หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารงานก่อสร้าง
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
คณะ/ภาควิชา

มหาวิทยาลัยนเรศวร
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย
:
ภาษาอังกฤษ :

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารงานก่อสร้าง
Master of Engineering Program in Construction Management

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ไทย) :
ชื่อย่อ (ไทย) :
ชื่อเต็ม (อังกฤษ) :
ชื่อย่อ (อังกฤษ) :

วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารงานก่อสร้าง)
วศ.ม. (การบริหารงานก่อสร้าง)
Master of Engineering (Construction Management)
M.Eng. (Construction Management)

3. วิชาเอกหรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของหลักสูตร
ไม่มี
4. จานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
จานวนไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต
5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
 หลักสูตรระดับ 4 ปริญญาโท ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552
 หลักสูตร 2 ปี ศึกษาได้ไม่เกิน 5 ปีการศึกษา
5.2 ภาษาที่ใช้
การจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
5.3 การรับเข้าศึกษา
รับนิสิตไทย และนิสิตต่างประเทศ
5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น
เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัย ที่จัดการเรียนการสอนโดยตรง
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5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษา
ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
6.1 กาหนดการเปิดสอน ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2560 เป็นต้นไป
6.2 เป็นหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 ปรับปรุงจากหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
การบริหารงานก่อสร้าง หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555
6.3 คณะกรรมการ ของมหาวิทยาลัยอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
 คณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร และงานด้านวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 10/2560 เมื่อ
วันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2560
 คณะกรรมการประจาบัณฑิตวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 6/2560 เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน
พ.ศ. 2560
 สภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 7/2560 เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ.2560
 สภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 236 (11/2560) เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2560
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
หลักสูตรนี้ คาดว่าจะได้รับ การเผยแพร่ว่าเป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ในปีการศึกษา 2561
8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสาเร็จการศึกษา
8.1 วิศวกรโยธา และผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมโยธา ทาหน้าที่รับผิดชอบด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงาน
วิศวกรรม ได้แก่ วิศวกรโครงสร้าง วิศวกรออกแบบโครงสร้างและวิศวกรรม วิศวกรควบคุมงานก่อสร้าง วิศวกร
สารวจ วิศวกรประมาณราคา
8.2 ผู้ ป ระกอบการในธุรกิจ ที่เกี่ยวข้องกับงานวิศวกรรมโยธา ได้ แก่ บริษัท รับเหมาก่อสร้าง บริษัท ที่
ปรึกษา บริษัทออกแบบ บริษัทสารวจ บริษัทผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมโยธา
8.3 ผู้บริหารและผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆ ที่สามารถนาความรู้ไปประยุกต์ใช้ทั้งภาครัฐและเอกชน
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9. ชื่อ ตาแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ที่
1

2

3

ชื่อ-นามสกุล
นายศิริชัย ตันรัตนวงศ์

นายกาพล ทรัพย์สมบูรณ์

นายทรงศักดิ์ สุธาสุประดิษฐ์

ตาแหน่งทาง
วิชาการ

คุณวุฒิ
การศึกษา

สาขาวิชา

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์

Ph.D.

Civil Engineering

M.Eng.
วศ.บ.
Ph.D.
M.Phil.
M.Eng.

Civil Engineering
วิศวกรรมโยธา
Civil Engineering
Civil Engineering
Structural Engineering

วศ.บ.
Ph.D.
วศ.ม.
วศ.บ.

วิศวกรรมโยธา
Rural Engineering
Structural Engineering
Civil Engineering

อาจารย์

อาจารย์

สาเร็จการศึกษาจากสถาบัน
University of Newcastle
Upon Tyne
Lamar University
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Columbia University
Columbia University
Asian Institute of
Technology
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Konkuk University
สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ประเทศ

ปีที่สาเร็จ
การศึกษา

ภาระการสอน
(ชม./สัปดาห์)
เมื่อเปิด

ปัจจุบนั หลักสูตรนี้แล้ว

อังกฤษ

2544

9.5

9.5

สหรัฐอเมริกา

9.5

9.5

ไทย

2537
2534
2547
2543
2538

ไทย
เกาหลีใต้
ไทย
ไทย

2536
2551
2548
2546

8

8

ไทย
สหรัฐอเมริกา
สหรัฐอเมริกา
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10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
ในที่ตั้ง ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร คณะวิศวกรรมศาสตร์
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จาเป็นต้องนามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) “สู่สังคมแห่งความสุขอย่างมี
ภูมิคุ้มกัน” มาสู่ทิศทางของแผนพัฒ นาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ที่คานึงถึง
สภาพแวดล้อม ภัยธรรมชาติ การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ ความเหลื่อมล้าทางสังคม สภาพสังคมที่ก้าวสู่สังคม
ผู้สูงอายุ น้อมนาและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ให้คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างมี
ส่วนร่วม สนับสนุนแนวคิดการปฏิรูปประเทศ การขยายศักยภาพระบบขนส่งสาธารณะ ระบบราง ให้สังคมอยู่
ร่วมกันอย่างมีความสุข ใช้ความรู้ และข้อได้เปรียบในภูมิปัญญา วัฒนธรรม ทรัพยากรธรรมชาติ ความหลากหลาย
ทางชีวภาพ ผสานให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อบรรลุวิสัยทัศน์ระยะยาวของประเทศ “มั่นคง มัง่ คั่ง ยั่งยืน”
สาขาวิชาชีพ การบริหารงานก่อสร้าง เป็นอีกหนึ่งองค์ประกอบที่จะช่วยให้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติบรรลุวัตถุประสงค์ โดยมูลค่าทางเศรษฐกิจของงานด้านการบริหารงานก่อสร้าง มีมูลค่ามหาศาล
เป็นปัจจัยหลักในการพัฒนาเศรษฐกิจอุตสาหกรรมของประเทศ และเป็นการสร้างสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานให้แก่
ประเทศมาโดยตลอด ปัจจุบันยังมีความต้องการวิศวกรด้านบริหารงานก่อสร้างอีกเป็นจานวนมากเพื่อปฏิบัติงาน
ในหลายหน่วยงาน ทั้งในส่วนของราชการและในส่วนของภาคเอกชน โดยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น การออกแบบอาคาร
สิ่งปลูกสร้าง การควบคุมงานก่อสร้าง การสารวจตรวจสอบ การวิจัยพัฒนา เป็นต้น
การปรับปรุงหลักสูตรในครั้งนี้ จึงเป็นการเตรียมพร้อมผลิตนักวิจัยทางด้านการบริหารงานก่อสร้างที่มี
คุณภาพและความรู้ทั้งด้านทฤษฎีและปฏิบัติที่สามารถทางานได้ สามารถพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันทั้ง
ภายในประเทศและต่างประเทศให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ซึ่งเป็นการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการ
บริหารงานก่อสร้างในประเทศ ให้มีความพร้อมกับการเป็นประชาคมอาเซียน โดยจะต้องมีการบริหารจัดการองค์
ความรู้ อย่ างเป็ น ระบบ ทั้ งการพั ฒ นาหรื อ สร้างองค์ ค วามรู้จ ากงานวิจั ย รวมถึ งการประยุ กต์ ใช้ เทคโนโลยี ที่
เหมาะสมมาผสมผสานร่วมกับจุดแข็งในสังคมไทยกับเป้าหมายยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการและแผนกลยุทธ์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
การพัฒนาทางอุตสาหกรรมมีความเกี่ยวเนื่องกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมของกลุ่มชุมชน
อย่างปฏิเสธไม่ได้ ดังนั้ นวิศวกรด้านการบริห ารงานก่อสร้างที่ดี นอกเหนือจากมีความเชี่ยวชาญทักษะในเชิง
วิศวกรรมแล้วยังมีความจาเป็นที่จะต้องมีความคานึงถึงสภาพสังคมและสิ่งแวดล้อม มีทักษะการสื่อสารและมี
จิตสานึ กที่ดีต่อ จรรยาบรรณวิชาชีพ เพื่อสร้างผลกระทบที่น้อยที่สุดจากภาคอุตสาหกรรมอันจะมีต่อวิถีการ
ดาเนินชีวิตของชุมชนรอบด้าน
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12. ผลกระทบจาก ข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
ผลกระทบจากสถานการณ์ภายนอก ทาให้การพัฒนาหลักสูตรในปัจจุบันจาเป็นต้องพัฒนาหลักสูตร
ในเชิงรุกที่ มี ศักยภาพและสามารถปรั บ เปลี่ ยนได้ ตามวิวัฒ นาการของการบริห ารงานก่อสร้าง โดยการผลิ ต
บุคลากรที่มีศักยภาพสูงทางด้านการบริหารงานก่อสร้าง จาเป็นต้องมีความเข้มแข็งทางด้านวิชาการ การวิจัย
และวิชาชีพที่รองรับการแข่งขันทางธุรกิจ ก่อสร้างทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ นอกจากนี้บุคลากรทางด้าน
การบริห ารงานก่อ สร้าง จ าเป็ น ต้องมี ความพร้อมที่ ในการปฏิ บัติงานได้ทัน ที มีความเข้าใจในผลกระทบของ
เทคโนโลยีการก่อสร้างต่อสังคม มีการปฏิบัติตนอย่า งมืออาชีพที่มีคุณธรรมและจริยธรรม ซึ่งเป็นไปตามนโยบาย
และวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยนเรศวรเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศในเทคโนโลยีและการวิจัย และการผลิตบัณฑิตที่
พร้อมทั้งวิชาการและคุณธรรม
12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน
พันธกิจหลักที่สาคัญของมหาวิทยาลัย นเรศวร คือการพัฒนาไปสู่สถาบันอุดมศึกษาที่มีคุณภาพและ
ได้มาตรฐานสากล โดยมุ่งกระจายโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาให้กับประชากรในภูมิภาคโดยเฉพาะใน
เขตภาคเหนื อ ตอนล่ าง 9 จั งหวั ด ได้ แ ก่ พิ ษ ณุ โลก พิ จิ ต ร สุ โ ขทั ย ก าแพงเพชร เพชรบู ร ณ์ อุ ต รดิ ต ถ์ ตาก
นครสวรรค์ อุทัยธานี โดยการจัดการเรียนการสอน ในสาขาวิชาต่างๆ ทั้งกลุ่มสังคมศาสตร์ กลุ่มวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีและกลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ ให้สอดคล้องกับความต้องการของสังคมและประเทศชาติ
พัน ธกิจทั้ง 4 ด้านของมหาวิทยาลัยนเรศวร ประกอบด้วย การผลิตบัณ ฑิต การวิจัย การบริการ
วิช าการ และการท านุ ศิล ปะและวัฒ นธรรม การพั ฒ นาหลั กสู ตรวิศวกรรมศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิช าการ
บริห ารงานก่อสร้ าง จึงเป็ น ส่ วนหนึ่ งในพัน ธกิจของมหาวิทยาลัยนเรศวร ในการจัดการเรียนการสอนในกลุ่ ม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแบบผสมผสาน เพื่อให้บัณฑิตมีความรู้และทักษะที่หลากหลายและทันสมัย อีกทั้งยัง
เป็นการกระจายโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาให้กับประชากรในภูมิภาคและในประเทศ เพื่อการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์อย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นปัจจัยสาคัญในการชักนาให้เกิดความเจริญยิ่งยืนนานและการหลีกเลี่ยงภาวะ
ชะงักงันของเส้นทางการพัฒนาทางเศรษฐกิจของประเทศ
วิ ศ วกรรมศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าการบริ ห ารงานก่ อ สร้ า ง มี ค วามเกี่ ย วข้ อ งกั บ
พั น ธกิ จ ของมหาวิท ยาลั ย นเรศวรที่ มุ่ งเน้ น การวิจั ย การบริก ารวิช าการ และการท านุ ศิ ล ปะและวั ฒ นธรรม
ซึ่งมุ่งเน้นด้านการวิจัยพื้นฐาน เพื่อสร้างความสามารถในการพึ่งพาตนเองด้านความรู้ นาไปสู่การวิจัยประยุกต์ที่มี
ประสิทธิภาพ และการเรียนการสอนที่มีประสิทธิผล ผ่านการบริการทางวิชาการที่สอดคล้องกับความต้องการของ
สังคม เพื่อสร้างความสามารถในการพัฒ นาเทคโนโลยีสาหรับ อุตสาหกรรมสมั ยใหม่ที่ใช้ทุนปัญญามากกว่าทุน
แรงงานหรือทุนวัตถุดิบ โดยคานึงถึงความสอดคล้องและเหมาะสมกับสภาพวิถีชีวิตและสังคมไทย ส่งผลให้เกิดการ
นาไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดทางด้านสังคมและเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน
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13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน
13.1 รายวิชาที่เปิดสอนให้คณะ/ภาควิชาอื่น
- รายวิชาที่เปิดสอนเป็นวิชาเลือกให้หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
313521
313523
313524
313525

