษาอังกฤษกับจรรยาบรรณ       (4 ชั่วโมง) 
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554670 โครงงานมหาบัณฑิต (เฉพาะแผน ข)  (7 หนวยกิต) 
 (Master Project) 
เงื่อนไข :  โดยความเห็นชอบของสาขาวิชาฯ  
 โครงงานที่มีประโยชน์และน่าสนใจในด้านการบริหารงานก่อสร้างและสาธารณูปโภค 
 
554680 หัวข้อพิเศษทางการบริหารงานก่อสร้างและสาธารณูปโภค 1  4(4-0-8) 
 (Special Topic in Construction and Infrastructure Management I) 
เงื่อนไข :  โดยความเห็นชอบของสาขาวิชาฯ  
 การศึกษาในหัวข้อพิเศษที่สาขาวิชาเห็นว่าเหมาะสมและส าคัญที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีการ
บริหารงานก่อสร้างและสาธารณูปโภค 
 
554681 หัวข้อพิเศษทางการบริหารงานก่อสร้างและสาธารณูปโภค 2  4(4-0-8) 
 (Special Topic in Construction and Infrastructure Management II) 
เงื่อนไข :  โดยความเห็นชอบของสาขาวิชาฯ  
 การศึกษาในหัวข้อพิเศษที่สาขาวิชาเห็นว่าเหมาะสมและส าคัญที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีการ
บริหารงานก่อสร้างและสาธารณูปโภค 

 
554682 หัวข้อพิเศษทางการบริหารงานก่อสร้างและสาธารณูปโภค 3  4(4-0-8) 
 (Special Topic in Construction and Infrastructure Management III) 
เงื่อนไข :  โดยความเห็นชอบของสาขาวิชาฯ  
 การศึกษาในหัวข้อพิเศษที่สาขาวิชาเห็นว่าเหมาะสมและส าคัญที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีการ
บริหารงานก่อสร้างและสาธารณูปโภค 
 
554701 วิทยานิพนธมหาบัณฑิต แบบ ก 1     (45 หนวยกิต) 

(Master Thesis Scheme A1) 
เงื่อนไข :  โดยความเห็นชอบของสาขาวิชาฯ  
 งานวิจัยต้นฉบับเพ่ือจัดเตรียมขึ้นเป็นวิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตร
มหาบัณฑิต   

 
554702 วิทยานิพนธมหาบัณฑิต แบบ ก 2    (20 หนวยกิต) 
 (Master Thesis Scheme A2) 
เงื่อนไข :  โดยความเห็นชอบของสาขาวิชาฯ  
 งานวิจัยต้นฉบับเพ่ือจัดเตรียมขึ้นเป็นวิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต ซึ่งเป็นงานทั้งหมดตามความต้องการ
ของหลักสูตรมหาบัณฑิต 
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554703 วิทยานิพนธ์ดุษฎีบัณฑิต แบบ 1.1 (60 หน่วยกิต) 
 (Doctoral Thesis Scheme 1.1) 
เงื่อนไข: โดยความเห็นชอบของสาขาวิชาฯ 
 งานวิจัยต้นฉบับเพ่ือจัดเตรียมขึ้นเป็นวิทยานิพนธ์ดุษฎีบัณฑิต ซึ่งเป็นงานทั้งหมดตามความต้องการ
ของหลักสูตรดุษฎีบัณฑิต รับผู้ลงทะเบียนที่ส าเร็จการศึกษามหาบัณฑิตเท่านั้น 
 
554704 วิทยานิพนธ์ดุษฎีบัณฑิต แบบ 2.1 (45 หน่วยกิต) 
 (Doctoral Thesis Scheme 2.1) 
เงื่อนไข: โดยความเห็นชอบของสาขาวิชาฯ 
  งานวิจัยต้นฉบับเพ่ือจัดเตรียมขึ้นเป็นวิทยานิพนธ์ดุษฎีบัณฑิตซึ่งเป็นงานทั้งหมดตามความต้องการ
ของหลักสูตรดุษฎีบัณฑิต รับผู้ลงทะเบียนที่ส าเร็จการศึกษามหาบัณฑิตเท่านั้น 
 
554705 วิทยานิพนธ์ดุษฎีบัณฑิต แบบ 2.2 (60 หน่วยกิต) 
 (Doctoral Thesis Scheme 2.2) 
เงื่อนไข: โดยความเห็นชอบของสาขาวิชาฯ 
 งานวิจัยต้นฉบับเพ่ือจัดเตรียมขึ้นเป็นวิทยานิพนธ์ดุษฎีบัณฑิต ซึ่งเป็นงานทั้งหมดตามความต้องการ
ของหลักสูตรดุษฎีบัณฑิต รับผู้ลงทะเบียนที่ส าเร็จการศึกษาปริญญาตรีเท่านั้น 
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554601 Construction Project Management      4(4-0-8)  
Condition: Consent of the School  
  Nature of construction projects and the procurement system; project organization; 
traditional planning and scheduling methods including CPM, barchart, line of balance; 
resources allocation; program evaluation and review technique (PERT); project monitoring 
and control; earned value and variance analysis  
 
Course Outline  

1.  Characteristics of construction projects and industries    (4 hours)  
2.  Organizing a project team        (4 hours)  
3.  Network model development       (8 hours)  
4.  Network analysis         (4 hours)  
5. Resources allocation        (4 hours)  
6.  Resources leveling         (8 hours)  
7.  Programming evaluation and review technique     (4 hours)  
8.  Monitoring and control       (4 hours)  
9.  Earned value concepts        (4 hours)  
10.  Line of balances        (4 hours) 

   
554602 Human Resource Management in Engineering    4(4-0-8) 
Condition: Consent of the School 
 Concepts and principles of human resource management; roles and responsibilities of 
human resource management; human resource policy and planning; employment and 
training; discipline; welfare; basic knowledge on wage, compensation, and labor relations   
 
Course Outline 

 1.   Concepts and principles of human resource management  (4 hours) 
 2.   Roles and responsibilities of human resource management  (8 hours) 
 3.   Human resource policy and planning  (8 hours) 
 4.   Recruitment   (4 hours) 
 5.   Employment and training  (4 hours) 
 6.   Discipline   (4 hours) 
 7.   Welfare   (8 hours) 
 8.   Basic knowledge on wage, compensation, and labor relations   (8 hours) 
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554603 Quantitative Management in Construction        4(4-0-8)  
Condition: Consent of the School  

This course provides an understanding of quantitativemanagement methods and 
their applications in construction management. Particular emphasis is laid on using 
examples from the construction industry. Applications of mathematics techniques for 
business decision-making such as linear programming, transportation problem, assignment 
problem, network optimization problem, PERT/CPM, and sensitivity analysis 

 
Course Outline  

1.  Introduction to quantitative management      (4 hours) 
2.  Concepts of linear programming      (8 hours) 
3.  Formulation of linear programming       (8 hours) 
4.  Sensitivity analysis         (8 hours) 
5.  Transportation model       (4 hours) 
6.  Assignment model        (4 hours) 
7.  Network optimization model       (4 hours) 
8.  PERT/CPM models for project management     (8 hours) 

 
554604 Construction Cost Controls  4(4-0-8) 
Condition: Consent of the school  
            Principles of construction cost estimation; project cost structure; quantity takeoff; 
unit cost analysis including materials, labor, equipment, overhead; bid preparation; bidding 
strategy; cash flow analysis; time and cost integration; cost report; cost control system 
 
Course Outline 
 1.   Cost of construction projects  (4 hours) 
 2.   Cost account structure  (4 hours) 
 3.   Bid preparation  (4 hours) 
 4.   Cost estimation  (8 hours) 

5.   Cost control concepts  (4 hours) 
 6.   Project’s cash flow   (8 hours) 
 7.   Time and cost integration  (8 hours) 
 8.   Equipment cost   (4 hours) 
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 9.   Overhead cost        (4 hours) 
 
554605 Seminar   1(0-3-3) 
Condition: Consent of the School 
 Presentation and discussion on the interested topics at the present time exhibition 
in technical topics, presentation practice, report writing  
 
554606 Engineering Report Presentation      1(0-3-3) 
Condition: Consent of the School 
 Engineering project or proposal presentation theory, engineering presentation 
techniques, oral presentation practices 
 
Course Outline 

 1.   Engineering project or proposal presentation theory   (4 hours) 
 2.   Engineering presentation techniques      (4 hours) 
 3.   Oral presentation practices (28 hours) 

 
554610 Applied Mechanics for Civil Engineers         4(4-0-8) 
Condition: Consent of the School 
 Equilibrium; internal forces; beam; truss; frame; axial force; shear stress; bending 
moment 
 
Course Outline 

 1.   Equilibrium of particle       (4 hours) 
 2.   Equilibrium of rigid body       (8 hours) 
 3.   Internal forces – beam       (4 hours) 
 4.   Internal forces – truss       (4 hours) 
 5.   Internal forces – frame       (4 hours) 
 6.   Mechanical properties       (4 hours) 
 7.   Axial stress         (4 hours) 
 8.   Shear stress         (4 hours) 
 9.   Bending Moment        (4 hours) 
 10. Beam Design         (4 hours) 
 11. Defection of  Beam        (4 hours) 
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554611 Applied Mathematics for Engineering     4(4-0-8) 
Condition: Consent of the School 
 Partial differential equation and boundary value problems; application of 
differential and integration equations in civil engineering; statistics in civil engineering; matrix 
and its applications 
 
Course Outline 

 1.   Partial differential equation and boundary value problems   (12 hours) 
 2.   Application of differential and integration equations   (12 hours) 
 3.   Statistics in engineering work       (12 hours) 
 4.   Matrix and its applications       (12 hours) 
 
554612 Research Methodology and Statistics for Engineering  4(4-0-8) 
Condition: Consent of the School 

 Research definition, characteristic and goal; type and research process; research 
problem determination; variables and hypothesis; data collection; data analysis; proposal 
and research report writing; research evaluation; research application; ethics of researchers 
and research techniques in science and technology  

 
Course Outline 

 1.   Research definition, characteristic and goal     (4 hours) 
 2.   Type and research process        (4 hours) 
 3.   Research problem determination; variables and hypothesis  (12 hours) 
 4.   Data collection; data analysis       (12 hours) 
 5.   Proposal and research report writing      (4 hours) 
 6.   Research evaluation; research application     (8 hours) 
 7.   Ethics of researchers and research techniques in science and technology  (4 hours) 
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554613 Construction Planning and Control  4(4-0-8) 
Condition: Consent of the School 
 This course provides applications in the planning and scheduling to construction 
projects with advanced planning tools. The course includes project planning and scheduling, 
resource allocation, cost planning, monitoring and control, methodology, critical path 
method, capacity and efficiency of resources, tracking the project progress, strategic in 
resource leveling and rescheduling, implementation problems and computer applications 
 
Course Outline 
 1.   Reviewing a project case study   (4 hours) 
  2.   Concepts of construction planning  (4 hours) 
  3.   Fundamental scheduling procedures   (4 hours) 
 4.   Advanced scheduling techniques  (4 hours)  
 5.   Introducing planning software  (4 hours) 
 6.   Starting a new project  (4 hours) 
 7.   Project resources management  (4 hours) 
 8.   Planning resource and task costs   (4 hours) 
 9.   Checking and adjusting the project plan  (8 hours) 
 10. Tracking progress  (4 hours) 
     11. Reporting and analyzing project information         (4 hours) 
 
554614   Financial Management  4(4-0-8) 
Condition: Consent of the School 
 Financial management for construction projects; accounting conventions; 
bookkeeping; income recognition; financial document preparation; financial analysis; 
budgeting; capital sources; capital management; cost of capital 
 
Course Outline 

1.   Conventions in accounting   (4 hours) 
2.   Bookkeeping fundamentals  (8 hours) 
3.   Income recognition methods  (4 hours) 
4.   Financial report  (8 hours) 
5.   Financial analysis  (8 hours) 
6.   Budgeting   (4 hours) 
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7.   Financing sources  (4 hours) 
8.   Capital management  (4 hours) 
9.   Cost of capital  (4 hours) 

 
554615   Construction Laws  4(4-0-8) 
Condition: Consent of the School  
 Definition of construction contracts and specifications; introduction to laws; laws 
related to construction work; laws for civil engineers; ethics, responsibilities and code of 
conduct for engineers; construction risk and insurances 
 
Course Outline 

1.   Bidding and contract documents  (4 hours) 
2.   Specifications  (4 hours) 
3.   Construction contracts  (8 hours) 
4.   Progress payments and amendment  (4 hours) 
5.   Juristic acts and laws of contracts  (4 hours) 
6.   Public-private partnership (ppp)  (4 hours) 
7.   Building control act and building inspection  (4 hours) 
8.   Project team’s ethics  (4 hours) 
9.   Engineering code of conduct  (4 hours) 
10. Risk and insurances   (4 hours) 
11. Public consultation     (4 hours) 

 
554616   Information Technology for Construction  4(4-0-8) 
Condition: Consent of the School  
 Applications of modern information technology for construction management; 
database system and data structure; expert system; decision support system; data 
interoperability; cooperate data integration applications including MRP I, MRP II, ERP, IFC; 
knowledge management; artificial intelligent; evolutionary optimization; stochastic simulations; 
internet and intranet; data security; CAD nD; VBA programming 
 
Course Outline 

1.   Data structure and database system  (4 hours) 
2.   Decision support and expert system  (4 hours) 
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3.   Corporate data integration  (4 hours) 
4.   Knowledge management and artificial intelligent  (4 hours) 
5.   Stochastic simulation  (8 hours) 
6.   Advanced optimization technique  (8 hours) 
7.   VBA programming  (8 hours) 
8.   CAD nD   (4 hours) 
9.   Internet, intranet and data security  (4 hours) 

 
554617  Construction Safety Management  4(4-0-8) 
Condition: Consent of the School 
 The study of safety in construction work; causes of accidents; prevention measures; 
improvement of working conditions and environments; safety laws and requirements; 
occupational health and safety; construction hazard identification and control; safety 
planning and implementation 
 
Course Outline 

1.   Construction accidents and safety      (4 hours) 
2.   Accident theories        (4 hours) 
3.   Accident losses         (4 hours) 
4.   Hazard categories        (4 hours) 
5.   Safety laws         (4 hours) 
6.   Labor protection act        (8 hours) 
7.   Responsibility assignment       (4 hours) 
8.   Hazard identification and control      (8 hours) 
9.   Training and communication program     (4 hours) 
10.  Safety policy implementation       (4 hours) 

 
554618 Construction Materials Management     4(4-0-8) 
Condition: Consent of the School  
 Portlandcement; aggregates; water and admixtures;properties of fresh and hardened 
concrete; curing; proportioning of concretemixes; manufacture of concrete; types and 
properties of structural steel; concrete products; inventory management with certain and 
uncertain demands; material procurement and delivery process; tradeoffs of cost in material 
management 
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Course Outline  
1.   Portlandcement, aggregates, water and admixtures    (4 hours) 
2.   properties of fresh and hardened concrete     (4 hours) 
3.   Curing, proportioning of concretemixes, manufacture of concrete  (8 hours) 
4.   Types and properties of structural steel, concrete products  (8 hours) 
5.   Inventory management with certain demand    (4 hours) 
6.   Inventory management with uncertain demand    (4 hours) 
7.   Material procurement and delivery       (8 hours) 
8.   Tradeoffs of cost in material management      (8 hours) 
 

554619 Design and Construction Techniques of Sub-Structure  4(4-0-8) 
Condition: Consent of the School 
 Design and construction techniques of shallow foundation; deep foundation; 
retaining structures; soils and remedy 
  
Course Outline 

1.   Design and construction techniques of shallow foundation   (12 hours) 
2.   Design and construction techniques of deep foundation   (12 hours) 
3.   Design and construction techniques of retaining structures   (12 hours) 
4.   Failure of superstructure on problematic soils and remedy    (12 hours) 

 
554620  Modern Business Management 4(4-0-8) 
Condition: Consent of the School 
 Fundamental concepts and characteristics of organization; principles of 
management; managerial process in organization; organizational culture and external 
environment; managerial ethics and social responsibilities; major management functions; 
organization development and learning organization;  knowledge management; information 
management for decision making; recent trends in business management 
 
Course Outline 

1.   Fundamental concepts and characteristics of organization         (4 hours) 
2.   Principles of management   (4 hours) 
3.   Managerial process in organization   (4 hours) 
4.   Organizational culture and external environment   (4 hours) 
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5.   Managerial ethics and social responsibilities   (4 hours) 
6.   Major management functions   (8 hours) 
7.   Organization development and learning organization    (4 hours) 
8.   Knowledge management    (4 hours) 
9.   Information management for decision making   (4 hours) 
10.  Recent trends in business management  (8 hours) 

 
554621  Economic Decision Analysis      4(4-0-8) 
Condition: Consent of the School 
 Theoretical foundations and advanced topics in engineering economic analysis; 
investment project evaluation in engineering works under conditions of uncertainty; analysis 
of capital budgeting decisions 
 
Course Outline 

1.   Theoretical foundations in engineering economic analysis  (8 hours) 
2.   Advanced topics in engineering economic analysis   (16 hours) 
3.   Investment project evaluation in engineering works under conditions  
  of uncertainty   (16 hours) 
4.   Analysis of capital budgeting decisions  (8 hours) 

 
554622 Logistics and Supply Chain Management    4(4-0-8) 
Condition: Consent of the School 
  Integration of procurement, operations, and logistics stages of products from raw 
materials to consumers; strategic issues in supply chain management; supply management 
techniques; strategic procurement plans; supplier management; manufacturing logistics. 
Information technology for logistics and supply chain management 
 
Course Outline 

1.   Integration of procurement, operations, and logistics stages of products  (4 hours) 
2.   Strategic issues in supply chain management    (4 hours) 
3.   Supply management techniques   (8 hours) 
4.   Strategic procurement plans    (8 hours) 
5.   Supplier management   (8 hours) 
6.   Manufacturing logistics   (8 hours) 



มคอ.2  

ก-29 
 

7.   Information technology for logistics and supply chain management (8 hours) 
 
554623 Total Quality Management      4(4-0-8) 
Condition: Consent of the School 
  Concepts of quality management; customer need and satisfaction; productivity 
improvement techniques and quality tools; effectiveness and efficiency measurement; 
performance index establishment and measurement; roles of management and operations 
planning; case study and project 
 
Course Outline 

1.   Concepts of quality management    (4 hours) 
2.   Customer need and satisfaction    (4 hours) 
3.   Productivity improvement techniques and quality tools   (8 hours) 
4.   Effectiveness and efficiency measurement    (4 hours) 
5.   Performance index establishment and measurement    (4 hours) 
6.   Roles of management   (8 hours) 
7.   Operations planning   (8 hours) 
8.   Case study and project  (8 hours) 

 
554624   Water Resources Planning       4(4-0-8) 
Prerequisite: Consent of the School 
 The philosophy of planning; approach to planning; multiobjective planning; 
economic and environmental consideration; programming water resources investigations; 
some planning procedures; economic and financial analysis; cost allocation and cost-sharing  
 
Course Outline 

1.   Introduction, philosophy of planning     (4 hours) 
2.   Approach to planning       (8 hours) 
3.   Multiobjective planning, plan formulation process    (4 hours) 
4.   Economic and environmental consideration     (4 hours) 
5.   Programming water resources investigations     (8 hours) 
6.   Some planning  procedures       (8 hours) 
7.   Economic and financial analysis      (4 hours) 
8.   Benefit-cost analysis        (4 hours) 
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9.   Cost allocation and cost-sharing      (4 hours) 
 

554625  Water Supply and Distribution System Management  4(4-0-8) 
Condition: Consent of the School 
 Raw water resources for water supply; water quality criteria and standards; raw 
water for water treatment; raw water intake and transmission system; water treatment unit 
processes; water distribution system; control, operation, and maintenance of water supply 
system; planning and administration of public water supply; case studies 
 
Course Outline 

1.   Introduction  (4 hours) 
2.   Raw water resources for water supply; water quality criteria  
  and standards  (4 hours) 
3.   Raw water for water treatment  (4 hours) 
4.   Raw water intake and transmission system  (8 hours) 
5.   Water treatment unit processes  (8 hours) 
6.   Water distribution system  (8 hours) 
7.   Control, operation, and maintenance of water supply system  (4 hours) 
8.   Planning and administration of public water supply; case studies.  (8 hours) 

 
554626 Environmental Impact Study for Construction Projects  4(4-0-8) 
Condition: Consent of the School 
 Relating laws and regulations; tools for environmental management; environmental 
impact assessment method; environmental impact assessment procedure; types of 
construction projects; approach for environmental impact assessment; social impact 
assessment; human impact assessment; case studies 
 
Course Outline 

1.   Relating laws and regulations  (4 hours) 
2.   Tools for environmental management  (4 hours) 
3.   Environmental impact assessment method  (4 hours) 
4.   Environmental impact assessment procedure  (4 hours) 
5.   Types of construction projects  (4 hours) 
6.   Approach for environmental impact assessment  (8 hours) 
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7.   Social impact assessment  (4 hours) 
8.   Human impact assessment  (8 hours) 
9.   Case studies  (8 hours) 

 
554627 Solid Waste Management  4(4-0-8) 
Condition: Consent of the School 
 Related laws and regulation; sources, quantity, and composition of solid waste; 
source management; collection of solid waste; transfer and transportation of solid waste; 
segregating and processing of solid waste; incineration; composting; sanitary landfill; 
reduction and recycle of solid waste; control, operation, and maintenance of solid waste 
management system; planning and administration of  solid waste management facility; case 
studies 
 
Course Outline 

1.   Related laws and regulation       (4 hours) 
2.   Sources, quantity, and composition of solid waste  (4 hours) 
3.   Source management  (4 hours) 
4.   Collection of solid waste/ Transfer and transportation of solid waste (4 hours) 
5.   Segregating and processing of solid waste/Incineration/Composting (8 hours) 
6.   Sanitary landfill  (4 hours) 
7.   Reduction and recycle of solid waste  (4 hours) 
8.   Control, operation, and maintenance of solid waste management system (8 hours) 
9.   Planning and administration of  solid waste management facility/ 
  Case studies.  (8 hours) 
 

554628  Urban Services        4(4-0-8) 
Condition: Consent of the School 
 Urban services and community development; infrastructure; budget management; 
mass transportation; water resources and water supply system; collection and treatment of 
wastewater; flood protection; solid waste management; sanitation and public health; housing 
and community management 
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Course Outline  
1.   Urban services and community development    (4 hours) 
2.   Infrastructure         (4 hours) 
3.   Budget management        (4 hours) 
4.   Mass transportation        (4 hours) 
5.   Water resources and water supply system     (4 hours) 
6.   Collection and treatment of wastewater     (4 hours) 
7.   Flood protection        (4 hours) 
8.   Solid waste management       (4 hours) 
9.   Sanitation and public health       (4 hours) 
10.  Housing and community management     (4 hours) 
11.  Innovation on urban services and case studies    (8 hours) 

 
554629 Pavement and Bridge Infrastructure Management Systems  4(4-0-8) 
Condition: Consent of the School 
 Management concepts used in civil infrastructure; planning, construction, 
maintenance and rehabilitation of bridge and highway systems; prioritization, optimization, 
and decision-making techniques; life-cycle-cost prediction 
 
Course Outline 

1.   Introduction         (4 hours) 
2.   Performance         (4 hours) 
3.   Maintenance and rehabilitation      (8 hours) 
4.   Management         (8 hours) 

-   Needs studies and  
-   Data sources 

5.   Management systems       (8 hours) 
-   In general  
-   Design and role and  
-   Examples 

6.   Deterioration models        (4 hours) 
7.   Optimization         (4 hours) 
8.   Case studies         (8 hours) 
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554630 Transportation System Planning      4(4-0-8) 
Condition: Consent of the School 
 Advanced consideration of problems dealing with transportation systems as they 
affect the socio-economic development of cities, regions, and nations; the travel behavior of 
a populace; the location of economic activity; the use of land; and the allocation of 
resources 
 
Course Outline 

1.   Introduction         (4 hours) 
2.   Mathematical prerequisites       (4 hours) 
3.   Data and space        (4 hours) 
4.   Trip generation modeling       (4 hours) 
5.   Trip distribution modeling       (4 hours) 
6.   Modal spit and direct demand models     (8 hours) 
7.   Discrete-choice models       (4 hours) 
8.   Specification and estimation of discrete-choice models   (8 hours) 
9.   Model aggregation and transferability     (4 hours) 
10.  Traffic assignment        (4 hours) 

 
554631 Transportation and Land Use  4(4-0-8) 
Condition: Consent of the School 
 Interaction between transportation and land use variables, including modeling 
requirements, impacts, and data needs within the context of good community planning and 
economic development; elements of transportation and land use that shape the quality of 
life in urban areas 
 
Course Outline 

1.   Introduction         (4 hours) 
2.   Transportation policy        (4 hours) 
3.   Transportation geography and spatial organization    (4 hours) 
4.   Selected economic aspects of transportation    (8 hours) 
5.   Urban transport        (4 hours) 
6.   Spatial interaction : the basic model and its  application   (8 hours) 
7.   Urban transport analysis        (4 hours) 
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8.   Network analysis         (8 hours) 
9.   Allocation models           (4 hours) 

 
554632 Urban Transportation Planning  4(4-0-8) 
Condition: Consent of the School 
 Interrelationship of transportation and the urban environment; methodologies for 
planning multimodal transportation systems and developing feasible alternatives; emphasis 
on developing insight into the transportation problem and the planning process rather than 
on solving specific problems of  limited scope 
 
Course Outline 

1.   Definition and context       (2 hours) 
2.   Transport planning and decision making     (2 hours) 
3.   Urban travel and transportation system characteristics   (4 hours) 
4.   Data management        (4 hours) 
5.   Data use in decision making       (8 hours) 
6.   Demand analysis         (4 hours) 
7.   Urban activity system analysis      (8 hours) 
8.   Supply analysis        (4 hours) 
9.   Transportation system and project evaluation    (8 hours) 
10.  Program and project implementation      (4 hours) 

 
554633   English for Construction Management     4(4-0-8) 
Condition: Consent of the School 
 Uses of English for communication in engineering, terms, expressions, and grammar 
used in descriptions of specifications, drawing, procedures, contracts, and ethics  
 
Course Outline 

1.   Specifications         (12 hours) 
2.   Drawing         (16 hours) 
3.   Procedures          (12 hours) 
4.   Contracts         (4 hours) 
5.   Ethics          (4 hours) 
 



มคอ.2  

ก-35 
 

554670  Master Project         (7 credits) 
Condition: Consent of the School 
 Projects of practical interest to construction and infrastructure management   

 
554680  Special Topic in Construction and Infrastructure Management I 4(4-0-8) 
Condition: Consent of the School 
 Study of special topics deemed appropriate and important to the current 
technology relevantto construction and infrastructure management   
 
554681  Special Topic in Construction and Infrastructure Management II 4(4-0-8) 
Condition: Consent of the School 
 Study of special topics deemed appropriate and important to the current 
technology relevant to construction and infrastructure management   
 
554682  Special Topic in Construction and Infrastructure Management III 4(4-0-8) 
Condition: Consent of the School 
 Study of special topics deemed appropriate and important to the current 
technology relevant to construction and infrastructure management   
 
554701  Master Thesis Scheme A1                (45 credits) 
Condition: Consent of the School 
 Original research work leading to the preparation of a master thesis in the partial 
fulfillment of the requirement for the master degree 
 
554702 Master Thesis Scheme A2                (20 credits) 
Condition: Consent of the School 
 Original research work leading to the preparation of a master thesis in the 
fulfillment of the requirement for the master degree  
 
554703 Doctoral Thesis Scheme 1.1                                                          (60 credits)       (60 credits) 
Condition: Consent of the School  
  Original research work leading to the preparation of a doctoral thesis in the 
fulfillment of the requirement for the doctoral degree  
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554704 Doctoral Thesis Scheme 2.1                                                          (45 credits)       (45 credits) 
Condition: Consent of the School  
 Original research work leading to the preparation of a doctoral thesis in the partial 
fulfillment of the requirement for the doctoral degree  
 
554705 Doctoral Thesis Scheme 2.2                                                          (60 credits)       (60 credits) 
Condition: Consent of the School  
 Original research work leading to the preparation of a doctoral thesis in the partial 
fulfillment of the requirement for the doctoral degree  



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ภาคผนวก ข 
ตารางเปรียบเทียบหลักสูตร พ.ศ. 2552 และ พ.ศ. 2555 
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ตารางเปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตรบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2552 และ พ.ศ. 2555 

บัณฑิตศึกษา หลักสูตร 2552 หลักสูตร 2555 เกณฑ์มทส. (ขั้นต่ า)  

หลักสูตรปริญญาโท 

โครงสร้างหลักสูตรแบบ ก 1 การวิจัยเพื่อท าวิทยานิพนธ ์

วิทยานิพนธ ์ 45 หน่วยกิต 45 หน่วยกิต ≥45 หน่วยกิต 

รวม 45 หน่วยกิต 45 หน่วยกิต  

โครงสร้างหลักสูตรแบบ ก 2 การศึกษารายวิชาและการวิจัยเพื่อท าวิทยานิพนธ์ 

วิชาบังคับ 18 หน่วยกิต 18 หน่วยกิต ≥15 หน่วยกิต 

วิชาเลือก  7 หน่วยกิต  7 หน่วยกิต 

วิทยานิพนธ ์ 20 หน่วยกิต 20 หน่วยกิต ≥15 หน่วยกิต 

รวม 45 หน่วยกิต 45 หน่วยกิต ≥ 45 หน่วยกิต 

โครงสร้างหลักสูตรแบบ ข การศึกษารายวิชา 45 หน่วยกิต 

วิชาบังคับ 18 หน่วยกิต 18 หน่วยกิต ≥38 หน่วยกิต 

วิชาเลือก 20 หน่วยกิต 20 หน่วยกิต 

การค้นคว้าอิสระหรือโครงงานฯ 7 หน่วยกิต 7 หน่วยกิต 4-7 หน่วยกิต 

รวม 45 หน่วยกิต 45 หน่วยกิต ≥ 45 หน่วยกิต 

หลักสูตรปริญญาเอก 

โครงสร้างหลักสูตรแบบ 1 การวิจัยเพื่อท าวิทยานิพนธ์โดยไมต่้องศึกษารายวิชา 

แบบ 1.1 ผู้ที่ส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาโท  

วิทยานิพนธ ์  60 หน่วยกิต ≥ 60 หน่วยกิต 

รวม  60 หน่วยกิต  

โครงสร้างหลักสูตรแบบ 2  การศึกษารายวิชาและการวิจัยเพื่อท าวิทยานิพนธ์ 

แบบ 2.1 ผู้ทีจ่บการศึกษาขั้นปรญิญาโท 

วิชาบังคับ/เลือก  15 หน่วยกิต  

วิทยานิพนธ ์  45 หน่วยกิต ≥ 45 หน่วยกิต 

รวม  60 หน่วยกิต ≥ 60 หน่วยกิต 

แบบ 2.2 ผู้ทีจ่บการศึกษาขั้นปรญิญาตรี (เกียรตินิยม) 

วิชาบังคับ  15 หน่วยกิต ≥ 30 หน่วยกิต 

วิชาเลือก  15 หน่วยกิต 

วิทยานิพนธ ์  60 หน่วยกิต ≥ 60 หน่วยกิต 

รวม  90 หน่วยกิต ≥ 90 หน่วยกิต 
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ตารางเปรียบเทียบรายวิชาหลักสูตร พ.ศ. 2552 และหลักสูตร พ.ศ. 2555 
 

หลักสูตร  พ.ศ.2552 หน่วย 

กิต 

หลักสูตร พ.ศ. 2555 หน่วย 

กิต 

หมายเหตุ 

1. หมวดวิชาบังคับ  1. หมวดวิชาบังคับ   

454601 หลักการบริหารโครงการ 

 

4 554601 การบริหารงานโครงการก่อสร้าง 4 ปรับเน้ือหาวิชา 

454602 การจัดการทรัพยากรบุคคลในงาน 

           วิศวกรรม 

4 554602 การจัดการทรัพยากรบุคคลในงาน 

           วิศวกรรม 

4 รายวิชาเดิม 

454603 การบริหารงงานก่อสร้าง 4 554603 การบริหารเชิงปริมาณส าหรับงาน 

           ก่อสร้าง 

4 ปรับเนื้อหาวิชา 

454604 การควบคุมต้นทุนงานก่อสร้าง 4 554604 การควบคุมต้นทุนงานก่อสร้าง 4 รายวิชาเดิม 

454605 สัมมนา  1 554605 สัมมนา  1 รายวิชาเดิม 

454606 การน าเสนอรายงานทางวิศวกรรม 1 554606 การน าเสนอรายงานทางวิศวกรรม 1 รายวิชาเดิม 

2. หมวดวิชาเลือก  2. หมวดวิชาเลือก   

454610 กลศาสตร์ประยุกต์ส าหรับวิศวกรรม 

           โยธา 

4 554610 กลศาสตร์ประยุกต์ส าหรับวิศวกรรม 

          โยธา 

4 รายวิชาเดิม 

454611 คณิตศาสตร์ประยุกต์ส าหรับงาน 

           วิศวกรรม 

4 554611 คณิตศาสตร์ประยุกต์ส าหรับงาน 

           วิศวกรรม 

4 รายวิชาเดิม 

454612 ระเบียบวิธีวิจัยและสถิติส าหรับงาน 

           วิศวกรรม 

4 554612 ระเบียบวิธีวิจัยและสถิติส าหรับงาน 

           วิศวกรรม 

4 รายวิชาเดิม 

454613 การวางแผนและควบคุมโครงการ 

           ก่อสร้าง 

4 554613 การวางแผนและควบคุมโครงการ 

           ก่อสร้าง 

4 รายวิชาเดิม 

454614 การบริหารการเงิน 4 554614 การบริหารการเงิน 4 รายวิชาเดิม 

454615 กฎหมายส าหรับงานก่อสร้าง 4 554615 กฎหมายส าหรับงานก่อสร้าง 4 รายวิชาเดิม 

454616 การบริหารงานก่อสร้างด้วยเทคโนโลยี 

          สารสนเทศ 

4 554616 การบริหารงานก่อสร้างด้วย 

           เทคโนโลยีสารสนเทศ 

4 รายวิชาเดิม 

454617 การบริหารความปลอดภัยในงาน 

           ก่อสร้าง 

4 554617 การบริหารความปลอดภัยในงาน 

           ก่อสร้าง 

4 รายวิชาเดิม 

454618 การบริหารวัสดุก่อสร้าง 4 554618 การบริหารวัสดุก่อสร้าง 4 รายวิชาเดิม 

454619 การออกแบบและเทคนิคการก่อสร้าง 

           โครงสร้างใต้ดิน 

4 554619 การออกแบบและเทคนิคการ 

           ก่อสร้างโครงสร้างใต้ดิน 

4 รายวิชาเดิม 

454620 การบริหารธุรกิจสมัยใหม่ 4 554620 การบริหารธุรกิจสมัยใหม่ 4 รายวิชาเดิม 
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หลักสูตร  พ.ศ.2552 หน่วย 