เทคนิคการบริหารงานก่อสร้าง
Construction Management Techniques
เทคโนโลยีสารสนเทศในงานก่อสร้าง
Information Technology in Construction
กฎหมายและการทาสัญญาในงานก่อสร้าง
Law and Contracting in Construction
เครื่องจักรและวิธีการก่อสร้าง
Construction Equipment and Methods

3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

- รายวิชาที่เปิดสอนเป็นวิชาเลือกให้หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
313522 ต้นทุน เศรษฐศาสตร์และการเงินในงานก่อสร้าง
3(3-0-6)
Construction Cost, Economics and Finance
13.2 รายวิชาที่เรียนจากคณะ/ภาควิชาอื่น
- ไม่มี –
13.3 การบริหารจัดการ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทาหน้าที่ประสานงานสาหรับการจัดการเรียนการสอนกับภาควิชา
อาจารย์ ผู้ ส อนและผู้ ที่ เกี่ ย วข้ อ ง ในการพิ จ ารณาก าหนดเนื้ อ หารายวิ ช า กลยุ ท ธ์ ก ารสอน การวั ด และการ
ประเมินผล ตารางเรียน และตารางสอบ โดยดาเนินการให้สอดคล้องกับมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับมหาบัณฑิต
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หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสาคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.1 ปรัชญา
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารงานก่อสร้าง มุ่งเน้นที่จะผลิตวิศวกรระดับ
ผู้บริหารชั้นกลาง ซึ่งเป็นทรัพยากรบุคคลที่สาคัญในการบริหารจัดการโครงการ เป็นผู้ผลักดันและดาเนินโครงการ
วิศวกรรมโยธาอย่างมีประสิทธิภาพ หลักสูตรนี้จะสร้างเสริมความรู้ในแนวลึกด้านวิศวกรรมโยธาและบริหารงาน
ก่อสร้าง เพื่อจะให้มหาบัณฑิต มีความรอบรู้ในวิชาการด้านวิศวกรรมก่อสร้างและการจัดการอย่างแท้จริง และ
สามารถนาไปประยุกต์ใช้กับการทางานพัฒนาโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ
1.2 ความสาคัญ
ในแต่ละปี อุตสาหกรรมการก่อสร้างของประเทศ มีมูลค่าทางเศรษฐกิจมหาศาล และการเกิดขึ้นของเขต
การค้าเสรีอาเซียน อาจจะก่อให้เกิดการถ่ายเทวิศวกรและบุคลากรทางด้านงานก่อสร้างจานวนมาก การไหลเข้า
ของบุคลกรทางด้านนี้อาจส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศได้ ดังนั้นบุคลากรในสายงานก่อสร้าง
จาเป็นต้องได้รับการพัฒ นาให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง และเพิ่มศักยภาพให้สามารถแข่งขันได้อย่างทั ดเทียมกับ
นานาชาติ รวมทั้งต้องส่งเสริม คุณธรรมและจริยธรรมของบุคลากร ให้เป็นตัวอย่างที่ดีแก่สังคม ทั้งในระดับท้องถิ่น
และส่วนกลาง
1.3 วัตถุประสงค์
เพื่อผลิตมหาบัณฑิตให้มีคุณลักษณะดังนี้
1. มีความสามารถเป็นผู้นาองค์ความรู้และความเชี่ยวชาญไปพัฒ นางานด้านวิศวกรรมการบริหารงาน
ก่อสร้าง ให้บังเกิดผลอย่างแท้จริง และเป็นกาลังสาคัญในการพัฒนาประเทศ
2. มี ทั กษะด้ านการบริ ห ารการจั ด การโครงการวิศวกรรมในหน่ ว ยงานต่ าง ๆ ทั้ งในภาครัฐ บาลและ
ภาคเอกชน สามารถจั ด การพั ฒ นาและก าหนดกระบวนการด าเนิ น งานบริ ห ารพั ฒ นาโครงการ
วิศวกรรมที่มีประสิทธิภาพ
3. มีความสามารถในการพัฒนาการศึกษาและการวิจัยทางด้านวิศวกรรมการบริหารงานก่อสร้าง ให้มีขีด
ความสามารถทัดเทียมอารยประเทศ และสามารถนาไปใช้พัฒนาการจัดการโครงการวิศวกรรมของ
ท้องถิ่นและของประเทศได้
4. มีจริยธรรม และคุณธรรมในการเป็นผู้นาแห่งวิชาชีพ
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2. แผนพัฒนา ปรับปรุง
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารงานก่อสร้าง มีแผนในการพัฒนาและปรับปรุง
หลักสูตรเพื่อให้มีมาตรฐานไม่ต่ากว่าที่กาหนดโดยกระทรวงศึกษาธิการ มุ่งเน้นในการสร้างผู้นาทางด้านการวิจัย
เพื่อการบริหารงานก่อสร้างที่ปฏิบัติงานได้จริง ทางานวิจัยเชิงประยุกต์เพื่อสร้างงาน สามารถแข่งขันทางธุรกิจได้
ในระดั บ ท้ อ งถิ่ น ภู มิ ภ าคและระดั บ ประเทศ และในการด าเนิ น การจะมี ค วามสอดคล้ อ งกั บ กรอบนโยบาย
ยุทธศาสตร์ และแผนกลยุทธ์ของทางมหาวิทยาลัยนเรศวร โดยจะมีแผนการพัฒนากลยุทธ์ และหลักฐาน/ตัวบ่งชี้ที่
สาคัญดังนี้
แผนพัฒนา
กลยุทธ์
1. พัฒนาระบบและ
1. พัฒนาปัจจัยพื้นฐานที่จาเป็นต่อการผลิต
กระบวนการจัดการเรียนการ
มหาบัณฑิตที่มีคุณภาพ โดยพัฒนา
สอน การวิจัย รวมถึงปัจจัยที่
โครงสร้างพื้นฐาน ได้แก่
สนับสนุนระบบการเรียนการ 1.1 ห้ อ งเรี ย นที่ มี โ สตทั ศ นู ป กรณ์ ที่ ค รบถ้ ว น
สอนและการวิจัย
สะอาด มี ข นาดเหมาะสมกั บ จ านวนผู้ เรีย น
และสอดคล้องกับการเรียนการสอนในระดับ
มหาบัณฑิต
1.2 ห้องปฏิบัติการที่มีเครื่องมือและอุปกรณ์รองรับ
งานวิจัยระดับสูง
1.3 พื้ น ที่ ท างานที่ เอื้ อ อ านวยต่ อ การท าวิจั ย และ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
2. พั ฒนากระบวนการการเรี ยนรู้ตามหลั กสู ตรสู่
คุณภาพโดยมุ่งผลที่นิสิต ที่มีความ สามารถใน
การพัฒนาทักษะด้านงานวิจัย
2.1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้นิสิต เผยแพร่ผลงาน
ทางวิชาการในวารสาร และ/หรือ ในที่ประชุม
วิชาการ
2.2 สนับสนุนการใช้ภาษาอังกฤษในการศึกษาและ
วิจัย

2. ปรับปรุงหลักสูตรให้มี
ความทันสมัย สอดคล้องกับ
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี
ในงานด้านการบริหารงาน
ก่อสร้างและมีมาตรฐานไม่ต่า
กว่าที่ ศธ. กาหนด

2.3 มีการเชิญ วิทยากรผู้ทรงคุณ วุฒิจากภายนอก
มาบรรยาย
1.1 ติ ด ตามความเปลี่ ย นแปลงของเทคโนโลยี
ความต้ อ งการของผู้ ป ระกอบการ และ
หน่วยงานต่างๆ ทางด้านวิศวกรรมในสาขาที่
เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรให้
มีความทันสมัยและได้มาตรฐาน
1.2 ติดตามประเมินหลักสูตรอย่างสม่าเสมอ
1.3 เชิญผู้เชี่ยวชาญทั้งภาครัฐและเอกชนมามีส่วน
ร่วมในการพัฒนาหลักสูตร

หลักฐาน/ตัวบ่งชี้

1.1 ร้อยละของจานวนห้องเรียนที่มี
คุณสมบัติเป็นไปตามกลยุทธ์ที่ 1.1
1.2 สัดส่วนงบประมาณเพื่อการจัดซื้อ
เครื่องมือและอุปกรณ์รองรับงานวิจัย
ระดับสูง
1.3 จานวนห้องทางานของนิสิตที่
สอดคล้องกับกลยุทธ์ข้อที่ 1(4)

2.1 ร้อยละของบทความทางวิชาการที่มี
การตีพิมพ์เผยแพร่ตามเกณฑ์ที่
มหาวิทยาลัยกาหนด และมีวารสาร
วิศวกรรมรองรับการเผยแพร่
ผลงานวิจัย
2.2 มหาบัณฑิต มีความสามารถทางด้าน
ภาษาอังกฤษเทียบเท่าตามเกณฑ์ของ
มหาวิทยาลัย
2.3 เอกสารการเชิญวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
1.1 มีเอกสารแสดงหลักสูตรตาม มคอ.
ครบถ้วน

1.2 รายงานการติดตามประเมินหลักสูตร
1.3 หนังสือเชิญและรายงานประชุมการ
พัฒนาหลักสูตร
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แผนพัฒนา

3. พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้
และประสบการณ์เพียงพอ
เพื่อการพัฒนาประสิทธิภาพ
การสอนและการวิจัย

กลยุทธ์
1.4 ส่ ง เสริ ม ให้ มี ก ารสร้ า งเครื อ ข่ า ยและความ
ร่วมมือในด้านการวิจัย กับหน่วยงานภายนอก
ทั้งในภาคเอกชน และภาครัฐ
1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรเข้าร่วมและ
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
2.1 จัดให้มีโครงการเพื่อพัฒนาการจัดการเรียน
การสอน การวิจยั เพิ่มทักษะและ
ประสบการณ์แก่บุคลากรด้านวิชาการ
3.1 มีการประเมินผลการเรียนการสอน เพื่อให้เกิด
การเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ

หลักฐาน/ตัวบ่งชี้
1.4 มีหน่วยงานที่เข้าร่วมเป็นเครือข่าย
1.1 จานวนของบทความทางวิชาการที่มี
การตีพิมพ์เผยแพร่
2.1 มีการจัดโครงการแก่บุคลากรด้าน
วิชาการ เพื่อพัฒนาการจัดการเรียน
การสอน การวิจยั เพิ่มทักษะและ
ประสบการณ์
3.1 รายงานผลการประเมินการเรียนการ
สอน
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
ระบบทวิภาค
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
ไม่มีภาคฤดูร้อน
1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค
ไม่มี
2. การดาเนินการหลักสูตร
2.1 วัน-เวลาในการดาเนินการเรียนการสอน
สามารถจัดการเรียนการสอนได้ทั้งในและนอกเวลาราชการ
ภาคการศึกษาต้น
เดือนสิงหาคม – ธันวาคม
ภาคการศึกษาปลาย
เดือนมกราคม – พฤษภาคม
2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
2.2.1 แผน ก แบบ ก 2
เป็นผู้สาเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี ในสาขาวิชาวิศวกรรมโยธาหรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง
หรือหากสาเร็จมาจากสาขาอื่น ต้องมีประสบการณ์ทางานเกี่ยวกับงานทางด้านวิศวกรรมโยธาไม่ต่ากว่า 3
ปี หรือที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรเห็นสมควร และเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559
2.2.2 แผน ข
เป็นผู้สาเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี ในสาขาวิชาวิศวกรรมโยธาหรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง
และมีประสบการณ์ทางานเกี่ยวกับงานทางด้านวิศวกรรมโยธาไม่ต่ากว่า 3 ปี หรือหากสาเร็จมาจากสาขา
อื่น ต้องมีประสบการณ์ทางานเกี่ยวกับงานทางด้านวิศวกรรมโยธาไม่ต่ากว่า 5 ปี หรือกาลังทางานอยู่ใน
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับงานด้านการบริหารงานก่อสร้าง หรือที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรเห็นสมควร
และเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559
2.3 ปัญหาของนิสิตแรกเข้า
นิ สิ ต แรกเข้ า บางส่ ว นส าเร็ จ การศึ ก ษาในระดั บ ปริ ญ ญาตรีม านานพอสมควร อาจมี ทั ก ษะทาง
ภาษาอังกฤษและคณิตศาสตร์ ไม่เพียงพอและเป็นอุปสรรค์ต่อการเรียนการสอนในบางรายวิชาได้ และนิสิต
บางคนเป็นผู้ที่ทางานเกี่ยวข้องกับการบริหารงานก่อสร้าง เช่น อาจเป็นข้าราชการในหน่วยงาน กรมกอง หรือ
องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆ หรือทางานในบริษัทเอกชน รวมทั้ง ในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา
ด้านวิศวกรรมโยธา เช่น มหาวิทยาลัย หรือวิทยาลัยเทคนิคต่างๆ เป็นต้น ในระหว่างเรียนจะต้องมีภาระใน
การทางานของตน ซึ่งอาจมีปัญหาเกี่ยวกับการแบ่งเวลาให้กับการเรียนพอสมควร
2.4 กลยุทธ์ในการดาเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจากัดของนิสิตในข้อ 2.3
กลยุ ท ธ์ในการแก้ ปั ญ หาของนิ สิ ต เช่ น (1) จัด การปฐมนิ เทศนิ สิ ต ใหม่ แนะน าการให้ บ ริการของ
มหาวิทยาลัย เช่น การใช้บริการของสานักหอสมุด และสถาบันภาษาเป็นต้น (2) มอบหมายให้อาจารย์ที่
ปรึกษาให้ คาแนะน านิ สิ ต อย่ างใกล้ ชิด ทั้ งในด้านเทคนิคการเรียนและการท าวิจัย (3) และมอบหมายให้
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อาจารย์ผู้สอนในรายวิชาต่างๆ จัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ของเพื่อนที่เรียน
รุ่นเดียวกัน รวมทั้งเพื่อนต่างรุ่น ซึ่งจะช่วยให้ เกิดการเรียนรู้ได้อย่างลึกซึ้ งและกว้างขวาง การช่วยกันเรียน
การรวมกลุ่มของนิสิตเพื่อติวเนื้อหาก่อนสอบ และการให้การบ้านหรือให้ทารายงานเป็นกลุ่ ม จะเหมาะสม
สาหรับนิสิตในระดับนี้ และช่วยแก้ปัญหาการแบ่งเวลาให้กับการเรียนได้พอสมควร
2.5 แผนการรับนิสิตและผู้สาเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี
2.5.1 แผน ก แบบ ก 2
จานวนนิสิตแต่ละปีการศึกษา
จานวนนิสิต
2560
2561
2562
2563
ชั้นปีที่ 1
10
10
10
10
ชั้นปีที่ 2
10
10
10
รวม
10
20
20
20
สาเร็จการศึกษา
10
10
10

2564
10
10
20
10

2.5.2 แผน ข
จานวนนิสิต
ชั้นปีที่ 1
ชั้นปีที่ 2
รวม
สาเร็จการศึกษา

2560
10
10
-

จานวนนิสิตแต่ละปีการศึกษา
2561
2562
2563
10
10
10
10
10
10
20
20
20
10
10
10

2564
10
10
20
10

2.6 งบประมาณตามแผน
2.6.1 ประมาณการงบประมาณรายรับ
รายละเอียดรายรับ
1. ค่าธรรมเนียมการศึกษา (แผน ก)
2. ค่าธรรมเนียมการศึกษา (แผน ข)
รวมรายรับ

ปีงบประมาณ
2560
2561
2562
2563
2564
500,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000
750,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000
1,250,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000

2.6.2 ประมาณการงบประมาณรายจ่าย
รายละเอียดรายจ่าย
1. ค่าตอบแทน
2. ใช้สอย
3. วัสดุ
4. ครุภัณฑ์
รวมรายจ่าย

2560
290,750
20,000
10,000
44,000
364,750

2561
581,500
40,000
20,000
44,000
685,500

ปีงบประมาณ
2562
581,500
40,000
20,000
44,000
685,500

2563
581,500
40,000
20,000
44,000
685,500

2664
581,500
40,000
20,000
44,000
685,500
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2.6.3 ประมาณการค่าใช้จ่ายต่อหัวในการผลิตมหาบัณฑิต เป็นเงิน 31,100 บาท ต่อคน/ปี โดย
คิดจากประมาณการรายจ่ายในการผลิตมหาบัณฑิตตามแผนทั้ง 5 ปีการศึกษา เท่ากับ 3,106,750 บาท หารด้วย
จานวนนิสิตทั้งหมด 100 คน (แผน ก 50 คน แผน ข 50 คน) จะได้ค่าใช้จ่ายต่อหัวเท่ากับ 31,067.50 บาท
2.7 ระบบการศึกษา
ระบบการศึกษาเป็นแบบชั้นเรียน เป็นไปตามข้อบัง คับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วยการศึกษาในระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559
2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย
การเทียบโอนหน่วยกิตและรายวิชาจากสถาบันอื่น ให้ เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง
หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการเทียบโอนหน่วยกิตระดับบัณฑิตศึกษา
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3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จานวนหน่วยกิต
จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า
3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร

ลาดับที่

รายการ

1.

งานรายวิชา (Course Work)

ไม่น้อยกว่า

2.
3.
4.