กิต 

หลักสูตร พ.ศ. 2555 หน่วย 

กิต 

หมายเหตุ 

454621 การวิเคราะห์การตัดสินใจทาง 

           เศรษฐศาสตร์ 

4 554621 การวิเคราะห์การตัดสินใจทาง 

           เศรษฐศาสตร์ 

4 รายวิชาเดิม 

454622 โลจิสติกส์และการบริหารห่วงโซ่ 

           อุปทาน 

4 554622 โลจิสติกส์และการบริหารห่วงโซ่ 

           อุปทาน 

4 รายวิชาเดิม 

454623 การจัดการคุณภาพแบบสมบูรณ์ 4 554623 การจัดการคุณภาพแบบสมบูรณ์ 4 รายวิชาเดิม 

454624 การจัดการแหล่งน้ า 4 554624 การจัดการแหล่งน้ า 4 รายวิชาเดิม 

454625 การจัดการระบบประปาและการ 

           กระจายน้ า 

4 554625 การจัดการระบบประปาและการ 

           กระจายน้ า 

4 รายวิชาเดิม 

454626 การประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อมของ 

          โครงการก่อสร้าง 

4 554626 การประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

           ของโครงการก่อสร้าง 

4 รายวิชาเดิม 

454627 การจัดการมูลฝอย 4 554627 การจัดการมูลฝอย 4 รายวิชาเดิม 

454628 การบริการชุมชน 4 554628 การบริการชุมชน 4 รายวิชาเดิม 

454629 ระบบการจัดการสาธารณูปโภคผิวทาง 

           และสะพาน 

4 554629 ระบบการจัดการสาธารณูปโภค 

           ผิวทางและสะพาน 

4 รายวิชาเดิม 

454630 การวางแผนระบบการขนส่ง 4 554630 การวางแผนระบบการขนส่ง 4 รายวิชาเดิม 

454631 การขนส่งและการใช้ท่ีดิน 4 554631 การขนส่งและการใช้ท่ีดิน 4 รายวิชาเดิม 

454632 การวางแผนการขนส่งในเขตเมือง 4 554632 การวางแผนการขนส่งในเขตเมือง 4 รายวิชาเดิม 

454633 ภาษาอังกฤษในงานบริหารงาน 

           ก่อสร้าง 

4 554633 ภาษาอังกฤษในงานบริหารงาน 

           ก่อสร้าง 

4 รายวิชาเดิม 

454680 หัวข้อพิเศษทางการบริหารงาน 

           ก่อสร้างและสาธารณูปโภค 1 

4 554680 หัวข้อพิเศษทางการบริหารงาน 

           ก่อสร้างและสาธารณูปโภค 1 

4 รายวิชาเดิม 

454681 หัวข้อพิเศษทางการบริหารงาน 

           ก่อสร้างและสาธารณูปโภค 2 

4 554681 หัวข้อพิเศษทางการบริหารงาน 

           ก่อสร้างและสาธารณูปโภค 2 

4 รายวิชาเดิม 

454682 หัวข้อพิเศษทางการบริหารงาน 

           ก่อสร้างและสาธารณูปโภค 3 

4 554682 หัวข้อพิเศษทางการบริหารงาน 

           ก่อสร้างและสาธารณูปโภค 3 

4 รายวิชาเดิม 

3. หมวดวิชาโครงงานมหาบัณฑิต  3. หมวดวิชาโครงงานมหาบัณฑิต   

454670 โครงงานมหาบัณฑิต (เฉพาะแผน ข) 7 554670 โครงงานมหาบัณฑิต (เฉพาะแผน ข) 7 รายวิชาเดิม 

4. หมวดวิชาวิทยานิพนธ์  4. หมวดวิชาวิทยานิพนธ์   

454701 วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต 1 (เฉพาะ 

           แผน ก แบบ ก1) 

 

45 554701 วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต แบบ ก 1 45 รายวิชาเดิม 
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หลักสูตร  พ.ศ.2552 หน่วย 

กิต 

หลักสูตร พ.ศ. 2555 หน่วย 

กิต 

หมายเหตุ 

454702 วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต 2 (เฉพาะ 

           แผน ก แบบ ก2) 

20 554702 วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต แบบ ก 2 20 รายวิชาเดิม 

  554703 วิทยานิพนธ์ดุษฎีบัณฑิต แบบ 1.1 60 รายวิชาใหม่ 

  554704 วิทยานิพนธ์ดุษฎีบัณฑิต แบบ 2.1 45 รายวิชาใหม่ 

  554705 วิทยานิพนธ์ดุษฎีบัณฑิต แบบ 2.2 60 รายวิชาใหม่ 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
ภาคผนวก ค 

  ค าสั่งแต่งตั้งกรรมการปรับปรุงหลักสูตร 
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 Horpibulsuk, S., Kumpala, A. and Katkan, W. (2008), “A case history on underpinning for a 

distressed building on hard residual soil underneath non-uniform loose sand”, Soils and 

Foundations, Vol.48, No.2, pp.267-286. 

 Horpibulsuk, S., Katkan, W. and Apichatvullop, A. (2008), “An approach for assessment of 

compaction curves of fine-grained soils at various energies using a one point test”, Soils 

and Foundations, Vol.48, No.1, pp.115-125. 

 Horpibulsuk, S., Shibuya, S., Fuenkajorn, K. and Katkan, W. (2007), “Assessment of 

engineering properties of Bangkok clay”, Canadian Geotechnical Journal, Vol.44, No.2, 

pp.173-187. 
 

ภาระงานสอน: 

 

554605  สัมมนา 

554606  การน าเสนอรายงานทางวิศวกรรม 

554619 การออกแบบและเทคนิคการก่อสร้างโครงสร้างใต้ดิน 

554670  โครงงานมหาบณัฑติ 
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แบบประวัติส่วนตัว 
 

  ชื่อ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรศิริ  จงกล  

 
การศึกษา/คุณวุฒิ: Ph.D. (Industrial Engineering), Dalhousie University, Canada, 2543 

วศ.ม. (วิศวกรรมอตุสาหการ), จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย, 2534 

วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ), มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2532   

 

ต าแหน่งปัจจุบัน: รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 

 

ประวัติการท างาน: 2536 - ปัจจุบัน อาจารย์ประจ าสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 

  ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

 2540 - 2543 Teaching assistant and research assistant, Department of  

 Industrial Engineering, Dalhousie University, CANADA  

2535 - 2536 อาจารย์ประจ าคณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล 

       

ผลงานทางวิชาการ /ผลงานวิจัย:  

 Jongkol, P. (2007), “Lift strength capability of Thai male industrial workers” Suranaree 

Journal of Science and Technology, Vol.14, No.3, pp.257-268. 

 Jongkol, P. and Wiriyanukul, N. (2008), “An evaluation of physiological strain from lawn 

mowing” Proceedings of the 9th Southeast Asian Ergonomics Conference, Bangkok, Thailand. 

 Sangtawan, K. and Jongkol, P. (2008), “An investigation of shoulder and back pain in mail 

sorting operators”. Proceedings of the 9th Southeast Asian Ergonomics Conference, October 

22-24, 2008, Bangkok, Thailand. 

 Jongkol, P., Nutkhum, W. and Thongsumrit, T. (2010), “Work analysis of transportation 

operators”.  Proceedings of the 1st Southeast Asian Network of Ergonomics, December 14-17, 

2010, Cebu City, Philippines. 
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 Jongkol, P., Thongsumrit, T. and Nutkhum, W. (2010), “Assessment of discomfort in 

checkstand cashiers”, Proceedings of the 1st Southeast Asian Network of Ergonomics, 

December 14-17, 2010, Cebu City, Philippines. 

 Khongchana, P. and Jongkol, P. (2010), “Force requirements for secretarial task”, 

Proceedings of the 1st Southeast Asian Network of Ergonomics, December 14-17, 2010, Cebu 

City, Philippines. 

 

ภาระงานสอน: 

554602  การจัดการทรัพยากรบคุคลในงานวิศวกรรม 

554612  ระเบยีบวิธีวิจัยและสถติสิ าหรับงานวิศวกรรม 
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แบบประวัติส่วนตัว 

ชื่อ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศาสน์  สุขประเสริฐ 

 

การศึกษา/คุณวุฒิ: M.Eng. (Transportation Engineering), Asian Institute of Technology, 2523  

วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา), มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2521 

 

ต าแหน่งปัจจุบัน:          อาจารย์ประจ าสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา     

ประวัติการท างาน: 2550 - ปัจจุบัน   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุนารี 

2536 - 2550  อาจารย์ประจ าสาขาวิชาวิศวกรรมขนส่ง  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุนารี 

2535 - 2536  ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม : Mobil Oil Thailand Co., Ltd. 

2534 - 2535  วิศวกรโยธา : CONSOLIDATED INSPECTION AND  ENGINEERING CO., LTD. 

2533 - 2534  วิศวกรโครงการ :  ESSO EXPLORATION AND PRODUCTION KHORAT INC. 

   

ผลงานทางวิชาการ /ผลงานวิจัย: 

 Sukprasert, S.(2010), “A Study of Transportation Systems of Products and Export in 

Cassava Starch Industry”, Proceedings of the 5th Scientific Conference 'Economy and 

Efficiency – contemporary solutions in logistics and production, 17-19 November 2010, 

Pozna, Poland.  

 การศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งสถานีขนส่งสินค้าทางบกจังหวัดนครราชสีมาปี พ.ศ. 2553 

 ผลงานวิจัยเรื่องการประเมินเบื้องต้นในการใช้ระบบรถรางไฟฟ้าขนาดเบาส าหรับเมืองนครราชสีมา ปี พ.ศ. 

2551 

 ผลงานวิจัยเรื่องการศึกษาระบบการขนส่งในการผลิตและส่งออกของอุตสาหกรรมปี พ.ศ . 2550 แป้งมัน

ส าปะหลัง 

ภาระงานสอน: 

 
554630 การวางแผนระบบการขนส่ง    

 

รูปชุดขาว 
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แบบประวัติส่วนตัว 

 ชื่อ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์เชาวน์  หิรัญตียะกุล 
  

การศึกษา/คุณวุฒิ: วศ.ม. (วิศวกรรมแหล่งน้ า), มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2543 

 วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุนาร,ี 2540 

    

ต าแหน่งปัจจุบัน: อาจารย์ประจ าสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 

ประวัติการท างาน: 2553 – ปัจจุบัน  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประจ าสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 

 2542 – 2553  อาจารย์ประจ าสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา  

 

ผลงานทางวิชาการ /ผลงานวิจัย: 

 Jothityangkoon, C., Hirunteeyakul, C. and Sangabankoke, N.(2005), “Hydrological model 

development for water balance study in salt-effected subcatchment in Mun River”, 

Proceedings of the 10th  National Convention on Civil Engineering, Engineering Institute of 

Thailand, Pattaya, Thailand, 2-4 May 2005. 

 Tanseng, P., Jothityangkoon, C., Hirunteeyakul, C. and Kumpala, A. (2006), “Failure of 

slope of a large reservoir constructed on dispersive clay interbedded with expansive 

clay”, Proceedings of the 11th National Convention on Civil Engineering, Engineering 

Institute of Thailand, Phuket, Thailand, 20-22 April 2006. 

 Jothityangkoon, C. and Hirunteeyakul, C. (2006), “Hydrological model development for 

daily water balance study in subcatchment of Mun River”, Proceedings of the 11th 

National Convention on Civil Engineering, Engineering Institute of Thailand, Phuket, 

Thailand, 20-22 April 2006. 

 Hirunteeyakul, C. (2007), “The effects of neural network architecture on the accuracy of 

daily stream flow prediction”, Proceedings of the 12th National Convention on Civil 

Engineering, Pisanulok, Thailand, 2-4 May 2007. 

รูปชุดขาว 
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 Jothityangkoon, C. and Hirunteeyakul, C. (2007), “Estimation of probable maximum 

flood (pmf) for large dams: concept of model development”, Proceedings of the 12th  

National Convention on Civil Engineering, Pisanulok, Thailand, 2-4 May 2007. 

ภาระงานสอน: 

 

554624  การจัดการแหล่งน้ า 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



มคอ.2  

ง-10 
 

 
 
                   แบบประวัติส่วนตัว 

ชื่    ชื่อ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วชรภูมิ  เบญจโอฬาร  
  

 
การศึกษา/คุณวุฒิ: Ph.D. (Construction Management and IT), University of Teesside, Middlesbrough,  

 U.K.,2548 

 M.Eng. (Construction Engineering and Management), Asian Institute of Technology, 

 2545 

 วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2540 

   
ต าแหน่งปัจจุบัน: อาจารย์ประจ าสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา        

ประวัติการท างาน:        2551 - ปัจจุบัน  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 

2550 - 2551  อาจารย์ประจ าสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 

2548 - 2550    อาจารย์ประจ าภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย

อุบลราชธาน ี

2545 - 2548  Research Assistant, Centre for Construction Innovation and 

Research (CCIR), University of Teesside, Middlesbrough, UK.   

2540 - 2543  Civil Engineer, Italian-Thai Development Public Company 

Limited, Bangkok, Thailand. 

 

ผลงานทางวิชาการ /ผลงานวิจัย:  

 Benjaoran, V. and Sae-Tae, N. (2011), “Time-Cost Trade-off Scheduling under 

Construction Labor Resource Constraints”, Suranaree Journal of Science and Technology. 

 Benjaoran, V. and BhoKha, S. (2010), “An Integrated Safety Management with 

Construction Management Using 4D CAD Model”, Safety Science, Vol.48, No.3, pp.395-

403. 

 Benjaoran, V. and BhoKha, S. (2009), “The 4D CAD Model with Fall Guard Boundary 

Visualization”, Suranaree Journal of Science and Technology, Vol.16, No.3, pp.193-203. 
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 Benjaoran, V. and BhoKha, S. (2009), “The Informative Visualization Method of the 4D 

CAD Model”, Suranaree Journal of Science and Technology, Vol.16, No.2, pp.113-125. 

 Benjaoran, V. and BhoKha, S. (2009), “Enhancing visualization of 4D CAD model 

compared to conventional methods”, Engineering, Construction and Architectural 

Management, Vol.16, No.4, pp.392-408. 

 Benjaoran, V. (2009), “A cost control system development: A collaborative approach for 

small and medium-sized contractors”, International Journal of Project Management, 

Vol.27, No.3, pp.270-277. 

 Benjaoran, V. (2008), “A development of a cost control system for small and medium-

sized contractors”, Suranaree Journal of Science and Technology, Vol.15, No.1, pp.1-11. 

 Benjaoran, V. and Dawood, N. (2006), “An intelligence approach to production planning 

system for bespoke precast concrete products”, Automation in Construction, Vol.15, 

No.6, pp.737-745. 

 Benjaoran, V. and Dawood, N. (2006), “Integration of 4D visualization plans with 

construction safety requirements”, Journal of Research in Engineering and Technology, 

Vol.3, No.2), pp.95-106. 

 Benjaoran, V., Dawood, N. and Hobbs, B. (2005), “Flowshop scheduling model for 

bespoke precast concrete production planning”, Construction Management and 

Economics, Vol.23, No.1, pp.93-105. 

 Benjaoran, V., Kaewsikhoa, A. and Tabyang, W. (2010), “A development of practical cost 

control system for small and medium-sized contractors” 2010 International Conference 

on Construction and Project Management, Chengdu, China, 16-18 November 2010, pp. 

345-349, 

 วชรภูมิ เบญจโอฬาร และวิศิษฏ์ศักดิ์ ทับยัง (2553), “ระบบการควบคุมต้นทุนโครงการก่อสร้างด้วยการ

น าเข้าข้อมูลแบบบาร์โค้ด”, การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติครั้งที่ 15, 12-14 พฤษภาคม 

2553, อุบลราชธานี. 

 วชรภูมิ เบญจโอฬาร และสถาพร โภคา (2551), “ข้อจ ากัดและแนวทางปรับปรุงในการแสดงผลแผนภาพ

ของเทคนิค 4 มิติ”, การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติครั้งที่ 13, 14-16 พฤษภาคม 2551, 

พัทยา. 
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 วชรภูมิ เบญจโอฬาร และอิทธิพงศ์ พันธ์นิกุล (2551), “การปรับปรุงการด าเนินงานด้วยเทคโนโลยี

สารสนเทศเพื่อบริษัทรับเหมาก่อสร้างขนาดกลางและย่อม”, การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ

ครั้งท่ี 13, 14-16 พฤษภาคม 2551, พัทยา. 

 
ภาระงานสอน: 

 

554601  การบริหารงานโครงการก่อสร้าง 

554603  การบริหารเชิงประมาณส าหรับงานก่อสร้าง 

554604  การควบคุมต้นทุนงานก่อสร้าง 

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก จ 
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  

ว่าด้วยการศึกษาข้ันบัณฑิตศึกษา 
พ.ศ. 2550 
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
ว่าด้วยการศึกษาขั้นบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2550 

       
 โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยการศึกษาขั้นบัณฑิตศึกษา
ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ฉะนั้นอาศัยอ านาจตามความในมาตรา 16 (2) และ (3) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารีพ.ศ. 2533 ประกอบกับมติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  ในการประชุมครั้งที่ 1/2550 
เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2550สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โดยค าแนะน าของสภาวิชาการมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี  จึงออกข้อบังคับไว้ดังต่อไปนี้ 
  
 ข้อ 1 ข้อบังคับนี้เรียกว่า "ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยการศึกษาขั้นบัณฑิตศึกษา  
   พ.ศ.2550" 
 ข้อ 2 ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่ ปีการศึกษา 2550  เป็นต้นไป 
 ข้อ 3 ให้ยกเลิกข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยการศึกษาขั้นบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2545 

บรรดาระเบียบ ประกาศ แนวปฏิบัติหรือมติใด ๆ ซึ่งขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้ ให้ใช้ข้อบังคับ
นี้แทน 

 ข้อ 4 ในข้อบังคับนี้ 
   "มหาวิทยาลัย"   หมายถึง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
   "สภามหาวิทยาลัย"  หมายถึง สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
   "สภาวิชาการ"   หมายถึง สภาวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
   "อธิการบดี"     หมายถึง อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
   "ส านักวิชา"     หมายถึง ส านักวิชาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
   "สาขาวิชา"     หมายถึง สาขาวิชาในส านักวิชาของมหาวิทยาลัย 
            เทคโนโลยีสุรนารี 
   "คณบดี"      หมายถึง คณบดีส านักวิชาต้นสังกัดของนักศึกษา 
   "หัวหน้าสาขาวิชา"   หมายถึง  หัวหน้าสาขาวิชาต้นสังกัดของนักศึกษา 
    "รายวิชา"      หมายถึง วิชาที่เปิดสอนตามหลักสูตรต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัย 
             เทคโนโลยีสุรนารีโดยไม่นับรวมวิทยานิพนธ์  
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   "คณาจารย์บัณฑิตระดับปริญญาโท" หมายถึง คณาจารย์ที่สภาวิชาการแต่งตั้งให้เป็น
ผู้สอนระดับบัณฑิตศึกษาขั้นปริญญาโท 

   "คณาจารย์บัณฑิตระดับปริญญาเอก"   หมายถึง คณาจารย์ที่สภาวิชาการแต่งตั้งให้เป็น 
                         ผู้สอนระดับบัณฑิตศึกษาขั้นปริญญาเอก 

   "นักศึกษาขั้นปริญญาเอก (Ph.D. Student)"  หมายถึง นักศึกษาที่ก าลังศึกษาในระดับปริญญาเอกที่
ยังสอบวัดคุณสมบัติไม่ผ่าน 

   "นักศึกษาปริญญาเอก (Ph.D. Candidate)" หมายถึง นักศึกษาที่ก าลังศึกษาในระดับปริญญาเอกที่
สอบวัดคุณสมบัติผ่านแล้ว 

 ข้อ 5 ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามข้อบังคับนี้ และเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาดในกรณีท่ีมีปัญหาจากการ 
      ใช้ข้อบังคับนี้ 
 ข้อ 6 นักศึกษาต้องปฏิบัติตามข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ และแนวปฏิบัติอื่น ๆ ของ 
      มหาวิทยาลัยที่ไม่ขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้  
 

หมวด 1 
การรับเข้าศึกษา 

 
 ข้อ 7 คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครเข้าศึกษา    
   7.1 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต 

เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจากสถาบันอุดมศึกษาที่มหาวิทยาลัย
รับรอง หรือเป็นนักศึกษาภาคการศึกษาสุดท้ายของหลักสูตรปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
ของสถาบันอุดมศึกษาที่มหาวิทยาลัยรับรอง และต้องมีคุณสมบัติอ่ืนตามที่มหาวิทยาลัย
ก าหนด 
 

   7.2 หลักสูตรปริญญาโท 
7.2.1 เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาข้ันปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจากสถาบันอุดมศึกษาที่ 
         มหาวิทยาลัยรับรองหรือมีหลักฐานรับรองว่าจะส าเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรี 
         หรือเทียบเท่าจากสถาบันอุดมศึกษาที่มหาวิทยาลัยรับรอง และต้องมีคุณสมบัติ 
         อ่ืนตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
7.2.2 แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 2.50 หรือเทียบเท่า หรือ 

    7.2.3 หากไม่เป็นไปตามข้อ 7.2.2 ต้องมีแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยในวิชาเอกของ 
       หลักสูตรปริญญาโทที่จะเข้าศึกษาไม่ต่ ากว่า 2.75 หรือเทียบเท่า หรือมี 
       ประสบการณ์การท างานในสาขาวิชาที่เก่ียวข้องกับสาขาวิชาที่จะเข้าศึกษา   
       โดยมีหนังสือรับรองจากหน่วยงานหรือจากผู้บังคับบัญชาว่ามีศักยภาพท่ีจะ 
       ศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาได้ 
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   7.3 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง 
    เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาข้ันปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือมีหลักฐานรับรองว่าจะส าเร็จ 
    การศึกษาขั้นปริญญาโทหรือเทียบเท่า จากสถาบันอุดมศึกษาที่มหาวิทยาลัยรับรองและ 
    ต้องมีคุณสมบัติอ่ืนตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
  
   7.4 หลักสูตรปริญญาเอก 
    7.4.1 เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาข้ันปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือมีหลักฐานรับรองว่าจะ 
       ส าเร็จการศึกษาขั้นปริญญาโทหรือเทียบเท่า จากสถาบันอุดมศึกษาที่ 
       มหาวิทยาลัยรับรอง หรือ 
    7.4.2 เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาข้ันปริญญาตรีเกียรตินิยมหรือเทียบเท่าจากมหาวิทยาลัย 
       หรือสถาบันอุดมศึกษาท่ีมหาวิทยาลัยรับรอง หรือมีหลักฐานรับรองว่าจะ 
       ส าเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจากสถาบันอุดมศึกษาที ่
       มหาวิทยาลัยรับรองในสาขาวิชาเดียวกันกับสาขาวิชาของหลักสูตรปริญญาเอก 
       ที่จะเข้าศึกษา โดยมีแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมนับถึงภาคการศึกษาก่อน 
       สุดท้ายไม่ต่ ากว่าเกณฑ์เกียรตินิยมของสถาบันที่ก าลังศึกษา 
    7.4.3 ผู้สมัครเข้าศึกษาหลักสูตรปริญญาเอกที่เน้นเฉพาะการท าวิจัยต้องเป็นผู้ส าเร็จ 
       การศึกษาขั้นปริญญาโทที่มีการท าวิทยานิพนธ์  และมีประสบการณ์วิจัยใน 
       สายงานโดยมีผลงานวิจัยตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการท่ีสาขาวิชายอมรับ  

7.5 ไม่เคยถูกคัดชื่อออกจากการเป็นนักศึกษาขั้นบัณฑิตศึกษาในหลักสูตรที่จะเข้าศึกษา 
   7.6 มีคุณสมบัติอ่ืนตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

7.7 ผู ้สม ัครเข ้าศ ึกษาท ุกหล ักส ูตรข้างต ้น ต ้องไม ่เป ็นผู ้พ ้นสถานภาพนักศ ึกษาขั ้น
บัณฑิตศึกษาเพราะยังไม่ส าเร็จการศึกษาเมื่อครบก าหนดเวลาสูงสุดแล้วในหลักสูตรและ
ระดับการศึกษาท่ีจะเข้าศึกษา 

7.8 สภาวิชาการโดยค าแนะน าของคณะกรรมการประจ าส านักวิชาอาจพิจารณายกเว้น
คุณสมบัติตามที่ก าหนดข้างต้นได้เป็นกรณีไป 

 
 ข้อ 8 การรับเข้าศึกษา 

8.1 การพิจารณารับเข้าศึกษากระท าโดยคณะกรรมการคัดเลือกซึ่งแต่งตั้งโดยคณบดีตาม
ค าแนะน าของสาขาวิชาที่รับผิดชอบหลักสูตร 

8.2 วิธีการคัดเลือกเข้าศึกษาอาจใช้วิธีสอบคัดเลือก วิธีทดสอบความรู้ หรือโดยวิธีอื่นที่
คณบดีเห็นชอบตามค าแนะน าของสาขาวิชา  

8.3 คณะกรรมการประจ าส านักวิชาเป็นผู้อนุมัติการรับเข้าศึ กษาตามค าแนะน าของ
คณะกรรมการคัดเลือก  
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8.4 การรับเข้าศึกษาหลักสูตรปริญญาโทแบบ ก 1 และปริญญาเอกแบบ 1 ที่เน้นเฉพาะการ
วิจัยเพื่อท าวิทยานิพนธ์ ต้องได้รับอนุมัติจากสภาวิชาการ 

8.5 ในกรณีที่ผลการพิจารณาของคณะกรรมการคัดเลือกเห็นว่าผู้สมัครเข้าศึกษาขั้นปริญญา
เอกมีความพร้อมทางวิชาการยังไม่เพียงพอส าหรับการศึกษาขั้นปริญญาเอก  สาขาวิชา
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจ าส านักวิชาอาจพิจารณารับผู้นั้นเข้าศึกษา
ขั้นปริญญาโทในหลักสูตรที่ผู้นั้นสมัครเข้าศึกษาก็ได้ 

 
 ข้อ 9 การข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษา    
   9.1 ผู้ที่มหาวิทยาลัยรับเข้าศึกษาจะมีสถานภาพนักศึกษาอย่างสมบูรณ์เมื่อ  
    มหาวิทยาลัยได้ขึ้นทะเบียนผู้นั้นเป็นนักศึกษาแล้ว 
   9.2 การข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษาให้เป็นไปตามวิธีการที่มหาวิทยาลัยก าหนด  

 
หมวด 2 

สถานภาพนักศึกษา 
 
 ข้อ 10  สถานภาพนักศึกษา    
   10.1 นักศึกษาจะมีสถานภาพใดสถานภาพหนึ่ง  ดังต่อไปนี้ 

10.1.1 นักศึกษาสามัญ หมายถึง ผู้ที่มหาวิทยาลัยรับเข้าศึกษาโดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ  
10.1.2 นักศึกษาทดลองศึกษา  หมายถึง  ผู้ที่มหาวิทยาลัยรับเข้าศึกษาโดยมีเงื่อนไข

ให้ทดลองศึกษาในภาคการศึกษาแรกเข้า 
10.2 นักศึกษาทดลองศึกษาจะได้รับการพิจารณาให้เปลี่ยนสถานภาพเป็นนักศึกษาสามัญ 

   เมือ่ผ่านเงื่อนไขให้ทดลองศึกษาตามท่ีก าหนดดังนี้ 
10.2.1 สอบได้รายวิชาขั้นปริญญาตรีทุกรายวิชาที่ก าหนดให้เรียนตามเงื่อนไขให้

ทดลองศึกษาโดยมีแต้มระดับคะแนนไม่ต่ ากว่า 2.50 ซึ่งรายวิชาเหล่านี้จะไม่
น าไปค านวณแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมและไม่นับรวมเป็นหน่วย      กิ
ตสอบได้ 

10.2.2 สอบได้รายวิชาขั้นบัณฑิตศึกษาทุกรายวิชาที่ก าหนดให้เรียนตามเงื่อนไขให้
ทดลองศึกษาโดยมีแต้มระดับคะแนนไม่ต่ ากว่า 3.00  
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หมวด 3 
ระบบการศึกษา 

 
 ข้อ 11 ระบบการศึกษา 

11.1 เป็นระบบเรียนเก็บหน่วยกิตแบบไตรภาค (Trimester) ในปีการศึกษาหนึ่งมี 3 ภาค
การศึกษา แต่ละภาคการศึกษามีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 12 สัปดาห์ 

11.2 หน่วยกิต หมายถึง หน่วยนับที่ใช้แสดงปริมาณการศึกษา การก าหนดจ านวนหน่วยกิต1  
หน่วยกิตมีหลักเกณฑ์ ดังนี้ 
11.2.1 การบรรยาย หรือการสอนโดยวิธีอ่ืนที่เทียบเท่า ใช้เวลาไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง 

ต่อภาคการศึกษา 
11.2.2 การปฏิบัติการ  การทดลอง  การฝึก หรือการสอนโดยวิธีอ่ืนที่เทียบเท่า  ใช้

เวลาไม่น้อยกว่า 24 ชั่วโมง ต่อภาคการศึกษา  
11.2.3 การค้นคว้าอิสระ หรืองานวิทยานิพนธ์ ใช้เวลาไม่น้อยกว่า 36 ชั่วโมง ต่อภาค

การศึกษา 
11.2.4 การปฏิบัติการภาคสนาม ใช้เวลาไม่น้อยกว่า 36 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษา 

   11.3 หน่วยกิตเรียน หมายถึง จ านวนหน่วยกิตท่ีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนในแต่ละภาค 
    การศึกษา 
   11.4 หน่วยกิตรายภาค  หมายถึง  จ านวนหน่วยกิตรวมกันทั้งหมดของทุกรายวิชาที่ 
    นักศึกษาได้รับระดับคะแนนตัวอักษร A B+ B C+ C และ F  ในภาคการศึกษานั้น 
   11.5 หน่วยกิตสะสม หมายถึง จ านวนหน่วยกิตรวมกันทั้งหมดของทุกรายวิชาที่นักศึกษา 
    ได้รับ ระดับคะแนนตัวอักษร A B+ B C+ C และ F  ในกรณีที่นักศึกษา 
    ลงทะเบียนเรียนซ้ าในรายวิชาใด ให้นับจ านวนหน่วยกิตสะสมจากจ านวนหน่วยกิตท่ี 
    ลงทะเบียนเรียนรายวิชานั้นในครั้งสุดท้ายเพียงครั้งเดียว 

11.6 หน่วยกิตสอบได้ หมายถึง จ านวนหน่วยกิตรวมของรายวิชาที่นักศึกษาได้รับระดับ 
 คะแนนตัวอักษร A B+ B C+ C หรือ S และจ านวนหน่วยกิตวิทยานิพนธ์ที่มีผลการ 
 สอบ  "ผ่าน"  หรือ  "ดีมาก" 

 
หมวด 4 

ประเภทและโครงสร้างของหลักสูตร 
 
 ข้อ 12  ประเภทของหลักสูตร 
   12.1 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต เป็นหลักสูตรการศึกษาที่ส่งเสริมความก้าวหน้า 
    ทางวิชาการความเชี่ยวชาญหรือประสิทธิภาพในทางวิชาชีพในสาขาวิชาเฉพาะ ใน 
    ระดับสูงกว่าขั้นปริญญาตรีแต่ต่ ากว่าขั้นปริญญาโท 
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   12.2 หลักสูตรปริญญาโท เป็นหลักสูตรการศึกษาที่ส่งเสริมความก้าวหน้าทางวิชาการ  
    วิชาชีพและการวิจัยในระดับที่สูงกว่าขั้นปริญญาตรีแต่ต่ ากว่าขั้นปริญญาเอก โดยมุ่ง 
    ผลิตนักวิชาการและนักวิชาชีพ ที่มีความรู้ในเนื้อหาวิชาพร้อมทั้งความสามารถใน 
    การวิจัยหรือค้นคว้าอิสระ 
   12.3 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง เป็นหลักสูตรการศึกษาที่ส่งเสริม 
    ความก้าวหน้าทางวิชาการ ความเชี่ยวชาญหรือประสิทธิภาพในทางวิชาชีพใน 
    สาขาวิชาเฉพาะ ในระดับสูงกว่าขั้นปริญญาโทแต่ต่ ากว่าขั้นปริญญาเอก 

12.4 หลักสูตรปริญญาเอก เป็นหลักสูตรการศึกษาที่ส่งเสริมความก้าวหน้าทางวิชาการ 
 และการวิจัยในระดับที่สูงกว่าขั้นปริญญาโท โดยมุ่งผลิตนักวิชาการและนักวิชาชีพที่มี 
 ความรู้ความสามารถ ระดับสูง โดยเฉพาะอย่างยิ่งความสามารถในการวิจัยอย่างอิสระ 
 เพ่ือบุกเบิกแสวงหาความรู้ใหม่และเพ่ือสร้างสรรค์จรรโลงความก้าวหน้าทางวิชาการ 
 อย่างต่อเนื่อง 

 
 ข้อ 13  โครงสร้างของหลักสูตร 
   13.1 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต 
    จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
   13.2 หลักสูตรปริญญาโท   
    จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 45 หน่วยกิต มีแผนการศึกษาให้ 
    เลือก  2 แผน ดังต่อไปนี้ 
 
    (1) แผน ก : เน้นการวิจัยเพ่ือท าวิทยานิพนธ์ ซึ่งมี 2 แบบ คือ 
         แบบ ก 1 :  การวิจัยเพื่อท าวิทยานิพนธ์ จ านวนไม่น้อยกว่า 45 หน่วยกิต 
               โดยไม่ต้องมีการศึกษารายวิชา  ทั้งนี้สาขาวิชาจะก าหนดให้เรียน 
               รายวิชาหรือท ากิจกรรมทางวิชาการอ่ืนโดยไม่นับหน่วยกิตด้วยก็ได้  
               โดยต้องได้ผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนด 
        แบบ ก 2 :  การวิจัยเพื่อท าวิทยานิพนธ์ ซึ่งมีค่าเทียบได้ไม่น้อยกว่า 15  
          หน่วยกิต  และการศึกษารายวิชาไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต โดยมี 
          จ านวนหน่วยกิตรวมทั้งหมดไม่น้อยกว่า 45 หน่วยกิต 
    (2) แผน ข : เน้นการศึกษารายวิชาโดยไม่มีการท าวิทยานิพนธ์ มีเป้าหมายเพ่ือผลิต 
         นักวิชาการ และนักวิชาชีพชั้นสูงที่มีความรู้กว้างขวางและสามารถ 
         น าไปประยุกต์ในการปฏิบัติงานได้ดียิ่งข้ึน เนื้อหาของหลักสูตร 
         ประกอบด้วยการศึกษา รายวิชาไม่น้อยกว่า 38 หน่วยกิตและการ 
         ค้นคว้าอิสระหรือการท าโครงการปัญหา พิเศษที่เทียบค่าได้ไม่น้อย 
         กว่า4 หน่วยกิต แต่ไม่เกิน 7 หน่วยกิต โดยมีจ านวนหน่วยกิตรวม 