1.1 วิชาบังคับ
1.2 วิชาเลือก
วิทยานิพนธ์
การค้นคว้าอิสระ
รายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต

ไม่น้อยกว่า
ไม่น้อยกว่า
ไม่น้อยกว่า

หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร

ไม่น้อยกว่า

36

หน่วยกิต

เกณฑ์กระทรวงศึกษาธิการ
พ.ศ. 2558
แผน ก
แผน ข
แบบ ก 2
12
30

หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ.2560
แผน ก
แผน ข
แบบ ก 2
24
30

12
-

6
-

15
9
12
5

15
15
6
5

36

36

36

36

3.1.3 รายวิชาในหมวดต่าง ๆ
1. งานรายวิชา
(1) วิชาบังคับ
แผน ก แบบ ก 2
จานวน
15
แผน ข
จานวน
15
ดังรายวิชาต่อไปนี้
304525 ประเด็นด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมในงานก่อสร้าง
Safety and Environmental Issues in Construction
313521 เทคนิคการบริหารงานก่อสร้าง
Construction Management Techniques
313522 ต้นทุน เศรษฐศาสตร์และการเงินในงานก่อสร้าง
Construction Cost, Economics and Finance
313524 กฎหมายและการทาสัญญาในงานก่อสร้าง
Law and Contracting in Construction
313525 เครื่องจักรและวิธีการก่อสร้าง
Construction Equipment and Methods

หน่วยกิต
หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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(2) วิชาเลือก
แผน ก แบบ ก 2
จานวนไม่น้อยกว่า
9
หน่วยกิต
แผน ข
จานวนไม่น้อยกว่า
15
หน่วยกิต
โดยเลือกจากรายวิชาดังต่อไปนี้
304524 กระบวนการติดตาม ตรวจสอบและควบคุมคุณภาพงาน 3(3-0-6)
ก่อสร้าง
Construction Monitoring, Inspection and Control
Process
304526 การจัดการองค์กรในงานก่อสร้าง
3(3-0-6)
Organization Management in Construction
304527 การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
3(3-0-6)
Real Estate Development
310504 การจัดการการมีส่วนร่วมของชุมชนและการประเมินผล 3(3-0-6)
กระทบต่อสิ่งแวดล้อม
Stakeholders Participation and Environment
Impact Assessment
313523 เทคโนโลยีสารสนเทศในงานก่อสร้าง
3(2-2-5)
Information Technology in Construction
313526 การจัดการโครงการขั้นสูง
3(3-0-6)
Advanced Project Management
313527 กระบวนการออกแบบและก่อสร้าง
3(3-0-6)
Design and Construction Process
313528 แบบจาลองข้อมูลอาคารสาหรับผู้เกี่ยวข้องในโครงการ 3(2-3-5)
Building Information Modeling for Project Participants
313583 หัวข้อคัดสรรทางการบริหารงานก่อสร้าง
3(2-2-5)
Selected Topics in Construction Management
313584 ปัญหาพิเศษทางการบริหารงานก่อสร้าง
3(2-2-5)
Special Problems in Construction Management
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2. วิทยานิพนธ์ แผน ก แบบ ก 2
313591 วิทยานิพนธ์ 1 แผน ก แบบ ก 2
Thesis 1, Type A 2
313592 วิทยานิพนธ์ 2 แผน ก แบบ ก 2
Thesis 2, Type A 2
313593 วิทยานิพนธ์ 3 แผน ก แบบ ก 2
Thesis 3, Type A 2
3. การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง แผน ข
จานวนไม่น้อยกว่า
313594 การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 1
Independent Study 1
313595 การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 2
Independent Study 2
313596 การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 3
Independent Study 3
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หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต

6 หน่วยกิต
2 หน่วยกิต
2 หน่วยกิต
2 หน่วยกิต

4. วิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต
จานวน
5
หน่วยกิต
313503 ระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3(3-0-6)
Research Methodology in Science and Technology
313581 สัมมนา 1
1(0-3-1)
Seminar 1
313582 สัมมนา 2
1(0-3-1)
Seminar 2
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3.1.4 แผนการศึกษา
แผนการศึกษา แผน ก แบบ ก 2
ชั้นปีที่ 1
ภาคการศึกษาต้น
รหัสวิชา

304525
313503

313521
313522

ชื่อวิชา

หน่วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้วยตนเอง)

ประเด็นด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมในงานก่อสร้าง
Safety and Environmental Issues in Construction
ระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(ไม่นับหน่วยกิต)
Research Methodology in Science and Technology
(Non-Credit)
เทคนิคการบริหารงานก่อสร้าง
Construction Management Techniques
ต้นทุน เศรษฐศาสตร์และการเงินในงานก่อสร้าง
Construction Cost, Economics and Finance
รวม

3(3-0-6)
3(3-0-6)

3(3-0-6)
3(3-0-6)
9 หน่วยกิต

ภาคการศึกษาปลาย
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้วยตนเอง)

313524
313525
313581
313591
313xxx

กฎหมายและการทาสัญญาในงานก่อสร้าง
Law and Contracting in Construction
เครื่องจักรและวิธีการก่อสร้าง
Construction Equipment and Methods
สัมมนา 1 (ไม่นับหน่วยกิต)
Seminar 1 (Non-Credit)
วิทยานิพนธ์ 1 แผน ก แบบ ก 2
Thesis 1, Type A 2
วิชาเลือก
Elective course
รวม

3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-3-1)
3 หน่วยกิต
3(x-x-x)
12 หน่วยกิต
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ชั้นปีที่ 2
ภาคการศึกษาต้น
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้วยตนเอง)

313582
313592
313xxx
313xxx

สัมมนา 2 (ไม่นับหน่วยกิต)
Seminar 2 (Non-Credit)
วิทยานิพนธ์ 2 แผน ก แบบ ก 2
Thesis 2, Type A 2
วิชาเลือก
Elective course
วิชาเลือก
Elective course
รวม

1(0-3-1)
3 หน่วยกิต
3(x-x-x)
3(x-x-x)
9 หน่วยกิต

ภาคการศึกษาปลาย
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้วยตนเอง)

313593

วิทยานิพนธ์ 3 แผน ก แบบ ก 2
Thesis 3, Type A 2
รวม

6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
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แผนการศึกษา แผน ข
ชั้นปีที่ 1
ภาคการศึกษาต้น
รหัสวิชา

304525
313503

313521
313522

ชื่อวิชา

หน่วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้วยตนเอง)

ประเด็นด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมในงานก่อสร้าง
Safety and Environmental Issues in Construction
ระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(ไม่นับหน่วยกิต)
Research Methodology in Science and Technology
(Non-Credit)
เทคนิคการบริหารงานก่อสร้าง
Construction Management Techniques
ต้นทุน เศรษฐศาสตร์และการเงินในงานก่อสร้าง
Construction Cost, Economics and Finance
รวม

3(3-0-6)
3(3-0-6)

3(3-0-6)
3(3-0-6)
9 หน่วยกิต

ภาคการศึกษาปลาย
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้วยตนเอง)

313524
313525
313581
313594
313xxx

กฎหมายและการทาสัญญาในงานก่อสร้าง
Law and Contracting in Construction
เครื่องจักรและวิธีการก่อสร้าง
Construction Equipment and Methods
สัมมนา 1 (ไม่นับหน่วยกิต)
Seminar 1 (Non-Credit)
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 1
Independent Study 1
วิชาเลือก
Elective course
รวม

3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-3-1)
2 หน่วยกิต
3(x-x-x)
11 หน่วยกิต
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ชั้นปีที่ 2
ภาคการศึกษาต้น
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้วยตนเอง)

313xxx
313xxx
313xxx
313582
313595

วิชาเลือก
Elective course
วิชาเลือก
Elective course
วิชาเลือก
Elective course
สัมมนา 2 (ไม่นับหน่วยกิต)
Seminar 2 (Non-Credit)
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 2
Independent Study 2
รวม

3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
1(0-3-1)
2 หน่วยกิต
11 หน่วยกิต

ภาคการศึกษาปลาย
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้วยตนเอง)

313xxx
313596

วิชาเลือก
Elective course
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 3
Independent Study 3
รวม

3(x-x-x)
2 หน่วยกิต
5 หน่วยกิต
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3.1.5 คาอธิบายรายวิชา
304524 กระบวนการติดตาม ตรวจสอบและควบคุมคุณภาพงานก่อสร้าง
3(3-0-6)
Construction Monitoring, Inspection and Control Process
ความสาคัญของการติดตาม การตรวจสอบ และการควบคุมคุณ ภาพงานก่อสร้าง ระบบการติดตาม
บทบาทของผู้ ต รวจสอบและผู้ จั ด การคุ ณ ภาพ การวางแผนคุ ณ ภาพ การควบคุ ม และการประเมิ น คุ ณ ภาพ
มาตรฐานงานก่อสร้าง การรายงานผลงาน การทดสอบและการยอมรับผลงาน
Importance of construction monitoring, inspections and control, monitoring system,
role of inspectors and quality manager, quality planning, control and evaluation, construction
standard, reporting, testing and acceptance
304525

ประเด็นด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมในงานก่อสร้าง
3(3-0-6)
Safety and Environmental Issues in Construction
ประโยชน์ของความปลอดภัยในงาน บทบาทของผู้บริหารระดับสูง การจัดการองค์กรเพื่อไม่ให้ เกิด
อุบัติเหตุ ขั้นตอนปฏิบัติสาหรับผู้จัดการโครงการ ความ รับผิดชอบสาหรับความปลอดภัย การพัฒนาใหม่ในการ
จัดการความปลอดภัยในงานก่อสร้าง กฎหมายความปลอดภัยในงานก่อสร้าง การจัดการด้านความ ปลอดภัยและ
สุขภาพในงานก่อสร้าง ประเด็นด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมในงานก่อ สร้าง หลักการของอาคารเขียวตาม
มาตรฐานไทยและต่างประเทศ
Benefit of safe jobs, role of the chief executing, managing organization for zero
accidents, action steps for job-site managers, responsibility for safety, new developments in
construction safety management, construction safety law, construction health and safety
management, safety and environmental issues in construction, principles of green building
according to Thai and international standards
304526 การจัดการองค์กรในงานก่อสร้าง
3(3-0-6)
Organization Management in Construction
พื้นฐานสาหรับการจัดการองค์กรก่อสร้าง การนาองค์กรก่อสร้างยุคใหม่ การจัดการความรู้ในสภาพไร้
พรมแดน เครือข่ายและวัฒนธรรมองค์กรต่อการจัดการ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การส่งมอบโครงการและ
การจัดหาเงิน วิธีการดั้งเดิมและวิธีการทางเลือก โลกาภิวัฒ น์ กิจการร่วมค้าและกลุ่มบริษัท การจัดการความ
ปลอดภัยเชิงกลยุทธ์ ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร
Fundamentals for managing construction organizations; Leading the modern
construction organization; knowledge management in global environments; a network and
culture perspective on organization management; human resource development; project
delivery and financing: conventional and alternative methods; globalization, joint-venture and
consortium, strategic safety management; corporate social responsibility
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304527 การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
3(3-0-6)
Real Estate Development
ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง ประเภทของโครงการอสังหาริมทรัพย์ ผู้ที่มีบทบาทสาคัญที่เกี่ยวข้องของการพัฒนา
โครงการและอุตสาหกรรมอสั งหาริมทรัพย์ การศึกษาหลั กการและความเป็น ไปได้ ของโครงการ มุมมองทาง
การตลาดของอุตสาหกรรม บทบาทของภาครัฐ ขั้นตอนสาหรับการอนุมัติโครงการ การเงินของโครงการ สัญญา
และการก่อสร้าง การจัดการที่ดิน
Related theories, types of real estate, key participants in real estate industry,
conceptual and feasibility studies, market perspectives, the public roles, steps for project
approval, project finance, contracting and construction, property management
310504 การจัดการการมีส่วนร่วมของชุมชนและการประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
3(3-0-6)
Stakeholders Participation and Environment Impact Assessment
วั ต ถุ ป ระสงค์ ข องการมี ส่ ว นร่ ว มของประชาชน ข้ อ ดี แ ละข้ อ เสี ย ของการให้ ป ระชาชนมี ส่ ว น
ร่วม กระบวนการการมีส่วนร่วมของประชาชน วิธีการในการให้ประชาชนมีส่วนร่วม ทางเลือกในการให้ประชาชน
มีส่วนร่วม นิยามและการจาแนกผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและการเจรจาต่อรอง การ
บริหารความเสี่ยงของโครงการ การประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม การประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ และการ
ประเมินผลกระทบต่อสังคม
Objectives of public participation; advantages and disadvantages of public
participation; public participation process; methods for public participation, options for public
participation; definition and classification of stakeholders; stakeholders analysis and negotiation;
project risk management, environmental impact assessment, health impact assessment, and
social impact assessment
313503 ระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3(3-0-6)
Research Methodology in Science and Technology
ความหมาย ลักษณะ และเป้าหมายการวิจัย ประเภทและกระบวนการวิจัย การกาหนดปัญหาการวิจัย
ตัวแปรและสมมุติฐาน การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การเขียนโครงร่างและรายงานการวิจัย การ
ประเมินงานวิจัย การนาผลวิจัยไปใช้ จรรยาบรรณนักวิจัยและเทคนิควิธีการวิจัยเฉพาะทางด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
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
313521

เทคนิคการบริหารงานก่อสร้าง
3(3-0-6)
Construction Management Techniques
แนวคิ ด ของระบบการวางแผนและควบคุ ม โครงการ สภาพการณ์ ในปั จ จุ บั น และอนาคตของ
เทคโนโลยีสารสนเทศของโครงการ การประมาณราคาที่ขั้นตอนต่างๆ การวัดและกาหนดราคางาน ตารางปริมาณ
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งาน วิธีร าคาต่อ หน่ ว ย วิธีอัต ราการท างาน โครงสร้างของการแยกย่อยงาน เทคนิค การวางแผนและการท า
แผนงานรวมถึง แผนภูมิแบบแท่ง เส้นโค้งแสดงความก้าวหน้า วิธีเส้นสมดุล วิธีเส้นทางวิกฤต เทคนิคการประเมิน
และการตรวจสอบแผนงาน การจัดสรรทรัพยากร การควบคุมโครงการและระบบการรายงาน การวิเคราะห์
ผลงานที่ทาได้
Concepts of project planning and control systems; current and future project
information technologies; cost estimating at different stages, measurement and pricing of work,
Bill of Quantity (BOQ), unit cost method, production rate method; work breakdown structures;
planning and scheduling techniques including Barchart, Progress Curve, Line of Balance, Critical
Path Method ( CPM) , and Program Evaluation and Review Technique ( PERT) ; resources
allocation; project control and reporting system, Earned Value Analysis
313522 ต้นทุน เศรษฐศาสตร์และการเงินในงานก่อสร้าง
3(3-0-6)
Construction Cost, Economics and Finance
ขบวนการการตัดสินใจ การวิเคราะห์เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม มูลค่าของเงินตามระยะเวลา การศึกษา
ความเป็นไปได้ของโครงการ การพยากรณ์การไหลของเงินและการควบคุมงบประมาณ การจัดการทางการเงิน
ชั้นสูง ต้นทุนโครงการและการจัดกู้ แหล่งเงินกู้และการลงทุน
Decision-making process, engineering economic analysis, time value of money, project
feasibility study, cash flow forecasting and budgetary control, advanced financial management,
project cost and financing, funding sources and investment
313523 เทคโนโลยีสารสนเทศในงานก่อสร้าง
3(2-2-5)
Information Technology in Construction
การประยุ ก ต์ ใช้ เทคโนโลยี ส ารสนเทศส าหรั บ การบริห ารโครงการก่ อ สร้ างในปั จ จุ บั น การพั ฒ นา
เทคโนโลยี ส าหรับ การจั ดการข้อมูล ระบบข้อมูล ระบบฐานข้อมูล การบริห ารโครงการโดยใช้เว็บไซต์ ระบบ
สนับสนุนการตัดสินใจ ระบบกาหนดตาแหน่งบนโลกและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
Recent application of information technology for managing construction projects; the
development information technology application for managing information; information
systems; database; web based project management; decision support system; global positioning
system and geographic information system
313524 กฎหมายและการทาสัญญาในงานก่อสร้าง
3(3-0-6)
Law and Contracting in Construction
การบริ ห ารสั ญ ญาก่ อสร้ าง สั ญ ญาก่อ สร้างตามรูป แบบของไทย สั ญ ญาฟิ ดิ กซ์ กฎหมายก่ อ สร้าง
กฎหมายควบคุมอาคาร กฎหมายผังเมือง กฎหมายแรงงาน กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสุขอนามัยและความปลอดภัย
กฎหมายพลังงานและสิ่งแวดล้อม กฎหมายวิชาชีพและจรรยาบรรณ มาตรฐานและเกณฑ์ออกแบบ ขั้นตอนการให้
อนุญาตก่อสร้าง ความผิดและบทกาหนดโทษ กรณีศึกษา
Construction contract administration, Thai construction contract, FIDIC contract,
Construction regulation; building law, town planning law; labor law; safety and sanitation laws;
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energy and environmental laws; professional law and ethics; building standard and code of
practice; permission process for construction; mistake and punishment; case study
313525 เครื่องจักรและวิธีการก่อสร้าง
3(3-0-6)
Construction Equipment and Methods
วิธีการและเครื่องจักรกล การประยุกต์ใช้พื้นฐานทางวิศวกรรมในการเลือกและออกแบบเครื่องมือและระบบ
การวิเคราะห์ผลผลิตและราคา การประยุกต์ใช้เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม ในการตัดสินใจการเลือกเครื่องมือและขบวนการ
ผลิตภาพของเครื่องมือ การบดอัดดิน รถไถและเครื่องมือที่เกี่ยวข้อง รถขนดินและเครื่องมือในการขุด
Methods and machinery; application of engineering fundamentals to the selection and
design of equipment and systems; analysis of production output and costs; application of
engineering economy to equipment and process decision making; equipment productivity and
selection; soil stabilization and compaction, tractors and related equipment, scrapers and other
excavating equipment
313526

การจัดการโครงการขั้นสูง
3(3-0-6)
Advanced Project Management
บริบทของการจัดการโครงการ การควบคุมการเปลี่ ยนแปลงงานเพิ่มลด การพัฒนาแผนงานและการ
ควบคุม การวางแผนทรัพยากรและการควบคุมต้นทุน การวางแผนการประกันและการควบคุมคุณ ภาพ การ
วางแผนและระบุความเสี่ยง การวิเคราะห์ความเสี่ยงเชิงคุณภาพและปริมาณ การวางแผนการตอบสนองความ
เสี่ยง การติดตามและควบคุมความเสี่ยง
The project management context; integrated change control; schedule development
and control; resource planning and cost control; quality planning, assurance, and control; risk
planning and identification, qualitative and quantitative risk analysis, risk response planning, risk
monitoring and control
313527