มคอ.2  

จ-8 
 

         ทั้งหมดไม่น้อยกว่า 45 หน่วยกิต แผนนี้ใช้กับแต่เฉพาะสาขาวิชาที่มี  
         ความขาดแคลนบุคลากรเท่านั้นการเปิดรับนักศึกษาต้องได้รับความ 
         เห็นชอบจากสภาวิชาการ 
   13.3 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง 
    จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
   13.4 หลักสูตรปริญญาเอก 
    จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 60 หน่วยกิตส าหรับผู้ที่ศึกษาต่อจาก 
    ขั้นปริญญาโทและไม่น้อยกว่า 90 หน่วยกิตส าหรับผู้ที่ศึกษาต่อจากขั้นปริญญาตรี มี 
    แบบการศึกษาให้เลือก  2 แบบ ดังต่อไปนี้ 
 
    (1) แบบ 1 : การวิจัยเพื่อท าวิทยานิพนธ์โดยไม่ต้องศึกษารายวิชา แต่สาขาวิชาอาจ 
        ก าหนดให้เรียนรายวิชาหรือท ากิจกรรมทางวิชาการอ่ืนโดยไม่นับ 
        หน่วยกิตด้วยก็ได้โดยต้องได้ผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนด  
       แบบ 1.1  ผู้เข้าศึกษาท่ีจบการศึกษาข้ันปริญญาโทต้องท าวิทยานิพนธ์ไม่น้อย 
            กว่า 60หน่วยกิต 
    (2) แบบ 2 : เน้นการวิจัยโดยมีการท าวิทยานิพนธ์ และศึกษางานรายวิชา  
        เพ่ิมเติม  
         แบบ 2.1 ผู้เข้าศึกษาท่ีจบการศึกษาข้ันปริญญาโทต้องท าวิทยานิพนธ์ที่มีค่า 
            เทียบได้ไม่น้อยกว่า 45 หน่วยกิต และศึกษารายวิชาไม่น้อยกว่า 15  
            หน่วยกิต  
        แบบ 2.2   ผู้เข้าศึกษาท่ีจบการศึกษาข้ันปริญญาตรีต้อง 
            ท าวิทยานิพนธ์ที่มีค่าเทียบได้ ไม่น้อยกว่า 60 หน่วยกิต และศึกษา 
            รายวิชาไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
     ทั้งนี้  วิทยานิพนธ์ตามแบบ 2.1 และ 2.2  ต้องมีคุณภาพและมาตรฐานขั้นต่ าเท่ากัน 
 

หมวด 5 
การลงทะเบียนเรียน 

 
 ข้อ 14   การลงทะเบียนเรียน 
   14.1 นักศึกษาใหม่ ในภาคการศึกษาแรกที่เข้าศึกษา ต้องลงทะเบียนเรียนภายในเวลาที่ 
    มหาวิทยาลัยก าหนด มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิการเข้าเป็นนักศึกษา และจะถูกถอน 
    ชื่อออกจากทะเบียน 
   14.2 นักศึกษาปัจจุบัน  ต้องลงทะเบียนเรียนภายในเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด มิฉะนั้น 
    จะไม่มี สิทธิลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษานั้น 
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   14.3 นักศึกษาปัจจุบันที่มิได้ลงทะเบียนเรียนภายในเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด ต้องได้รับ 
    อนุมัติ ให้ลาพักการศึกษาตามข้อ 34 และต้องช าระค่าธรรมเนียมรักษาสถานภาพ 
    นักศึกษา มิฉะนั้นจะพ้นสถานภาพนักศึกษา 
   14.4 นักศึกษาปัจจุบันที่ลงทะเบียนครบถ้วนตามที่หลักสูตรก าหนดแล้ว แต่ยังไม่ส าเร็จ 
    การศึกษาต้องขอรักษาสถานภาพนักศึกษา พร้อมช าระค่าธรรมเนียมรักษา 
    สถานภาพนักศึกษา และค่าธรรมเนียมอ่ืนที่มหาวิทยาลัยก าหนด มิฉะนั้นจะพ้น 
    สถานภาพนักศึกษา 

14.5 จ านวนหน่วยกิตเรียนในแต่ละภาคการศึกษาให้เป็นดังต่อไปนี้ 
14.5.1 หน่วยกิตเรียนตามเงื่อนไขให้ทดลองศึกษาตามข้อ 10.2.1 และ 10.2.2 ให้
นับเป็นหน่วยกิตเรียนด้วย 
14.5.2 หน่วยกิตในการร่วมเรียน ให้นับเป็นหน่วยกิตเรียนด้วย 

   14.6 การลงทะเบียนเรียนซ้ า 
    14.6.1 นักศึกษาที่ได้รับระดับคะแนน  F  U  หรือ  W  ในรายวิชาบังคับ ต้อง 
       ลงทะเบียนเรียนรายวิชานั้นซ้ าอีก  จนกว่าจะได้รับระดับคะแนน A B+ B  
       C+ C หรือ S 
    14.6.2 นักศึกษาที่ได้รับระดับคะแนน  F  U  หรือ  W  ในรายวิชาเลือก จะ 
       ลงทะเบียนเรียนรายวิชานั้นซ้ าอีกเพ่ือให้ได้ระดับคะแนน  A B+ B C+ C  
       หรือ S หรือเลือกลงทะเบียน เรียนรายวิชาเลือกอ่ืนแทนก็ได้ ทั้งนี้โดยความ 
       เห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษาและโดยอนุมัติของหัวหน้าสาขาวิชา  
       การลงทะเบียนดังกล่าวนี้ให้ใช้ระดับคะแนนตัวอักษรที่ ได้รับครั้งสุดท้าย 
       ส าหรับการค านวณแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม 
   14.7 การลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ 

14.7.1 นักศึกษาที ่ย ังไม่ได้ร ับอนุมัต ิโครงร่างว ิทยานิพนธ์ สามารถลงทะเบียน
วิทยานิพนธ์ได้ไม่เกิน 3 หน่วยกิต ต่อภาคการศึกษา  

14.7.2 นักศึกษาที่ได้รับอนุมัติโครงร่างวิทยานิพนธ์แล้ว ต้องลงทะเบียนวิทยานิพนธ์
ไม่เกิน 15 หน่วยกิตต่อภาคการศึกษา   

14.7.3 ในกรณีที่หน่วยกิตวิทยานิพนธ์ที่เหลือมากกว่าที่ก าหนดในข้อ 14.7.2 ให้
ลงทะเบียนเรียนเกินกว่าจ านวนที่ก าหนดได้ 

   14.8 การลงทะเบียนเรียนให้เป็นไปตามข้อก าหนดของหลักสูตรและประกาศของ 
    มหาวิทยาลัยและต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา 
    14.9 นักศึกษาที่จะลงทะเบียนเรียนรายวิชานอกเหนือจากท่ีก าหนดในหลักสูตรและที่ไม่ 
     เป็นเงื่อนไขให้ทดลองศึกษาต้องยื่นค าร้องต่อศูนย์บริการการศึกษา พร้อมทั้งได้รับ 
     ความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา โดยความยินยอมของอาจารย์ผู้สอน และได้รับ 
     อนุมัติจากหัวหน้าสาขาวิชาทั้งนี้การประเมินผลการศึกษาจะเป็นระดับคะแนน 
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     ตัวอักษร S หรือ U เท่านั้น และให้นับเป็นหน่วยกิตเรียนด้วย 
14.10 สาขาวิชาอาจพิจารณารับบุคคลใดเป็นผู้ร่วมเรียนในบางรายวิชาก็ได้ โดยต้อง 
  ลงทะเบียนเรียนรายวิชานั้นตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
14.11 นักศึกษาขั้นบัณฑิตศึกษาของสถาบันการศึกษาอ่ืน อาจได้รับอนุญาตจากสภาวิชาการให้

ลงทะเบียนเรียนรายวิชาของมหาวิทยาลัยเพ่ือน าหน่วยกิตและผลการศึกษาไปเป็นส่วน
หนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรของสถาบันการศึกษาต้นสังกัด 

14.12 นักศึกษาของมหาวิทยาลัยอาจได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการประจ าส านักวิชาและ
สภาวิชาการให้ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาของมหาวิทยาลัยอ่ืนที่อาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์เห็นว่าเอ้ือต่อการท าวิทยานิพนธ์  เพื่อเทียบโอนจ านวนหน่วยกิต และผล
การศึกษามาเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตร 

14.13 จ านวนหน่วยกิตรวมของรายวิชาตามข้อ 14.12 ต้องไม่เกิน 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วยกิ
ตรายวิชาในหลักสูตรที่ก าลังศึกษาอยู่ โดยไม่นับรวมหน่วยกิตวิทยานิพนธ์ 

14.14 ก าหนดวัน วิธีการลงทะเบียน และรายวิชาที่เปิดให้ลงทะเบียนเรียน ให้เป็นไปตาม
ประกาศของมหาวิทยาลัย 

 
 ข้อ 15  การขอเพ่ิม  ขอลด  และขอถอนรายวิชา 
   15.1 การขอเพ่ิมรายวิชา ให้กระท าได้ภายใน 10 วันแรกของภาคการศึกษา 
   15.2 การขอลดรายวิชา ให้กระท าได้ภายใน 5 สัปดาห์แรกของภาคการศึกษา ทั้งนี้ จะไม่ 
    มีการบันทึกรายวิชาที่ลดในใบแสดงผลการศึกษา 
   15.3 การขอถอนรายวิชา ให้กระท าได้หลังจาก 5 สัปดาห์แรกของภาคการศึกษา แต่ไม่เกิน  
    10 สัปดาห์แรกของภาคการศึกษา ทั้งนี้ จะมีการบันทึกรายวิชาที่ถอนในใบแสดงผล 
    การศึกษา 

15.4 การขอเพ่ิมและการขอลดรายวิชาต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา การ 
 ขอถอนรายวิชาต้องได้รับอนุมัติจากหัวหน้าสาขาวิชา โดยค าแนะน าของอาจารย์ที่ 
 ปรึกษาและอาจารย์ผู้สอนรายวิชานั้น 

 
หมวด 6 

ระยะเวลาการศึกษา 
 
 ข้อ 16 ระยะเวลาการศึกษา 
   16.1 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต ไม่เกิน 9 ภาคการศึกษา 
   16.2 หลักสูตรปริญญาโท ไม่เกิน 15 ภาคการศึกษา  
   16.3 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ไม่เกิน  9  ภาคการศึกษา 
   16.4 หลักสูตรปริญญาเอก ไม่เกิน 18 ภาคการศึกษาส าหรับผู้ที่ศึกษาต่อจากข้ันปริญญา 
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    โท และ ไม่เกิน 24 ภาคการศึกษาส าหรับผู้ที่ศึกษาต่อจากข้ันปริญญาตรี 
16.5 การเริ่มนับเวลาการศึกษาให้นับจากภาคการศึกษาแรกที่เข้าศึกษา ผู้ที่ยังไม่ส าเร็จ

การศึกษาเมื่อครบก าหนดเวลาดังกล่าวนี้จะพ้นสถานภาพนักศึกษาโดยอัตโนมัติ กรณี
นักศึกษาได้รับอนุมัติให้ย้ายสาขาวิชา หรือได้รับอนุมัติให้เปลี่ยนระดับการศึกษา  ให้
เริ่มนับระยะเวลาการศึกษาตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ได้รับอนุมัติ หากอนุมัติหลังจาก 2 
สัปดาห์แรกของภาคการศึกษาหรือในช่วงปิดภาคการศึกษา ให้นับภาคการศึกษาถัดไป
เป็นภาคการศึกษาที่ได้รับอนุมัติ แต่ทั้งนี้ระยะเวลาที่ศึกษารวมทั้งสิ้นต้องไม่เกินกว่าที่
มหาวิทยาลัยก าหนด 

 
หมวด 7 

ระบบการวัดและประเมินผลการศึกษา 
 
 ข้อ 17 ระบบดรรชนีผลการศึกษา 
   17.1 ในการประเมินผลการศึกษาในแต่ละรายวิชา ให้ใช้ระดับคะแนนตัวอักษรตามล าดับขั้น

เป็นดรรชนีผลการศึกษา ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 
   ระดับคะแนนตัวอักษร  ผลการประเมินขั้น  แต้มระดับคะแนน  
 
     A       ดีเยี่ยม 4.00 
     B+      ดีมาก 3.50 
     B       ดี 3.00 
     C+      ดีพอใช้ 2.50 
     C       พอใช้ 2.00 
     F       ตก 0 
 
 ในกรณีที่ไม่สามารถประเมินผลเป็นระดับคะแนนตัวอักษรตามล าดับขั้นดังข้างต้นได้ ให้ใช้ระดับ
คะแนนตัวอักษรต่อไปนี้ 
 
   ระดับคะแนนตัวอักษร    ความหมาย 
     I     การวัดผลยังไม่สมบูรณ์ (Incomplete) 
     M    นักศึกษาขาดสอบ (Missing) 
     P     การสอนยังไม่สิ้นสุด (In progress) 
     S     ผลการประเมินเป็นที่พอใจ (Satisfactory) 
     ST    ผลการประเมินเป็นที่พอใจส าหรับรายวิชาที่เทียบโอน 
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          (Satisfactory, Transferred credit) 
     U     ผลการประเมินไม่เป็นที่พอใจ (Unsatisfactory) 
     V     ผู้ร่วมเรียน (Visitor) 
     W    ได้รับอนุมัติให้ถอนรายวิชา (Withdrawal) 
     X     ยังไม่ได้รับผลการประเมิน (No report) 
   17.2 การให้ระดับคะแนนตัวอักษร 
    17.2.1 ระดับคะแนน A B+ B C+ C และ F ให้ใช้กับกรณีต่อไปนี้ 

(1) เป็นรายวิชาที่นักศึกษาเข้าสอบและหรือมีผลงานที่ประเมินได้เป็นล าดับ
ขั้น 

(2) เป็นการเปลี่ยนระดับคะแนนจาก I  หรือ M ที่ศูนย์บริการการศึกษา
ได้รับแจ้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวก่อนสิ้นสุด 1 สัปดาห์แรกของภาค
การศึกษาถัดไป 

(3) เป็นการเปลี่ยนระดับคะแนนจาก P หรือ X 
    17.2.2 ระดับคะแนน F นอกเหนือจากกรณีตามข้อ 17.2.1 ให้ใช้กับกรณีต่อไปนี้ด้วย 

(1) นักศึกษาท าผิดระเบียบการสอบและได้รับการลงโทษให้ได้ระดับคะแนน F 
ตามข้อ 35.1 

(2) เป็นการเปลี่ยนระดับคะแนนโดยอัตโนมัติจาก I หรือ M ในกรณีที่ไม่ได้
รับแจ้งจากส านักวิชาหลังจาก 1 สัปดาห์แรกของภาคการศึกษาถัดไป 

    17.2.3 ระดับคะแนน I ให้ใช้กับกรณีต่อไปนี้ 
(1) นักศึกษาป่วย อันเป็นเหตุให้ไม่สามารถเข้าสอบได้โดยได้ปฏิบัติถูกต้องตาม

ข้อ 33  
(2) นักศึกษาขาดสอบโดยเหตุอันพ้นวิสัยและได้รับอนุมัติจากหัวหน้า

สาขาวิชา 
(3) นักศึกษาท างานที่เป็นส่วนประกอบของการศึกษายังไม่สมบูรณ์ และ

อาจารย์ผู้สอนโดยความเห็นชอบของหัวหน้าสาขาวิชา เห็นว่าสมควรให้
ชะลอการวัดผลการศึกษา 

    17.2.4 ระดับคะแนน M ให้ใช้กับกรณีท่ีนักศึกษาขาดสอบ แต่ยังไม่สามารถแสดง 
       หลักฐานที่สมบูรณ์ในการขาดสอบได้ 
    17.2.5 ระดับคะแนน P ให้ใช้กับรายวิชาที่มีการสอน การวิจัย การท าวิทยานิพนธ์ 
       หรือการท าโครงงานที่ต่อเนื่องล้ าเข้าไปในภาคการศึกษาถัดไป โดยมี 
       ความก้าวหน้าเป็นที่พอใจเมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษาที่นักศึกษาลงทะเบียน 
       เรียนรายวิชานั้น 
    17.2.6 ระดับคะแนน S, U ให้ใช้กับกรณีที่ผลการประเมินเป็นที่พอใจหรือไม่พอใจ

ตามล าดับ      ในรายวิชาต่อไปนี้ 
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(1) รายวิชาที่หลักสูตรก าหนดไว้ว่า ให้ประเมินผลเป็น S, U 
(2) รายวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนตามข้อ 14.9 
(3) เป็นการเปลี่ยนระดับคะแนนจาก M, P หรือ X 

17.2.7 ระดับคะแนน ST ให้ใช้กับรายวิชาที่นักศึกษาได้รับอนุมัติให้เทียบโอนรายวิชา 
17.2.8 ระดับคะแนน V ให้ใช้กับรายวิชาที่นักศึกษาได้รับอนุมัติให้ลงทะเบียนเรียนเป็นผู้

ร่วมเรียนโดยได้เข้าชั้นเรียนเป็นเวลารวมทั้งสิ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลา
เรียนทั้งหมด และอาจารย์ผู้สอนวินิจฉัยว่าได้เรียนด้วยความตั้งใจ 

17.2.9 ระดับคะแนน W จะกระท าได้หลังจาก 5 สัปดาห์แรกของภาคการศึกษาในกรณี
ต่อไปนี้ 
(1) รายวิชาที่นักศึกษาได้รับอนุมัติให้ถอนตามข้อ 15.4 
(2) นักศึกษาป่วยจนไม่สามารถเข้าสอบได้ โดยได้ปฏิบัติถูกต้องตามข้อ 33 