กระบวนการออกแบบและก่อสร้าง
3(3-0-6)
Design and Construction Process
การออกแบบและก่อสร้างแบบบูรณาการเพื่อประสิทธิภ าพในทุกด้านของโครงการตลอดวัฎ จักร
โครงการ การศึ กษาความเป็ น ไปได้ ระเบี ยบวิธีการออกแบบ การวางแผนแผนงาน วิศ วกรรมคุณ ค่า การ
ออกแบบร่าง การพัฒนาแบบก่อสร้าง เอกสารสาหรับการก่อสร้าง การประมูล การก่อสร้าง การใช้งาน
Design and construction as an integrated system for efficiency through out the
project life cycle, feasibility study, design methodology, program planning, value engineering,
schematic design, design development, construction documents, bidding, construction,
occupancy
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313528 แบบจาลองข้อมูลอาคารสาหรับผู้เกี่ยวข้องในโครงการ
3(2-3-5)
Building Information Modeling for Project Participants
แบบจาลองข้อมูลอาคารสาหรับการออกแบบ การก่อสร้าง และการจัดการสิ่งอานวยความสะดวก การ
ใช้รูปแบบดิจิตอลของกระบวนการอาคารในการช่วยทาให้การแลกเปลี่ยนข้อมูลง่ายขึ้น ความเข้าใจเชิงลึกของ
เทคโนโลยีแบบจาลองข้อมูลอาคาร ความสามารถในการแลกเปลี่ยนข้อมูล การนาแบบจาลองข้อมูลอาคารไปใช้
ตลอดวัฎจักรโครงการเพื่อผู้เกี่ยวข้องในโครงการรวมถึงเจ้าของงาน ผู้จัดการสิ่งอานวยความสะดวก สถาปนิกและ
วิศวกร ผู้รับเหมาก่อสร้าง ผู้รับเหมาช่วงและผู้ผลิตชิ้นส่วนในงานก่อสร้าง
Building Information Modeling for design, construction, and facility management, use of
a digital representation of the building process to facilitate the exchange and interoperability of
information in digital format, In-depth understanding of BIM technologies, Interoperability, BIM
Implementation through out the project life cycle for project participants including owners and
facility managers, architects and engineers, contractors, subcontractors and fabricators
313581 สัมมนา 1
Seminar 1
การนาเสนอรายงานและการอภิปรายในหัวข้อเกี่ยวกับการบริหารงานก่อสร้าง
Report and discussion of topics related to construction management

1(0-3-1)

313582 สัมมนา 2
1(0-3-1)
Seminar 2
การนาเสนอรายงานและการอภิปรายในหัวข้อเกี่ยวกับงานวิจัยทางการบริหารงานก่อสร้าง
Report and discussion of topics related to researches in construction management
313583 หัวข้อคัดสรรทางการบริหารงานก่อสร้าง
3(2-2-5)
Selected Topics in Construction Management
ศึกษาหัวข้อเฉพาะทางด้านการบริหารงานก่อสร้าง กรณีศึกษา การวิเคราะห์เชิงวิศวกรรม รายงานเชิง
เทคนิคและการนาเสนอผลงาน
Study of selected topics in construction management, case study, engineering analysis,
technical report and presentation
313584 ปัญหาพิเศษทางการบริหารงานก่อสร้าง
3(2-2-5)
Special Problems in Construction Management
ศึก ษาปั ญ หาพิ เศษทางการบริ ห ารงานก่ อสร้าง เพื่ อ ใช้ ในการวิเคราะห์ แ ละแก้ ปั ญ หาทางด้านการ
บริหารงานก่อสร้างหรือปัญหาที่เกี่ยวข้อง
Study of special problems in the construction management for analyzing and solving
construction management related problems
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313591

วิทยานิพนธ์ 1 แผน ก แบบ ก 2
3 หน่วยกิต
Thesis 1, Type A 2
ศึกษาองค์ประกอบวิทยานิพนธ์ หรือตัวอย่างวิทยานิพนธ์ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง กาหนดประเด็น
โจทย์/หัวข้อวิทยานิพนธ์ พัฒนาเอกสารแสดงความคิดรวบยอดเกี่ยวกับวิทยานิพนธ์ (Concept Paper) และ
จัดทาผลการสังเคราะห์เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
Study the elements of thesis or thesis examples in the related field of study, determine
thesis title, develop concept paper, and prepare the summary of literature and related research
synthesis
313592

วิทยานิพนธ์ 2 แผน ก แบบ ก 2
3 หน่วยกิต
Thesis 2, Type A 2
พัฒนาเครื่องมือและวิธีการวิจัย จัดทาโครงร่างวิทยานิพนธ์ เพื่อนาเสนอต่อคณะกรรมการ
Develop research instruments and research methodology and prepare thesis
proposal in order to present it to the committee
313593

วิทยานิพนธ์ 3 แผน ก แบบ ก 2
6 หน่วยกิต
Thesis 3, Type A 2
เก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล วิ เคราะห์ ข้ อ มู ล จั ด ท ารายงานความก้ า วหน้ าเสนอต่ อ อาจารย์ ที่ ป รึ ก ษา
วิทยานิพนธ์ จัดทาวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์และบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ตามเกณฑ์สาเร็จการศึกษา
Collect data, analyze data, prepare progress report in order to present it to the
thesis advisor, and prepare full-text thesis and research ariticle in order to get published
according to the graduation criteria
313594

การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 1
2 หน่วยกิต
Independent Study 1
การค้นคว้าข้อมูลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องในฐานข้อมูลต่างๆ การรวบรวมความรู้พื้นฐาน และงานวิจัยใน
หัวข้อที่สนใจ การค้นหาและการสร้างแนวทางที่จะนาไปสู่การตั้งสมมติฐาน การรายงานสรุปผลการค้นคว้า และ
การรายงานความก้าวหน้าของการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
Literature review in various databases, compilation of fundamental knowledge and
research articles on topics of interest, finding and creating of guideline for hypothesis
establishment, presenting summary report of independent study and progress report
313595

การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 2
2 หน่วยกิต
Independent Study 2
การกาหนดแนวทางและขอบเขตการวิจัย การเสนอโครงร่างการศึกษาค้น คว้าด้ว ยตนเอง การ
ดาเนินการวิจัย และการรายงานความก้าวหน้าของการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
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Allocation of guidelines and framework for independent study, conducting research,
proposal independent study, presenting summary report of independent study and progress
report
313596

การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 3
2 หน่วยกิต
Independent Study 3
การตรวจสอบงานวิจัย การปรับปรุง และแก้ไขผลการวิจัยตามความเห็ นของผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง
การรายงานผลของการศึกษาค้นคว้าด้ วยตนเอง และสอบป้องกันการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองผ่าน ปรับปรุงตาม
การแก้ไข (ถ้ามี) และจัดทารายงานการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองฉบับสมบูรณ์ส่งให้บัณฑิตวิทยาลัย
Review of research, writing research articles in environmental engineering area and
improvement and modification of research articles due to expert opinions, presenting summary
report of independent study and progress. Defending independent study examination,
correcting an independent study report according to comments from the examiners, writing a
final independent study defense and submit to the graduate school
3.1.6 ความหมายของเลขรหัสรายวิชา
เลขรหัสสามตัวแรก
304
หมายถึง
313
หมายถึง
เลขรหัสตัวที่สี่
หมายถึง
เลข 5
หมายถึง
เลขรหัสตัวที่ห้า
หมายถึง
เลข 0
หมายถึง
เลข 2
หมายถึง
เลข 8
หมายถึง
เลข 9
หมายถึง
เลขรหัสตัวที่หก
หมายถึง

สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
สาขาวิชาบริหารงานก่อสร้าง
ระดับ
ระดับปริญญาโท
กลุ่มวิชาต่าง ๆ
กลุ่มวิชาพื้นฐานและระเบียบวิธีวิจัย
กลุ่มวิชาการบริหารงานก่อสร้าง
กลุ่มวิชาสัมมนา
วิทยานิพนธ์ และการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
อนุกรมรายวิชา
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3.2 ชื่อ สกุล ตาแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์
3.2.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ลาดับ
ที่
1

2

3

ชื่อ-นามสกุล
นายศิริชัย ตันรัตนวงศ์

นายกาพล ทรัพย์สมบูรณ์

นายทรงศักดิ์ สุธาสุประดิษฐ์

ตาแหน่งทาง
วิชาการ

คุณวุฒิ
การศึกษา

สาขาวิชา

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์

Ph.D.

Civil Engineering

M.Eng.
วศ.บ.
Ph.D.
M.Phil.
M.Eng.
วศ.บ.
Ph.D.
วศ.ม.

Civil Engineering
วิศวกรรมโยธา
Civil Engineering
Civil Engineering
Structural Engineering
วิศวกรรมโยธา
Rural Engineering
Structural Engineering

อาจารย์

อาจารย์

สาเร็จการศึกษาจากสถาบัน
University of Newcastle
Upon Tyne
Lamar University
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Columbia University
Columbia University
Asian Institute of Technology
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Konkuk University
Asian Institute of Technology

ประเทศ

ปีที่สาเร็จ
การศึกษา

อังกฤษ

2544

สหรัฐอเมริกา

2537
2534
2547
2543
2538
2536
2551
2548

ไทย
สหรัฐอเมริกา
สหรัฐอเมริกา

ไทย
ไทย
เกาหลีใต้
ไทย

ภาระการสอน
(ชม./สัปดาห์)
เมื่อเปิด

ปัจจุบนั หลักสูตรนี้แล้ว
9.5

9.5

9.5

9.5

8

8
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3.2.2 อาจารย์ประจาหลักสูตร
ลาดับ
ที่

ชื่อ-นามสกุล

ตาแหน่งทาง
วิชาการ

คุณวุฒิ
การศึกษา

สาขาวิชา

Ph.D.
วศ.ม.
วศ.บ.
Ph.D.
M.Eng.
บธ.บ.
วศ.บ.
M.S.

Water Resources Eng.
วิศวกรรมทรัพยากรน้า
วิศวกรรมโยธา
Water Resources Eng.
Water Resources Eng.
การจัดการงานก่อสร้าง
วิศวกรรมชลประทาน
Civil Engineering

วศ.ม.
วศ.บ.
Ph.D.
M.S.
วศ.บ.
Ph.D.

วิศวกรรมโยธา
วิศวกรรมชลประทาน
Civil Engineering
Civil Engineering
วิศวกรรมโยธา
Civil Engineering

M.Eng.
วศ.บ.