และหัวหน้าสาขาวิชามีความเห็นร่วมกันกับอาจารย์ผู้สอนว่าสมควรให้ถอน
รายวิชานั้น 

(3) นักศึกษาได้รับอนุญาตให้ลาพักการศึกษา ด้วยเหตุผลตามข้อ 34.1 หรือ 
34.2 

(4) นักศึกษาถูกสั่งให้พักการศึกษาในภาคการศึกษานั้น ด้วยเหตุผลอ่ืน
นอกเหนือจากท่ีระบุไว้ในข้อ 35.1 

(5) หัวหน้าสาขาวิชาอนุมัติให้เปลี่ยนระดับคะแนนจาก  I  ที่ได้รับอนุมัติตาม
ข้อ17.2.3 (1) และ (2) เนื่องจากการป่วยหรือเหตุอันพ้นวิสัยนั้นยังไม่
สิ้นสุด 

(6) รายวิชาที่นักศึกษาได้รับอนุมัติให้ลงทะเบียนเรียนเป็นผู้ร่วมเรียนตามข้อ 
14.10 และได้เข้าเรียนเป็นเวลารวมทั้งสิ้นน้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลา
เรียนทั้งหมด หรืออาจารย์ผู้สอนวินิจฉัยว่าไม่ได้เรียนด้วยความตั้งใจ 

(7) รายวิชาที่นักศึกษากระท าผิดเงื่อนไขการลงทะเบียนเรียน 
17.2.10 ระดับคะแนน X ให้ใช้กับเฉพาะรายวิชาที่ศูนย์บริการการศึกษายังไม่ได้รับ

รายงานผลการประเมินการศึกษาของนักศึกษาในรายวิชานั้น ๆ ตาม
ก าหนดเวลา 

 
หมวด 8 

การควบคุมการศึกษา 
 
 ข้อ 18 คณาจารย์บัณฑิต 

18.1  คณาจารย์บัณฑิตระดับปริญญาโท ต้องมีคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งดังนี้ 
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18.1.1 วุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่าในสาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน และ
มีประสบการณ์ด้านการสอน 

18.1.2 วุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท่าในสาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน  มี
ประสบการณ์ด้านการสอน และมีผลงานวิจัยเพ่ิมเติมจากงานวิจัยที่เป็นส่วนหนึ่ง
ของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา 

18.1.3 วุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท่าในสาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน และ
ด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

18.1.4 เป็นผู้ที่สภาวิชาการให้การรับรองเป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชา
ที่สัมพันธ์กัน ในกรณีที่ไม่สังกัดสถาบันอุดมศึกษา 

   18.2 คณาจารย์บัณฑิตระดับปริญญาเอก ต้องมีคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งดังนี้ 
18.2.1  วุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่าในสาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน มี 
          ประสบการณ์ด้านการสอน และมีผลงานวิจัยเพ่ิมเติมจากงานวิจัยที่เป็นส่วน 
          หนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา 
18.2.2 วุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท่าในสาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน และ

ด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่ารองศาสตราจารย์ และมีผลงานวิจัย
เพ่ิมเติมจากงานวิจัยที่เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา 

18.2.3 เป็นผู้ที่สภาวิชาการให้การรับรองเป็นผู้ เชี่ยวชาญในสาขาวิชานั้น หรือ
สาขาวิชาที่สัมพันธ์กันมาอย่างน้อย 5 ปี ในกรณีที่ไม่สังกัดสถาบันอุดมศึกษา 

18.3 คณาจารย์บัณฑิตย่อมสามารถสอนในระดับการศึกษาที่ต่ ากว่าระดับการสอนที่ได้รับ 
  อนุมัติให้สอน 

 
 ข้อ 19  อาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไป 

19.1  ต้องเป็นอาจารย์ประจ าและคณาจารย์บัณฑิตของมหาวิทยาลัยในสาขาวิชาที่นักศึกษาสังกัด 
19.2  มีหน้าที่ให้ค าแนะน าและดูแลการจัดท าแผนการศึกษาของนักศึกษาให้สอดคล้องกับ

หลักสูตรและระเบียบข้อบังคับ 
19.3  มีหน้าที่ให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษาในเรื่องอ่ืนตามความจ าเป็นและความเหมาะสม 
19.4  ให้หัวหน้าสาขาวิชาเสนอชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไปต่อคณบดีเพ่ือแต่งตั้งโดยเร็ว  

  
 ข้อ 20 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
   20.1 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ขั้นปริญญาโท ต้องเป็นอาจารย์ประจ าและคณาจารย์

บัณฑิตของมหาวิทยาลัย ณ วันที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้ง และต้องมีคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่ง
ดังต่อไปนี้ 
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20.1.1 วุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาของวิทยานิพนธ์หรือสาขาวิชาที่
สัมพันธ์กัน 

20.1.2 วุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาของวิทยานิพนธ์ หรือสาขาวิชาที่
สัมพันธ์กันด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่ารองศาสตราจารย์ และมี
ผลงานวิจัยอ่ืนนอกเหนือจากผลงานวิจัยที่เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับ
ปริญญา 

20.1.3 เป็นผู้ที่สภาวิชาการรับรองให้เป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชาของวิทยานิพนธ์ 
20.2 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ขั้นปริญญาเอก ต้องเป็นอาจารย์ประจ าและคณาจารย์

บัณฑิตของมหาวิทยาลัย ณ วันที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้ง และต้องมีคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่ง
ดังต่อไปนี้ 
20.2.1 วุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาของวิทยานิพนธ์หรือสาขาวิชาที่

สัมพันธ์กัน และมีผลงานวิจัยอ่ืนนอกเหนือจากงานวิจัยที่เป็นส่วนหนึ่งของ
การศึกษาเพ่ือรับปริญญา 

20.2.2 วุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาของวิทยานิพนธ์ หรือสาขาวิชาที่
สัมพันธ์กัน ด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่ารองศาสตราจารย์ และมี
ผลงานวิจัยอ่ืนนอกเหนือจากผลงานวิจัยที่เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับ
ปริญญา  

20.2.3 เป็นผู้ที่สภาวิชาการรับรองให้เป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชาของวิทยานิพนธ์ 
20.3  หน้าที่ของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 

20.3.1 ให้ค าแนะน าปรึกษาแก่นักศึกษาเกี่ยวกับวิธีการศึกษาและวิจัย รวมทั้งปัญหาที่
เกิดขึ้นในขณะที่นักศึกษาด าเนินการศึกษาและวิจัย 

20.3.2 ให้ค าแนะน าปรึกษาแก่นักศึกษาเกี่ยวกับการเขียนวิทยานิพนธ์ ทั้งในเชิง
วิชาการและเชิงภาษา 

20.3.3 ประเมินความคืบหน้าของการท าวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาในแต่ละภาค
การศึกษา และรายงานผลการประเมินต่อหัวหน้าสาขาวิชา 

20.3.4 พิจารณาให้ความเห็นชอบการจัดสอบวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาต่อหัวหน้า
สาขาวิชา 

20.3.5 เป็นกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ 
 

 ข้อ 21  การแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หรือคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
21.1  อาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไปกับอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์จะเป็นบุคคลเดียวกันก็ได้ 
21.2  ให้คณบดีพิจารณาแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ หรือคณะกรรมการที่ปรึกษา

วิทยานิพนธ์โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจ าส านักวิชา โดยค าแนะน าของ
หัวหน้าสาขาวิชาก่อนที่นักศึกษาจะเริ่มลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ 
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21.3   อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ จะมีเพียงคนเดียวหรือจะมีอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
ร่วมได้อีกไม่เกิน 4 คน ซึ่งเป็นบุคคลภายใน หรือ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัยก็
ได้ ในกรณีหลังถือเป็นคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์โดยอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ เป็นประธานกรรมการ และอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมเป็น
กรรมการ  

 
 ข้อ 22  การรายงานความคืบหน้าของการท าวิทยานิพนธ์ 

22.1 นักศึกษาที่ได้ลงทะเบียนวิทยานิพนธ์แล้ว หรือรักษาสถานภาพนักศึกษาหลัง
ลงทะเบียนวิทยานิพนธ์หน่วยกิตครบถ้วนแล้ว ต้องรายงานความคืบหน้าของการท า
วิทยานิพนธ์ตามแบบฟอร์มที่มหาวิทยาลัยก าหนดเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ ก่อนสิ้นสุดแต่ละภาคการศึกษา 

22.2 ให้อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์รายงานผลการประเมินความคืบหน้าของการท า
วิทยานิพนธ์ ของนักศึกษาในแต่ละภาคการศึกษาต่อหัวหน้าสาขาวิชาเพ่ือ
น าเสนอคณะกรรมการประจ าส านักวิชา  ในกรณีที่ผลการประเมินไม่เป็นที่พอใจ
คณะกรรมการประจ าส านักวิชาอาจพิจารณาก าหนดให้นักศึกษายุติการศึกษา 

 
หมวด 9 

การย้ายสาขาวิชา การโอนย้ายและการเทียบโอนรายวิชา 
 
 ข้อ 23 การย้ายสาขาวิชา 

23.1 การย้ายสาขาวิชาต้องได้รับความเห็นชอบจากทั้งหัวหน้าสาขาวิชาที่จะย้ายออกและ
หัวหน้าสาขาวิชาที่จะย้ายเข้า  และได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการประจ าส านักวิชาที่
ย้ายออกและย้ายเข้า 

23.2 การยื่นค าร้องขอย้ายสาขาวิชาจะกระท าได้อย่างเร็วที่สุดในภาคการศึกษาที่ 2 นับแต่
เริ่มเข้าศึกษาในหลักสูตร และได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 3.00 

  
 ข้อ 24  หลักเกณฑ์การโอนย้ายและเทียบโอนรายวิชา 

24.1 กรณีย้ายสาขาวิชาต้องโอนย้ายทุกรายวิชาที่เคยเรียนในหลักสูตรเดิมที่เป็นรายวิชาใน
หลักสูตรใหม่ โดยให้ได้ระดับคะแนนตัวอักษรเดิม 

24.2 กรณีนักศึกษาท่ีเคยศึกษาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และกลับเข้าศึกษาใหม่ ให้
สามารถโอนย้ายรายวิชาที่เคยเรียนในหลักสูตรเดิม และรายวิชาที่ขอโอนย้ายต้อง
เรียนมาแล้วไม่เกิน 9 ภาคการศึกษา 

24.3 นอกเหนือจากการโอนย้ายตามข้อ 24.1 นักศึกษาอาจได้รับการพิจารณาให้เทียบโอน
รายวิชาที่เคยเรียนและสอบได้ระดับคะแนน S  หรือไม่ต่ ากว่า B หรือเทียบเท่ามาแล้ว  
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ที่มีเนื้อหาและคุณภาพเหมือนหรือคล้ายคลึงกับรายวิชาในหลักสูตรที่ก าลังศึกษาอยู่  
เพ่ือเป็นรายวิชาทดแทนรายวิชาในหลักสูตรที่ก าลังศึกษาอยู่ 

24.4 การโอนย้ายและเทียบโอนรายวิชาส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตร
บัณฑิต หากเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโทในสาขาวิชาเดียวกัน หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์
กัน ให้โอนย้ายและเทียบโอนหน่วยกิตได้ไม่เกินร้อยละ 40 ของหลักสูตรที่จะเข้าศึกษา  
โดยให้ด าเนินการโอนย้ายและเทียบโอนให้แล้วเสร็จครั้งเดียวในภาคการศึกษาแรกท่ีเข้า
ศึกษาในหลักสูตรนั้น 

24.5 การเทียบโอนรายวิชาระดับปริญญาโทและเอก  ให้กระท าได้ไม่เกินหนึ่งในสามของ
จ านวนหน่วยกิตรวมของหลักสูตรที่จะเข้าศึกษา  ซึ่งไม่นับรวมจ านวนหน่วยกิต
วิทยานิพนธ์ โดยให้โอนย้ายและเทียบโอนให้แล้วเสร็จครั้งเดียวในภาคการศึกษาแรกที่
เข้าศึกษา 

24.6 การเทียบโอนรายวิชาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น  นักศึกษาต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสม
จากสถาบันเดิมไม่น้อยกว่า 3 ในระบบ 4 หรือเทียบเท่า และรายวิชาที่ขอเทียบโอน
ต้องมีระดับคะแนนตัวอักษร  S  หรือไม่ต่ ากว่า B หรือเทียบเท่าและต้องเรียนมาแล้ว
ไม่เกิน 3 ปีการศึกษา  

24.7 ให้ถือว่านักศึกษาสอบผ่านรายวิชาที่ได้รับการเทียบโอนแล้วโดยมีระดับคะแนน
ตัวอักษรเป็น ST และให้นับรวมหน่วยกิตของรายวิชานั้นเข้ากับหน่วยกิตสอบได้ของ
หลักสูตรที่นักศึกษาก าลังศึกษา 

24.8 การเทียบโอน ให้เทียบโอนได้เฉพาะหน่วยกิตของรายวิชา แต่ไม่อนุญาตให้เทียบ
โอนหน่วยกิตวิทยานิพนธ์ 

24.9 ในการพิจารณาค าขอเทียบโอนรายวิชา สาขาวิชาอาจจัดให้นักศึกษาทดสอบความรู้ใน
รายวิชาที่ขอเทียบโอนเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยก็ได้ 

24.10 การเทียบโอนรายวิชาต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าส านักวิชา 
24.11 รายวิชาโอนย้ายให้น ามาคิดแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมด้วย ส่วนรายวิชาเทียบโอนจะ

ไม่น ามาค านวณแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม 
 

หมวด 10 
การเปลี่ยนระดับการศึกษา 

 
 ข้อ 25 การเปลี่ยนระดับการศึกษา 

25.1 การเปลี่ยนระดับการศึกษาอาจเป็นการเปลี่ยนไปสู่ระดับที่สูงขึ้นกว่าเดิมหรือเป็นการ
เปลี่ยนไปสู่ระดับท่ีต่ ากว่าเดิมก็ได้ 
25.2  กรณีท่ีอยู่ในข่ายที่จะเปลี่ยนระดับการศึกษาได้ ได้แก่ 
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25.2.1 นักศึกษาในหลักสูตรปริญญาโท แผน ก ที่ได้รับทุนให้เข้าศึกษาในขั้นปริญญา
เอก 

25.2.2 นักศึกษาปริญญาโทที่สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติที่จัดขึ้นส าหรับนักศึกษา
ขั้นปริญญาเอก 

25.2.3 นักศึกษาขั้นปริญญาเอกท่ีสอบตกในการสอบวัดคุณสมบัติอาจได้รับการเสนอ
จากสาขาวิชาต่อคณะกรรมการประจ าส านักวิชาเพ่ือพิจารณาให้เข้าศึกษาในขั้น
ปริญญาโทแทนก็ได ้

25.3  การเปลี่ยนระดับการศึกษา จะกระท าได้แต่เฉพาะเมื่อไม่มีการเปลี่ยนแปลงสาขาวิชา โดย
คณะกรรมการประจ าส านักวิชาเป็นผู้พิจารณาอนุมัติแล้วแจ้งสภาวิชาการเพ่ือทักท้วง 

 
หมวด 11 

การวัดและการประเมินผลการศึกษา 
 
 ข้อ 26 การประเมินผลการศึกษาและการค านวณแต้มระดับคะแนนเฉลี่ย 

26.1 การประเมินผลการศึกษาให้กระท าเม่ือสิ้นสุดการศึกษาแต่ละภาคการศึกษา 
26.2 การค านวณแต้มระดับคะแนนเฉลี่ย 

26.2.1 แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยรายภาค ให้ค านวณจากผลการศึกษาในรายวิชาระดับ
บัณฑิตศึกษาของนักศึกษาในแต่ละภาคการศึกษา โดยเอาผลรวมของผลคูณ
ระหว่างหน่วยกิตกับแต้มระดับคะแนนที่นักศึกษาได้รับในแต่ละรายวิชาเป็นตัว
ตั้งแล้วหารด้วยผลรวมของจ านวนหน่วยกิตของรายวิชาเหล่านั้น 

26.2.2 แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม ให้ค านวณจากผลการศึกษาในรายวิชาระดับ
บัณฑิตศึกษาของนักศึกษา ตั้งแต่เริ่มเข้าศึกษาจนถึงภาคการศึกษาที่ก าลังคิด
ค านวณ โดยเอาผลรวมของผลคูณระหว่างหน่วยกิตกับแต้มระดับคะแนนที่
นักศึกษาได้รับในแต่ละรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนในครั้งสุดท้ายเป็นตัวตั้ง 
แล้วหารด้วยจ านวนหน่วยกิตสะสม 

 
 ข้อ 27  การสอบประมวลความรู้ (Comprehensive examination)  

27.1   นักศึกษาประกาศนียบัตรบัณฑิต ขั้นปริญญาโท และประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ต้อง
สอบผ่านการสอบประมวลความรู้ เพ่ือวัดความสามารถและศักยภาพในการน าหลัก
วิชาการและประสบการณ์การเรียนไปประยุกต์ในการปฏิบัติงานหรือการค้นคว้าวิจัย 