Civil Engineering
วิศวกรรมโยธา

1

นางศรินทร์ทิพย์ แทนธานี

รองศาสตราจารย์

2

นายสมบัติ ชื่นชูกลิ่น

รองศาสตราจารย์

นางสาวทิพย์วิมล แตะกระโทก

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

3

4

5*

นายทวีศักดิ์ แตะกระโทก

นายศิริชัย ตันรัตนวงศ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สาเร็จการศึกษาจากสถาบัน
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มาหาวิทยาลัยขอนแก่น
Asian Institute of Technology
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Case Western Reserve
University
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Oregon State University
Oregon State University
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
University of Newcastle
Upon Tyne
Lamar University
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประเทศ
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
สหรัฐอเมริกา

ไทย
ไทย
สหรัฐอเมริกา
สหรัฐอเมริกา

ไทย
อังกฤษ
สหรัฐอเมริกา

ไทย

ปีที่สาเร็จ
การศึกษา
2548
2534
2526
2549
2535
2528
2527
2543
2537
2535
2545
2541
2535
2544
2537
2534

ภาระการสอน
(ชม./สัปดาห์)
ปัจจุบนั

เมื่อเปิด
หลักสูตรนี้
แล้ว

5

5

6

6

6.5

6.5

9

9

9.5

9.5
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ลาดับ
ที่

ชื่อ-นามสกุล

ตาแหน่งทาง
วิชาการ

คุณวุฒิ
การศึกษา
Ph.D.
M.S.
วศ.บ.
D.Eng.
วศ.ม.
วศ.บ.
Ph.D.
M.Phil.
M.Eng.
วศ.บ.
Ph.D.
M.Eng.
วศ.บ.
Ph.D.
วศ.ม.
วศ.บ.
ปร.ด.
วศ.ม.
วศ.บ.

6

นายสรัณกร เหมะวิบลู ย์

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์

7

นายสสิกรณณ์ เหลืองวิชชเจริญ

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์

8*

นายกาพล ทรัพย์สมบูรณ์

อาจารย์

9

นายดุษฎี สถิรเศรษฐทวี

อาจารย์

10*

นายทรงศักดิ์ สุธาสุประดิษฐ์

อาจารย์

11

นายพงษ์ธร จุฬพันธ์ทอง

อาจารย์

สาขาวิชา
Structural Engineering
Structural Engineering
วิศวกรรมโยธา
Civil Engineering
วิศวกรรมโยธา
วิศวกรรมโยธา
Civil Engineering
Civil Engineering
Structural Engineering
วิศวกรรมโยธา
Infrastructure Engineering
Transportation Engineering

วิศวกรรมโยธา
Rural Engineering
Structural Engineering
Civil Engineering
ฟิสิกส์ประยุกต์
วิศวกรรมโยธา
วิศวกรรมโยธา

สาเร็จการศึกษาจากสถาบัน
University of Leeds
Asian Institute of Technology
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Tokyo Institute of Technology
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Columbia University
Columbia University
Asian Institute of Technology
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Asian Institute of Technology
Asian Institute of Technology
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Konkuk University
Asian Institute of Technology
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยนเรศวร

ประเทศ
อังกฤษ
ไทย
ไทย
ญี่ปุ่น
ไทย
ไทย
USA
USA
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
เกาหลีใต้
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย

ปีที่สาเร็จ
การศึกษา
2550
2538
2535
2547
2541
2538
2547
2543
2538
2536
2550
2543
2541
2551
2548
2546
2555
2550
2545

ภาระการสอน
(ชม./สัปดาห์)
ปัจจุบนั

เมื่อเปิด
หลักสูตรนี้
แล้ว

5

5

13

13

9.5

9.5

7

7

8

8

17

17

30

ลาดับ
ที่
12

ชื่อ-นามสกุล
นายภูรภิ ัส สุนทรนนท์

ตาแหน่งทาง
วิชาการ

คุณวุฒิ
การศึกษา

สาขาวิชา

อาจารย์

D.Eng.

Environmental Engineering

M.Eng.
B.E.
D.Eng.
M.Eng.
วศ.บ.
Ph.D.

Civil Engineering
Civil Engineering
Structural Engineering
Structural Engineering
วิศวกรรมโยธา
Civil and Environmental
Engineering

วศ.ม.

ทรัพยากรน้า

วศ.บ.

วิศวกรรมโยธา

13

นายรัฐภูมิ ปริชาตปรีชา

อาจารย์

14

นายวีรยุทธ ประทุมไชย

อาจารย์

* หมายถึง อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

3.2.3 อาจารย์พิเศษ
- ไม่มี -

สาเร็จการศึกษาจากสถาบัน

ประเทศ

ปีที่สาเร็จ
การศึกษา

University of WisconsinMilwaukee, Wisconsin
Bradley University
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Asian Institute of Technology
Asian Institute of Technology
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
Tohoku University