27.2   นักศึกษาขั้นปริญญาโท แบบ ก 1 และแบบ ก 2 ต้องสอบประมวลความรู้ให้แล้วเสร็จ
สมบูรณ์ภายใน 4 ภาคการศึกษา นับแต่ภาคการศึกษาแรกที่เข้าศึกษา มิฉะนั้นจะพ้น
สถานภาพนักศึกษาหากมีเหตุผลและความจ าเป็นให้ขยายเวลาได้  โดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการประจ าส านักวิชา 
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27.3   นักศึกษาขั้นปริญญาโทแผน ข ประกาศนียบัตรบัณฑิต และประกาศนียบัตรบัณฑิต
ชั้นสูงต้องสอบประมวลความรู้ เมื่อมีหน่วยกิตสอบได้ครบถ้วนตามที่หลักสูตรก าหนด
และต้องสอบได้และแล้วเสร็จสมบูรณ์ภายใน 2 ภาคการศึกษาถัดจากภาคการศึกษาที่
มีหน่วยกิตสอบได้ครบถ้วนตามที่หลักสูตรก าหนด  มิฉะนั้นจะพ้นสถานภาพนักศึกษา 
หากมีเหตุผลและความจ าเป็นให้ขยายเวลาได้ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
ประจ าส านักวิชา 

27.4   การสอบประมวลความรู้ อาจเป็นการสอบข้อเขียน หรือการสอบปากเปล่า หรือทั้งสอง
อย่าง 

27.5   การจัดให้มีการสอบประมวลความรู้เป็นหน้าที่ของสาขาวิชา และควรจัดภาคการศึกษา
ละ  1 ครั้ง  เป็นอย่างน้อย การสอบแต่ละครั้งให้ด าเนินการโดยคณะกรรมการ ซึ่ง
แต่งตั้งโดยคณบดีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจ าส านักวิชา 

27.6   คณะกรรมการสอบประมวลความรู้ประกอบด้วยหัวหน้าสาขาวิชาหรือผู้ที ่หัวหน้า
สาขาวิชามอบหมายเป็นประธานกรรมการ  และคณาจารย์บัณฑิตระดับปริญญาโท
ขึ้นไป จ านวนไม่น้อยกว่า 3 คน แต่ไม่เกิน 5 คนเป็นกรรมการ  จะมีบุคคลจาก
ภายนอกมหาวิทยาลัยโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจ าส านักวิชาเป็น
กรรมการด้วยก็ได้ 

27.7   คณะกรรมการสอบประมวลความรู้ต้องด าเนินการสอบตามวันและเวลาที่คณะกรรมการ
ประจ าส านักวิชาก าหนด และต้องรายงานผลการสอบต่อคณะกรรมการประจ าส านัก
วิชา ภายใน 1 สัปดาห์ นับจากวันที่เสร็จสิ้นการสอบ 

27.8   การรายงานผลการสอบประมวลความรู้ ให้ใช้ระดับคะแนนตัวอักษร S  เมื่อสอบได้ 
และ U เมื่อสอบตก 

27.9   ผู้ที่สอบตกในการสอบประมวลความรู้ครั้งแรก จะสอบใหม่ได้อีกเพียงหนึ่งครั้ง  การ
สอบตกเป็นครั้งที่สองจะเป็นผลให้ผู้นั้นพ้นสถานภาพนักศึกษาโดยอัตโนมัติ 

27.10 ในกรณีที่สอบตก ให้บันทึกผลในใบแสดงผลการศึกษาเฉพาะครั้งที่มีผลต่อสถานภาพ
ของนักศึกษา 

 
 ข้อ 28  การสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying examination)  

28.1 นักศึกษาขั้นปริญญาเอก ต้องสอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ  เ พ่ือวัดความรู้
ความสามารถในหลักวิชาการ และการด าเนินการวิจัยโดยอิสระเพ่ือเป็นวิทยานิพนธ์ใน
ระดับปริญญาเอก 

28.2 นักศึกษาขั้นปริญญาเอก ต้องสอบวัดคุณสมบัติผ่านและแล้วเสร็จสมบูรณ์ภายใน 6 
ภาคการศึกษา  นับแต่ภาคการศึกษาแรกที่เข้าศึกษา  มิฉะนั้นจะพ้นสถานภาพ
นักศึกษาโดยอัตโนมัติ  หากมีเหตุผล  และความจ าเป็นให้ขยายเวลาได้โดยความ
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เห็นชอบของคณะกรรมการประจ าส านักวิชา  ทั้งนี้ยกเว้นผู้ที่สอบวัดคุณสมบัติ ตามข้อ 
28.3.2  

28.3 ผู้มีสิทธิขอสอบวัดคุณสมบัติได้แก่ 
28.3.1 นักศึกษาขั้นปริญญาเอก 
28.3.2 นักศึกษาขั้นปริญญาโท แบบ ก 2 ที่มีหน่วยกิตสะสมไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต 

และได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 3.50 หรือนักศึกษาขั้น
ปริญญาโท แบบ ก 1 ที่มีผลงานวิจัยเพื่อท าวิทยานิพนธ์ซึ่งมีศักยภาพที่จะ
พัฒนาเป็นวิทยานิพนธ์ในระดับปริญญาเอกได้  ในกรณีหลังนี้ต้องได้รับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าส านักวิชาและแจ้งให้สภาวิชาการเพ่ือ
ทักท้วง  และทั้ง 2 กรณีนี้  ต้องสอบผ่านการสอบประมวลความรู้แล้ว  โดยให้
ถือว่าผลการสอบผ่านวัดคุณสมบัตินี้  เป็นการสอบผ่านวัดคุณสมบัติขั้น
ปริญญาเอกของนักศึกษารายนั้น ๆ เลย 

28.4 การสอบวัดคุณสมบัติ อาจเป็นการสอบข้อเขียน หรือการสอบปากเปล่า หรือทั้งสอง
อย่างก็ได้ 

28.5 การจัดให้มีการสอบวัดคุณสมบัติเป็นหน้าที่ของสาขาวิชา  และควรจัดภาคการศึกษาละ
หนึ่งครั้งเป็นอย่างน้อย การสอบแต่ละครั้งให้ด าเนินการโดยคณะกรรมการ ซึ่งแต่งตั้ง
โดยคณบดีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจ าส านักวิชา 

28.6 คณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติประกอบด้วย หัวหน้าสาขาวิชาหรือผู้ที ่หัวหน้า
สาขาวิชามอบหมาย เป็นประธานกรรมการ และคณาจารย์บัณฑิตระดับปริญญาเอก
จ านวนไม่น้อยกว่า3 คน แต่ไม่เกิน 5 คนเป็นกรรมการ  จะมีบุคคลจากภายนอก
มหาวิทยาลัยจ านวนไม่เกิน 2 คนโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจ าส านัก
วิชาเป็นกรรมการด้วยก็ได้ 

28.7 คณะกรรมการสอบว ัดค ุณสมบ ัต ิต ้อ ง ด า เ น ินการสอบตามว ันและ เ วลาที่
คณะกรรมการประจ าส าน ักว ิชาก าหนด  และต ้องรายงานผลการสอบต ่อ
คณะกรรมการประจ าส านักวิชา ภายใน 1 สัปดาห์ นับจากวันที่เสร็จสิ้นการสอบ 

28.8 การรายงานผลการสอบวัดคุณสมบัติ ให้ใช้ระดับคะแนนตัวอักษร S เมื่อสอบได้  
และ Uเมื่อสอบตก 

28.9 ให้ถือว่านักศึกษาขั้นปริญญาเอกท่ีสอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติเป็นนักศึกษาปริญญา
เอกท่ีมีสิทธิเสนอวิทยานิพนธ์เพื่อขอรับปริญญาเอก 

28.10 นักศึกษาตามข้อ 28.3.1 ที่สอบตกในการสอบวัดคุณสมบัติครั้งแรก จะสอบใหม่ได้อีก
เพียงหนึ่งครั้ง  การสอบตกเป็นครั้งที่สอง จะยังผลให้พ้นสถานภาพนักศึกษาโดย
อัตโนมัติ  เว้นแต่ได้รับอนุมัติให้เปลี่ยนระดับการศึกษาตามข้อ 25.2.3 

28.11 นักศึกษาตามข้อ 28.3.2  จะสอบได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น 
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28.12 ในกรณีสอบตก ให้บันทึกผลในใบแสดงผลการศึกษาเฉพาะครั้งที่มีผลต่อสถานภาพ
นักศึกษา 

 
 ข้อ 29  การขอความเห็นชอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ 
   29.1 วิทยานิพนธ์ขั้นปริญญาโท 
    นักศึกษาต้องขอความเห็นชอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ต่อสาขาวิชา โดยสาขาวิชาต้อง

เสนอขอความ เห ็นชอบคณะกรรมการพ ิจ ารณาโครงร ่า งว ิทยาน ิพนธ ์ต ่อ
คณะกรรมการประจ าส านักวิชา  และต้องได้รับอนุมัติภายใน  5 ภาคการศึกษา  นับแต่
ภาคการศึกษาแรกที่ เ ข้ าศ ึกษา   ม ิฉะนั ้นจะพ ้นสถานภาพน ักศ ึกษา   ทั ้งนี้ 
คณะกรรมการประจ าส านักวิชาอาจพิจารณาขยายเวลาเพิ่มเติมได้ตามความจ าเป็น 

   29.2 วิทยานิพนธ์ขั้นปริญญาเอก 
    นักศึกษาต้องขอความเห็นชอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ต่อสาขาวิชา  โดยสาขาวิชาต้อง

เสนอขอความ เห ็นชอบคณะกรรมการพ ิจ ารณาโครงร ่า งว ิทยาน ิพนธ ์ต ่อ
คณะกรรมการประจ าส านักวิชา  และต้องได้รับอนุมัติภายใน 7 ภาคการศึกษา  นับแต่
ภาคการศึกษาแรกที่เข้าศึกษา  มิฉะนั้นจะพ้นสถานภาพนักศึกษา  ทั้งนี้ คณะกรรมการ
ประจ าส านักวิชาอาจพิจารณาขยายเวลาเพิ่มเติมได้ตามความจ าเป็น 

   29.3   คณะกรรมการพิจารณาโครงร่างวิทยานิพนธ์อาจใช้โครงสร้างและคุณสมบัติ
เช่นเดียวกับคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ 

29.4 ภาษาที่ใช้ในการเขียนวิทยานิพนธ์อาจเป็นภาษาไทยหรือภาษาต่างประเทศก็ได้ ทั้งนี้ 
นักศึกษาต้องแสดงความจ านงที่ชัดเจนว่าจะเขียนเป็นภาษาใดในคราวเดียวกันกับการขออนุมัติ
โครงร่างวิทยานิพนธ์ 
 

 ข้อ 30  การสอบวิทยานิพนธ์ 
   30.1 วิทยานิพนธ์ขั้นปริญญาโท 

30.1.1 การสอบวิทยานิพนธ์ให้ด าเนินการโดยคณะกรรมการ ซึ่งคณบดีเป็นผู้พิจารณา
แต่งตั้งตามความเห็นชอบของคณะกรรมการประจ าส านักวิชา 

30.1.2 คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ประกอบด้วย หัวหน้าสาขาวิชาหรือผู้ที่หัวหน้า
สาขาวิชามอบหมาย เป็นประธานกรรมการ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
และผู้ทรงคุณวุฒิอย่างน้อย 1 คนเป็นกรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นกรรมการ
สอบวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาแบบ ก 1  ต้องเป็นบุคคลจากภายนอก
มหาวิทยาลัย 

30.1.3 กรรมการสอบวิทยานิพนธ์  ต้องมีคุณสมบัติตามข้อหนึ่งข้อใดดังต่อไปนี้ 
(1) วุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาของวิทยานิพนธ์หรือสาขาวิชาที่

สัมพันธ์กัน 
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(2) วุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาของวิทยานิพนธ์ หรือสาขาวิชาที่
สัมพันธ์กันด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่ารองศาสตราจารย์ และมี
ผลงานวิจัยอ่ืนนอกเหนือจากผลงานวิจัยที่เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือ
รับปริญญา 

(3) เป็นผู้ที่สภาวิชาการรับรองให้เป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชาของวิทยานิพนธ์
ในกรณไีม่สังกัดสถาบันอุดมศึกษา 

30.1.4 เมื่อนักศึกษาท าวิทยานิพนธ์เสร็จตามรูปแบบที่มหาวิทยาลัยก าหนดแล้ว ให้
นักศึกษายื่นค าร้องขอสอบวิทยานิพนธ์ต่อหัวหน้าสาขาวิชา  โดยค าแนะน าของ
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ หรือประธานคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
พร้อมร่างวิทยานิพนธ์เพ่ือขออนุมัติจากคณบดี  ก่อนวันสอบไม่น้อยกว่า 2 
สัปดาห์ 

30.1.5 ในการสอบวิทยานิพนธ์ คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ต้องด าเนินการอย่าง
เต็มคณะถ้ากรรมการมาไม่ครบ ให้เลื ่อนการสอบออกไปจนกว่ากรรมการ
มาร่วมด าเนินการสอบได้อย่างเต็มคณะ 

30.1.6 หากต้องมีการลงคะแนนเสียงเพ่ือพิจารณาผลการสอบ  ให้ใช้เสียงข้างมาก
ของคณะกรรมการสอบ 

30.2 วิทยานิพนธ์ขั้นปริญญาเอก 
30.2.1 การสอบวิทยานิพนธ์ให้ด าเนินการโดยคณะกรรมการ  ซึ่งคณบดีเป็นผู้แต่งตั้ง

ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการประจ าส านักวิชา 
30.2.2 คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ประกอบด้วย หัวหน้าสาขาวิชาหรือผู้ที่หัวหน้า

สาขาวิชามอบหมาย เป็นประธานกรรมการ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
และกรรมการจ านวนไม่น้อยกว่า 3 คน  แต่ไม่เกิน  5 คน ในจ านวนนี้ต้องเป็น
ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกมหาวิทยาลัยไม่น้อยกว่า 1 คน ซึ่งเลือกสรรโดย
วิธีการที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

30.2.3 กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ต้องมีคุณสมบัติตามข้อหนึ่งข้อใดดังต่อไปนี้ 
(1) วุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาของวิทยานิพนธ์หรือสาขาวิชาที่

สัมพันธ์กันและมีผลงานวิจัยอ่ืนนอกเหนือจากผลงานวิจัยที่เป็นส่วนหนึ่ง
ของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา 

(2) วุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาของวิทยานิพนธ์ หรือสาขาวิชาที่
สัมพันธ์กันด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่ารองศาสตราจารย์ และมี
ผลงานวิจัยอ่ืนนอกเหนือจากผลงานวิจัยที่เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือ
รับปริญญา 
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(3) เป็นผู้ที่สภาวิชาการให้การรับรองเป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชานั้น หรือ
สาขาวิชาที่สัมพันธ์กันมาอย่างน้อย 5 ปี ในกรณีที่ ไม่สังกัด
สถาบันอุดมศึกษา 

 
30.2.4 เมื่อนักศึกษาท าวิทยานิพนธ์เสร็จตามรูปแบบที่มหาวิทยาลัยก าหนดแล้ว  ให้

นักศึกษายื่นค าร้องขอสอบวิทยานิพนธ์ต่อหัวหน้าสาขาวิชาโดยค าแนะน า
ของอาจารย์ที ่ปร ึกษาวิทยานิพนธ์หรือประธานคณะกรรมการที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์  เพ่ือพิจารณาน าเสนอขออนุมัติจากคณบดีพร้อมร่างวิทยานิพนธ์
ดังกล่าว ก่อนวันสอบไม่น้อยกว่า 3 สัปดาห์ 

30.2.5 ในการสอบวิทยานิพนธ์ คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ต้องด าเนินการอย่าง
เต็มคณะถ้ากรรมการจ านวนดังกล่าวข้างต้นมาไม่ครบในวันสอบ ให้เลื่อนการ
สอบออกไปจนกว่ากรรมการมาร่วมด าเนินการสอบได้ตามที่ก าหนด และหาก
ต้องมีการลงคะแนนเสียงเพ่ือพิจารณาผลการสอบ ให้ใช้เสียงข้างมากที่ไม่น้อย
กว่า 4 เสียงในทุกกรณ ี

30.3 ในการสอบวิทยานิพนธ์  ให้เปิดโอกาสให้ผู้ไม่เกี่ยวข้องที่สนใจเข้าสังเกตการณ์ด้วย  
เมื่อการซักถามของคณะกรรมการสอบสิ้นสุดลงแล้ว ประธานกรรมการจะอนุญาตให้ผู้
สังเกตการณ์ซักถามบ้างก็ได้  ในกรณีที่คณะกรรมการประจ าส านักวิชาให้ความเห็นว่า
เนื้อหาของวิทยานิพนธ์ไม่สมควรเปิดเผยทั่วไป  อธิการบดีอาจไม่อนุมัติให้เปิดโอกาส
ให้ผู้ไม่เกี่ยวข้องโดยตรงกับวิทยานิพนธ์เข้าสังเกตการณ์การสอบก็ได้ 

30.4 การรายงานผลการสอบวิทยานิพนธ์ ให้ใช้ถ้อยค าที่แสดงระดับคุณภาพของการสอบ 
ดังนี้ 
(1) “ดีมาก”  ซึ่งหมายถึงสอบได้ และใช้กับกรณีที่คณะกรรมการสอบมีความเห็นเป็น

เอกฉันท์ว่าความสามารถของนักศึกษาในการแสดงผลงานวิทยานิพนธ์และการ
ตอบข้อซักถามอยู่ในระดับพอใจยิ่ง และเอกสารวิทยานิพนธ์มีเนื้อหาสาระที่
ถูกต้องและครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว 

(2) “ผ่าน” ซึ่งหมายถึงสอบได้ และใช้กับกรณีที่คณะกรรมการสอบมีความเห็นว่า
ความสามารถของนักศึกษาในการแสดงผลงานวิทยานิพนธ์และการตอบข้อ
ซักถามอยู่ในระดับพอใจ และเอกสารวิทยานิพนธ์มีเนื้อหาสาระที่จะต้องปรับปรุง
เพียงเล็กน้อย 

(3) “ไม่ผ่าน” ซึ่งหมายถึงสอบตก และใช้กับกรณีที่คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์มี
ความเห็นว่าความสามารถของนักศึกษาในการแสดงผลงานวิทยานิพนธ์และ/หรือใน
การตอบข้อซักถามอยู่ในระดับไม่พอใจ 

30.5 ในกรณีที่นักศึกษาสอบตกในการสอบวิทยานิพนธ์   ให้ประธานกรรมการสอบ
วิทยานิพนธ์แจ้งนักศึกษาให้ด าเนินการปรับปรุงวิทยานิพนธ์ตามค าแนะน าของ
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คณะกรรมการ  พร้อมกับแจ้งก าหนดเวลาที่จะต้องด าเนินการดังกล่าวให้แล้วเสร็จ
ด้วย ทั้งนี ้ นักศึกษาต้องยื่นค าขอสอบวิทยานิพนธ์ครั้งที่ 2 เมื่อครบก าหนดเวลา
ดังกล่าว 

30.6 การสอบตกวิทยานิพนธ์เป็นครั้งที่ 2 ถือเป็นการพ้นสถานภาพนักศึกษาโดยอัตโนมัติ 
30.7 ประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์จะเป็นคนเดียวกับอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์มิได้ 
30.8 คณะกรรมการประจ าส านักวิชาเป็นผู้พิจารณาอนุมัติผลการสอบวิทยานิพนธ์ตาม

ค าแนะน าของสาขาวิชาและคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ 
 

 ข้อ 31 รูปแบบของวิทยานิพนธ์ การส่งวิทยานิพนธ์ และการตีพิมพ์วิทยานิพนธ์ 
31.1   นักศึกษาต้องส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ในรูปแบบ วันเวลา และโดยมีจ านวนเล่ม 

ตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
31.2   นักศึกษาปริญญาโท แผน ก  ผลงานวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่าง

น้อยด าเนินการให้ผลงานหรือส่วนหนึ่งของผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสาร
หรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ หรือเสนอต่อที่ประชุมวิชาการท่ีมีรายงานการประชุม 

31.3   นักศึกษาปริญญาเอก ผลงานวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์  หรืออย่างน้อย
ด าเนินการให้ผลงานหรือส่วนหนึ่งของผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารหรือ
สิ่งพิมพ์ทางวิชาการ ที่มีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
มาร่วมกลั่นกรอง (peer review) ก่อนการตีพิมพ์และเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้น 

 
 ข้อ 32  การสอบภาษาต่างประเทศ  

32.1   นักศึกษาขั้นปริญญาเอกทุกคนต้องสอบภาษาต่างประเทศ ให้อยู่ในระดับผ่านตามที่
มหาวิทยาลัยก าหนด กรณีที่สอบไม่ผ่านอาจขอสอบใหม่ได้ ทั้งนี ้ต้องสอบให้ผ่าน
ภายใน 9 ภาคการศึกษา นับแต่ภาคการศึกษาแรกที่เข้าศึกษา มิฉะนั้นจะพ้น
สถานภาพนักศึกษา 

32.2   สภาวิชาการเป็นผู้ก าหนดภาษาต่างประเทศท่ีนักศึกษาต้องสอบ ซึ่งจะต้องไม่ใช่ภาษาท่ี
นักศึกษาใช้สื่อสารเป็นประจ า 

32.3   การสอบภาษาต่างประเทศเป็นการวัดความสามารถด้านการอ่านเพ่ือความเข้าใจเป็น
หลักใหญ่ แต่อาจมีการวัดความสามารถด้านอ่ืน ๆ ประกอบด้วยก็ได้ สภาวิชาการจะ
ก าหนดวิธีวัดความสามารถทางภาษาต่างประเทศของนักศึกษาเป็นวิธีอ่ืนแทนการสอบ
ก็ได้ 

32.4   ให้สภาวิชาการและคณบดีส านักวิชาเทคโนโลยีสังคมหรือผู้แทน  จัดให้มีการสอบ
ภาษาต่างประเทศตามความต้องการของหลักสูตรปริญญาเอก ภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง 
เป็นอย่างน้อยและให้ด าเนินการโดยคณะกรรมการ  ซึ่งอธิการบดีเป็นผู้แต่งตั้งโดย
ความเห็นชอบของสภาวิชาการ 
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32.5   การรายงานผลการสอบภาษาต่างประเทศ หรือผลการวัดความสามารถทาง
ภาษาต่างประเทศโดยวิธีอ่ืน ให้ใช้ระดับคะแนน S เมื่อสอบได้ และ U เมื่อสอบตก  
การบันทึกระดับคะแนน U จะกระท าครั้งเดียวเมื่อนักศึกษาพ้นสถานภาพนักศึกษา
เพราะสอบไม่ผ่านการสอบภาษาต่างประเทศ 

32.6   ในกรณีที่ภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศที่นักศึกษาต้องสอบ นักศึกษาจะขอ
ยกเว้นการสอบโดยใช้คะแนนสอบ TOEFL หรือ คะแนนสอบอ่ืนที่เทียบเท่าแทนตาม
เกณฑ์ท่ีสภาวิชาการก าหนดก็ได ้

 
หมวด 12 

การลา การลงโทษ และการพ้นสถานภาพนักศึกษา 
 
 ข้อ 33  การลาป่วย 

33.1 การลาป่วย คือ การลาของนักศึกษาที่ป่วยจนไม่สามารถเข้าสอบในบางรายวิชาหรือ
ทั้งหมดได้ 

33.2 การลาป่วยตามข้อ 33.1 นักศึกษาต้องยื่นค าร้องต่อหัวหน้าสาขาวิชาภายใน 1 สัปดาห์ 
นับจากวันที ่นักศึกษาเริ ่มป่วย  พร้อมด้วยใบรับรองแพทย์จากสถานพยาบาลของ
มหาวิทยาลัยหรือสถานพยาบาลอื่นที่มหาวิทยาลัยรับรอง 
 

 ข้อ 34  การลาพักการศึกษา 
34.1 นักศึกษาอาจยื่นค าร้องต่อหัวหน้าสาขาวิชาโดยผ่านอาจารย์ที่ปรึกษา  เพื่อขออนุมัติ

ลาพักการศึกษาได้ในกรณีต่อไปนี้ 
34.1.1 ถูกเกณฑ์หรือระดมเข้ารับราชการทหารกองประจ าการ 

34.1.2 ได้รับทุนแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างประเทศ  หรือทุนอ่ืนซึ่งมหาวิทยาลัย
เห็นสมควรสนับสนุน 

34.1.3 ป่วยจนต้องพักรักษาตัวตามค าสั่งแพทย์เป็นเวลานานเกินกว่า 3 สัปดาห์  
โดยมีใบรับรองแพทย์ที่ถูกต้องตามข้อ 33.2 

34.1.4 มีความจ าเป็นส่วนตัว โดยนักศึกษาผู้นั้นได้ศึกษาในมหาวิทยาลัยมาแล้วไม่
น้อยกว่า 1 ภาคการศึกษา และมีแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 3.00 

34.1.5 ไม่ลงทะเบียนตามข้อ 14.3 
34.2 นักศึกษาที่มีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า 3.00 หรือยังไม่มีผลการเรียน แต่

จ าเป็นต้องลาพักการศึกษา ให้ยื่นค าร้องต่อหัวหน้าสาขาวิชาโดยเร็วที่สุด และให้
คณะกรรมการประจ าส านักวิชาเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ 
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34.3 การยื่นค าร้องเพ่ือขอลาพักตามข้อ 34.1 หรือ 34.2  ให้กระท าภายใน 10 วันแรกของ
ภาคการศึกษา กรณีที่ยังไม่ลงทะเบียนเรียน หรือภายใน 10 สัปดาห์ กรณีที่ลงทะเบียน
เรียนแล้ว 

34.4 การลาพักการศึกษาตามข้อ 34.1 และ 34.2 ให้อนุมัติได้ครั้งละไม่เกิน 2 ภาคการศึกษา
ติดต่อกัน ถ้านักศึกษายังมีความจ าเป็นต้องขอลาพักการศึกษาต่อไปอีก ให้ยื่นค าร้อง
ใหม ่

34.5 ให้ถือว่าระยะเวลาที่นักศึกษาได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษาเป็นส่วนหนึ ่งของ
ระยะเวลาการศึกษาของนักศึกษาผู้นั้น ยกเว้นลาพักตามข้อ 34.1.1 และ 34.1.2 

34.6 นักศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษาต้องช าระค่าธรรมเนียมรักษาสถานภาพ
นักศึกษาตามระเบียบของมหาวิทยาลัยทุกภาคการศึกษาท่ีลาพักการศึกษา ยกเว้นภาค
การศึกษาที่ได้ช าระค่าหน่วยกิตแล้ว มิฉะนั้นจะพ้นสถานภาพนักศึกษา 

34.7 นักศึกษาที่มีความประสงค์จะกลับเข้าศึกษาก่อนระยะเวลาที่ได้รับอนุมัติ จะต้องยื่น
ค าร้องขอกลับเข้าศึกษาต่อหัวหน้าสาขาวิชาเพ่ือพิจารณาอนุมัติ  และแจ้งผลการอนุมัติ
ให้ศูนย์บริการการศึกษาทราบก่อนก าหนดวันลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาที่
นักศึกษาจะกลับเข้าศึกษา ไม่น้อยกว่า 1 สัปดาห์ 

34.8 นักศึกษาที่กลับเข้าศึกษาหลังการลาพักการศึกษาแล้วให้มีสถานภาพนักศึกษา
เหมือนกับสถานภาพก่อนได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษา 

 
 ข้อ 35  การลงโทษนักศึกษาผู้กระท าผิด 

35.1 เมื่อนักศึกษากระท าผิดหรือร่วมกระท าผิดในการสอบ  หรือการท างานใด ๆ ที่เป็น
ส่วนประกอบของการศึกษา  ให้คณะกรรมการพิจารณาโทษนักศึกษาที่กระท าผิด
ระเบียบการสอบตามที่สภาวิชาการแต่งตั้งเป็นผู้พิจารณา แล้วรายงานผลการพิจารณา
ต่อมหาวิทยาลัยเพ่ือด าเนินการลงโทษและแจ้งการลงโทษให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องทราบ 

35.2 ระยะเวลาที่นักศึกษาถูกสั่งพักการศึกษาให้นับรวมในระยะเวลาของการศึกษาด้วย 
35.3 นักศึกษาที่ถูกสั่งพักการศึกษาเมื่อกระท าผิดตามข้อ 35.1  ต้องช าระค่าธรรมเนียมรักษา

สถานภาพนักศึกษาทุกภาคการศึกษาที ่ต ้องพักการศึกษาตามค าสั ่งยกเว้นภาค
การศึกษาที่ช าระค่าลงทะเบียนแล้วมิฉะนั้นจะพ้นสถานภาพนักศึกษา 

 
 ข้อ 36  การพ้นสถานภาพนักศึกษา  
   นอกจากกรณีที่ระบุไว้ในข้ออ่ืนแล้ว นักศึกษาจะพ้นสถานภาพนักศึกษาในกรณีดังต่อไปนี้ 

36.1 เมื่อได้ศึกษาครบถ้วนตามที่หลักสูตรก าหนดและได้รับปริญญาตามข้อ 40 แล้ว 
36.2 เมื่อได้รับอนุมัติจากคณบดีโดยค าแนะน าของหัวหน้าสาขาวิชาและอาจารย์ที่ปรึกษาให้

ลาออก 
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36.3 เมื่อสิ้นสุด 10 วันแรกของภาคการศึกษาแล้ว ยังไม่ลงทะเบียนเรียนหรือยังไม่ช าระ
ค่าธรรมเนียมรักษาสถานภาพนักศึกษา  นักศึกษาที่พ้นสถานภาพในกรณีนี้อาจขอคืน
สถานภาพนักศึกษาภายในภาคการศึกษานั้นได้  โดยได้รับอนุมัติจากคณบดี 

36.4 เมื่อเป็นนักศึกษาทดลองศึกษาและมีผลการเรียนไม่เป็นไปตามเงื่อนไขให้ทดลองศึกษา 
36.5 เมื่อเป็นนักศึกษาสามัญและมีแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า 3.00 เป็นเวลา 2 

ภาคการศึกษาติดต่อกัน 
36.6 มหาวิทยาลัยสั่งลงโทษให้พ้นสถานภาพนักศึกษา 
36.7 เสียชีวิต 

 
หมวด 13 

ผลประโยชน์จากงานวิจัยเพื่อท าวิทยานิพนธ์ 
 
 ข้อ 37 ลิขสิทธิ์วิทยานิพนธ์ 

   บรรดาลิขสิทธิ์ที่เกิดจากวิทยานิพนธ์และผลงานตีพิมพ์ที่เก่ียวข้องให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัย        
          ก าหนด 

 
 ข้อ 38  สิทธิบัตร 
    บรรดาสิทธิบัตรหรือผลประโยชน์เชิงพาณิชย์ใดที่เกิดจากงานวิจัยเพ่ือท าวิทยานิพนธ์ให้  

เป็นไปตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 
 

หมวด 14 
การส าเร็จการศึกษา 

 
 ข้อ 39  ผู้มีสิทธิขอส าเร็จการศึกษา 

39.1 เป็นผู้ที่ศึกษาอยู่ในภาคการศึกษาสุดท้ายของหลักสูตรนั้น 
39.2 นักศึกษาที่มีคุณสมบัติตามข้อ 39.1 และประสงค์จะส าเร็จการศึกษาต้องยื่นค าร้อง

แสดงความจ านงขอส าเร็จการศึกษา ต่อศูนย์บริการการศึกษาภายในระยะเวลาที่
มหาวิทยาลัยก าหนด มิฉะนั ้นจะไม่ได้ร ับการเสนอชื ่อต่อสภามหาวิทยาลัยเพื ่อ
พิจารณาอนุมัติปริญญาหรือประกาศนียบัตรในภาคการศึกษานั้น 

39.3 นักศึกษาที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 39.1 ที่ประสงค์จะลงทะเบียนเรียนรายวิชา
เพ่ิมเติม ในภาคการศึกษาถัดไปโดยยังไม่ขอส าเร็จการศึกษา ต้องยื่นค าร้อง
ต่อศูนย์บริการการศึกษา ภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด และได้รับอนุมัติจาก
หัวหน้าสาขาวิชาตามค าแนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษา 
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39.4 ในกรณีที่นักศึกษามีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 39.1 แต่มิได้ยื่นค าร้องแสดงความจ านง
ขอรับปริญญา หรือประกาศนียบัตรตามข้อ 39.2 หรือมิได้ยื่นค าร้องขอลงทะเบียน
เรียนรายวิชาเพ่ิมเติมตามข้อ 39.3  ศูนย์บริการการศึกษาอาจส่งรายชื่อให้ส านักวิชา
เพ่ือด าเนินการเสนอการส าเร็จการศึกษาต่อมหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอนุมัติปริญญา  
หรือประกาศนียบัตรในภาคการศึกษาถัดไปก็ได้ ทั้งนี้ นักศึกษาต้องช าระค่าธรรมเนียม
รักษาสถานภาพนักศึกษาในภาคการศึกษาถัดไปนั้นด้วย 

 
 ข้อ 40 การพิจารณาให้ปริญญา และประกาศนียบัตร  

40.1  ไม่มีความประพฤติเสื่อมเสีย 
40.2  ไม่มีพันธะหนี้สินค้างช าระต่อมหาวิทยาลัย 
40.3  คณบดีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจ าส านักวิชา เป็นผู้เสนอชื่อนักศึกษา

ต่อสภาวิชาการเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบส าเร็จการศึกษา เมื่อสภามหาวิทยาลัย
พิจารณาอนุมัติให้ส าเร็จการศึกษาจึงจะมีสิทธิรับปริญญาหรือประกาศนียบัตร 

40.4   เกณฑ์การพิจารณาให้ส าเร็จการศึกษาเป็นดังนี้ 
40.4.1 มีจ านวนหน่วยกิตสอบได้ครบถ้วนตามที่หลักสูตรก าหนด 
40.4.2 ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 3.00  
40.4.3 ผ่านเงื่อนไขต่าง ๆ ตามที่หลักสูตรและข้อบังคับนี้ก าหนด 
40.4.4 มีคุณสมบัติตามข้อ 39.1  

 

บทเฉพาะกาล 
 
 ข้อ 41 ส าหรับนักศึกษาท่ีเข้ารับการศึกษาก่อนปีการศึกษา 2550  และยังคงมีสถานภาพเป็นนักศึกษา 
                  ของสถาบันในวันที่ข้อบังคับนี้มีผลบังคับใช้ให้มีระยะเวลาการศึกษาทั้งสิ้นและระยะเวลาที่ได้ 
                  รับอนุมัติโครงร่างวิทยานิพนธ์ตามข้อบังคับเดิม 
 ข้อ 42 ส าหรับนักศึกษาท่ีเข้ารับการศึกษาก่อนปีการศึกษา 2550  และได้ด าเนินการใด ๆ ไปแล้วตาม 
                  ข้อบังคับเดิมที่ไม่เป็นไปตามข้อบังคับนี้  ให้ถือว่าการด าเนินการนั้นๆ สิ้นสุด  มิอาจขอเปลี่ยน      
                  แปลงให้เป็นไปตามข้อบังคับนี้ได้ 
 ข้อ 43 ในกรณีที่มีความไม่ชัดเจนในการเลือกใช้ข้อบังคับเดิม หรือข้อบังคับฉบับนี้ ให้ใช้หลักการ ใน     
                  การเอ้ือประโยชน์ต่อนักศึกษาเป็นที่ตั้ง 
 

ประกาศ  ณ  วันที่ 2  มีนาคม  พ.ศ. 2550 
 

(ศาสตราจารย์ ดร. วิจิตร  ศรีสอ้าน) 
นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 