สหรัฐอเมริกา

2554

สหรัฐอเมริกา
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ญี่ปุ่น

2550
2539
2551
2541
2539
2558

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าธนบุรี

ไทย

2552

ไทย

2549

ภาระการสอน
(ชม./สัปดาห์)
ปัจจุบนั

เมื่อเปิด
หลักสูตรนี้
แล้ว

9

15

8

8

5.5

5.5
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4. ฝึกงานหรือ สหกิจศึกษา
- ไม่ม-ี
5. ข้อกาหนดเกี่ยวกับการทาวิทยานิพนธ์
5.1 คาอธิบายโดยย่อ
วิทยานิพนธ์จะต้องเป็ น การศึกษาที่เกี่ยวข้องกับองค์ความรู้ในสาขาวิ ชาการบริหารงานก่อสร้างและมี
ขอบเขตที่สามารถทาให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กาหนดตามหลักสูตร
5.2 ผลการเรียนรู้
งานวิจั ย วิท ยานิ พ นธ์ มีลั กษณะมุ่งเน้ นในด้านที่ เกี่ยวข้องกับ องค์ความรู้ในสาขาวิช าการบริห ารงาน
ก่อสร้าง และต้องสะท้อนถึงผลการเรียนรู้ทั้ง 5 ด้าน ดังนี้
1. คุณธรรม จริยธรรม
นิสิตแสดงออกซึ่งภาวะผู้นาในการส่งเสริมให้มีการประพฤติปฏิบัติตามหลักคุณธรรม จริยธรรมใน
สภาพแวดล้อมของการทางานและชุมชนที่กว้างขวางขึ้น มีความสามารถจัดการและวินิจฉัยปัญหาทางคุณธรรม
จริยธรรม อย่างผู้รู้ด้วยความยุติธรรม และสนับสนุนอย่างจริงจังให้ผู้อื่นใช้การวินิจฉัยทางด้านคุณธรรม จริยธรรม
ในการจัดการข้อโต้แย้งและปัญหาที่มีผลกระทบต่อตนเองและผู้อื่น
2. ความรู้
นิสิตมีความรู้และความเข้าใจอย่างถ่องแท้ในเนื้อหาสาระหลัก หลักการ และทฤษฏีที่สาคัญของ
การบริหารงานก่อสร้าง การวิจั ย และการปฏิบัติทางวิชาชีพ สามารถนามาประยุกต์ในการศึกษาค้นคว้าทาง
วิช าการและการปฏิ บั ติในวิช าชีพ นิ สิ ต มี ความเข้าใจในวิธีการพัฒ นาความรู้ใหม่ ๆ และการประยุกต์ รวมถึ ง
ผลกระทบของผลงานวิจัยในปัจจุบันที่มีต่อองค์ความรู้ในสาขาวิชาการบริหารงานก่อสร้าง และต่อการปฏิบัติใน
วิชาชีพ และมีความตระหนักเกี่ยวกับแนวปฏิบัติที่เปลี่ยนแปลงในวิชาชีพในระดับชาติหรือนานาชาติ
3. ทักษะทางปัญญา
นิสิตสามารถใช้ดุลยพินิจในการตัดสินใจในสถานการณ์ที่มีข้อมูลไม่เพียงพอ สามารถสังเคราะห์
และใช้ผลงานวิจัย สิ่งตีพิมพ์ทางวิชาการหรือรายงานทางวิชาชีพและพัฒนาความคิดใหม่ๆ โดย บูรณการเข้ากับ
องค์ความรู้เดิม หรือเสนอความรู้ใหม่ที่ท้าทาย สามารถใช้เทคนิคทั่วไปหรือเฉพาะทางในการวิเคราะห์ประเด็นหรือ
ปัญหาที่ซับซ้อนได้อย่างสร้างสรรค์ รวมถึงการพัฒ นาข้อสรุปและข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้องทั้งด้านวิชาการและ
วิชาชีพ สามารถวางแผนและดาเนิน การโครงการวิ จัยค้นคว้าด้วยตนเอง โดยการใช้ความรู้ทั้งภาคทฤษฏีและ
ภาคปฏิบัติ ตลอดถึงการใช้เทคนิคการวิจัยและให้ข้อสรุปซึ่งขยายองค์ความรู้หรือแนวปฏิบัติในวิชาการและวิชาชีพ
ที่มีอยู่เดิมได้อย่างมีนัยสาคัญ
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
นิสิตมีความรับผิดชอบในการดาเนินงานของตนเองและร่วมมือกับผู้อื่นในการจัดการกับข้อโต้แย้ง
และปัญหาต่างๆ สามารถตัดสินใจในการดาเนินงานด้วยตนเองและสามารถประเมินตนเองได้ รวมทั้งวางแผนใน
การปรับปรุงตนเองให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานระดับสูงได้ นิสิตแสดงออกซึ่งทักษะการเป็นผู้นาได้อย่าง
เหมาะสมตามโอกาสและสถานการณ์เพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการทางานของกลุ่ม สามารถแก้ไขปัญหาที่มี
ความซับซ้อนหรือความยุ่งยากทางวิชาชีพด้วยตนเอง
5. ทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
นิสิตสามารถคัดกรองข้อมูลทางคณิตศาสตร์และสถิติเพื่อนามาใช้ในการศึกษาค้นคว้าปัญหา สรุป
ปัญหาและเสนอแนะการแก้ไขปัญหาในด้านต่างๆ สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพได้อย่างเหมาะสมกับกลุ่ม
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บุคคลต่างๆ ทั้งในวงวิชาการและวิชาชีพ รวมถึงชุมชนทั่วไป ทั้งในรูปแบบที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการผ่า น
สิ่งตีพิมพ์ทางวิชาการและวิชาชีพ รวมทั้งวิทยานิพนธ์หรือโครงการค้นคว้าที่สาคัญ
5.3 ช่วงเวลา
ตั้งแต่ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาปลาย
5.4 จานวนหน่วยกิต
12 หน่วยกิต
5.5 การเตรียมการ
การเตรียมการสาหรับการทาวิทยานิพนธ์ มีขั้นตอนดังต่อไปนี้
1. แต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ให้แก่นิสิตเป็นรายบุคคล
2. ดาเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์
3. นิสิตนาเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ด้วยปากเปล่า และส่งเล่มโครงร่างวิทยานิพนธ์ ต่อ
คณะกรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์
4. บัณฑิตวิทยาลัยประกาศการดาเนินวิทยานิพนธ์ตามโครงร่างวิทยานิพนธ์
5. ดาเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์
6. ดาเนินการเผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์
7. ดาเนินการสอบวิทยานิพนธ์ต่อคณะกรรมการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์
5.6 กระบวนการประเมินผล
การสอบป้องกันวิทยานิพนธ์โดยคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ซึ่งมีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกร่วมเป็น
กรรมการในการสอบ และการสอบผ่านเป็นไปตามมติของคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์และเกณฑ์ที่
มหาวิทยาลัยกาหนด
6. ข้อกาหนดเกี่ยวกับการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
6.1 คาอธิบายโดยย่อ
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองทางด้านการบริหารงานก่อสร้าง จะต้องเป็นการศึกษาค้นคว้าที่เกี่ยวข้อง
กับองค์ความรู้ในสาขาการบริหารงานก่อสร้าง และมีขอบเขตการศึกษาค้นคว้าที่สามารถทาให้แล้วเสร็จภายใน
เวลาที่กาหนดตามหลักสูตร
6.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้
การศึกษาค้น คว้าด้วยตนเอง มีลั กษณะมุ่งเน้น ในด้านที่เกี่ยวข้องกับ องค์ความรู้ในสาขาวิช าการ
บริหารงานก่อสร้าง และต้องสะท้อนถึงผลการเรียนรู้ทั้ง 5 ด้าน ดังนี้
1. คุณธรรม จริยธรรม
นิสิตแสดงออกซึ่งภาวะผู้นาในการส่งเสริมให้มีการประพฤติปฏิบัติตามหลักคุณธรรม จริยธรรมใน
สภาพแวดล้อมของการทางานและชุมชนที่กว้างขวางขึ้น มีความสามารถจัดการและวินิจฉัยปัญหาทางคุณธรรม
จริยธรรม อย่างผู้รู้ด้วยความยุติธรรม และสนับสนุนอย่างจริงจังให้ผู้อื่นใช้การวินิจฉัยทางด้านคุณธรรม จริยธรรม
ในการจัดการข้อโต้แย้งและปัญหาที่มีผลกระทบต่อตนเองและผู้อื่น
2. ความรู้
นิสิตมีความรู้และความเข้าใจอย่างถ่องแท้ในเนื้อหาสาระหลัก หลักการ และทฤษฏีที่สาคัญของ
การบริหารงานก่อสร้าง การวิ จั ย และการปฏิบัติทางวิชาชีพ สามารถนามาประยุกต์ในการศึกษาค้นคว้าทาง
วิช าการและการปฏิ บั ติในวิช าชีพ นิ สิ ต มี ความเข้าใจในวิธีการพัฒ นาความรู้ใหม่ ๆ และการประยุกต์ รวมถึ ง
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ผลกระทบของผลงานวิจัยในปัจจุบันที่มีต่อองค์ความรู้ในสาขาวิชาการบริหารงานก่อสร้าง และต่อการปฏิบัติใน
วิชาชีพ และมีความตระหนักเกี่ยวกับแนวปฏิบัติที่เปลี่ยนแปลงในวิชาชีพในระดับชาติหรือนานาชาติ
3. ทักษะทางปัญญา
นิสิตสามารถใช้ดุลยพินิจในการตัดสินใจในสถานการณ์ที่มีข้อมูลไม่เพียงพอ สามารถสังเคราะห์
และใช้ผลงานวิจัย สิ่งตีพิมพ์ทางวิชาการหรือรายงานทางวิชาชีพและพัฒนาความคิดใหม่ๆ โดย บูรณการเข้ากับ
องค์ความรู้เดิม หรือเสนอความรู้ใหม่ที่ท้าทาย สามารถใช้เทคนิคทั่วไปหรือเฉพาะทางในการวิเคราะห์ประเด็นหรือ
ปัญหาที่ซับซ้อนได้อย่างสร้างสรรค์ รวมถึงการพัฒ นาข้อสรุปและข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้องทั้งด้านวิชาการและ
วิชาชีพ สามารถวางแผนและดาเนิน การโครงการวิจัยค้นคว้าด้วยตนเอง โดยการใช้ความรู้ทั้งภาคทฤษฏีและ
ภาคปฏิบัติ ตลอดถึงการใช้เทคนิคการวิจัยและให้ข้อสรุปซึ่งขยายองค์ความรู้หรือแนวปฏิบัติในวิชาการและวิชาชีพ
ที่มีอยู่เดิมได้อย่างมีนัยสาคัญ
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
นิสิตมีความรับผิดชอบในการดาเนินงานของตนเองและร่วมมือกับผู้อื่นในการจัดการกับข้อโต้แย้ง
และปัญหาต่างๆ สามารถตัดสินใจในการดาเนินงานด้วยตนเองและสามารถประเมินตนเองได้ รวมทั้งวางแผนใน
การปรับปรุงตนเองให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานระดับสูงได้ นิสิตแสดงออกซึ่งทักษะการเป็นผู้นาได้อย่าง
เหมาะสมตามโอกาสและสถานการณ์เพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการทางานของกลุ่ม สามารถแก้ไขปัญหาที่มี
ความซับซ้อนหรือความยุ่งยากทางวิชาชีพด้วยตนเอง
5. ทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
นิสิตสามารถคัดกรองข้อมูลทางคณิตศาสตร์และสถิติเพื่อนามาใช้ในการศึกษาค้นคว้าปัญหา สรุป
ปัญหาและเสนอแนะการแก้ไขปัญหาในด้านต่างๆ สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพได้อย่างเหมาะสมกับกลุ่ม
บุคคลต่างๆ ทั้งในวงวิชาการและวิชาชีพ รวมถึงชุมชนทั่วไป ทั้งในรูปแบบที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการผ่าน
สิ่งตีพิมพ์ทางวิชาการและวิชาชีพ รวมทั้งวิทยานิพนธ์หรือโครงการค้นคว้าที่สาคัญ
6.3 ช่วงเวลา
เริ่มตัง้ แต่ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาปลาย
6.4 จานวนหน่วยกิต
6 หน่วยกิต สาหรับการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
6.5 การเตรียมการสาหรับการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง มีขั้นตอนดังต่อไปนี้
(1) แต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ให้แก่นิสิตเป็นรายบุคคล
(2) ดาเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบโครงร่างการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
(3) นิสิตนาเสนอโครงร่างการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองด้วยปากเปล่า และส่งเล่มโครงร่างการศึกษา
ค้นคว้าด้วยตนเองต่อคณะกรรมการ
(4) บัณฑิตวิทยาลัยประกาศให้สามารถดาเนินการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองตามโครงร่าง
(5) ดาเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
(6) ดาเนินการสอบการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองต่อคณะกรรมการสอบป้องกันการศึกษาค้นคว้าด้วย
ตนเอง
6.6 กระบวนการประเมินผล
ผลการสอบป้องกันการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองโดยคณะกรรมการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ซึ่งมี
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกเป็นกรรมการในการสอบ และการสอบผ่านเป็นไปตามมติของคณะกรรมการ
สอบการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองและเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกาหนด
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หมวดที่ 4. ผลการเรียนรู้และกลยุทธ์การสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต
คุณลักษณะพิเศษ
กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนิสิต
ด้านความรู้และทักษะเกี่ยวกับการ
1. การเรียนการสอนมุ่งเน้นให้นิสิตมีความรู้ทั้งภาพรวมและทฤษฎีเชิงลึก
บริหารงานก่อสร้าง ทั้งภาคทฤษฎีและ
ของการบริหารงานก่อสร้าง สามารถนาความรู้ไปประยุกต์ใช้งานจริง
ภาคปฏิบัติ
ผ่านงานและการบ้าน ร่วมกับการวัดผลความรู้จากคะแนนการสอบ
ปลายภาคของแต่ละรายวิชา
ด้านการวิจัย และการเรียนรู้ด้วยตนเอง 1. นิสิตต้องทาวิทยานิพนธ์ ซึ่งเป็นการเรียนรู้กระบวนการวิจัยที่นาไปใช้
ประยุกต์ เพื่อพัฒนาหรือแก้ปัญหาขององค์กร หรืองานปฏิบัติได้จริง
โดยเน้นการทางานวิจัยเชิงประยุกต์เพื่อสร้างงาน สามารถแข่งขันทาง
ธุรกิจได้ในระดับท้องถิ่น ภูมิภาคและระดับประเทศ
2. มีการสอดแทรกความสามารถในการวิจัย และการค้นคว้าหาความรู้
เพิ่มเติมด้วยตนเองในทุกรายวิชา โดยเฉพาะวิชาสัมมนา
3. ให้นิสิตเข้าร่วม/นาเสนอผลงานวิชาการในการประชุมวิชาการ และ
เข้าร่วมกิจกรรมการอบรมทางวิชาการ
ด้านภาวะผู้นา และความรับผิดชอบ
1. ให้นิสิตมีส่วนร่วมในการเรียนการสอนในชั้นเรียน เช่นการนาเสนองาน
และการบ้าน ให้มีการถามตอบและแสดงความคิดเห็นในทุกรายวิชา
2. มีกิจกรรมกลุ่มในชั้นเรียนโดยเฉพาะวิชาสัมมนา โดยอาจให้งานเป็น
กลุ่ม เพื่อเพิ่มทักษะการบริหารจัดการและทางานเป็นหมู่คณะ มีการ
อภิปรายในหัวข้อเฉพาะที่เกี่ยวกับการบริหารงานก่อสร้าง การ
วิเคราะห์ข้อมูล สรุปผล และการนาเสนอรายงาน
ด้านทักษะการสื่อสาร การถ่ายทอด
1. สอดแทรกการฝึกฝนวิธีการนาเสนอข้อมูลและแสดงความคิดในชั้น
ความรู้
เรียนและวิชาสัมมนาอย่างต่อเนื่อง
2. ให้นิสิตเข้ารวม/นาเสนอผลงานวิชาการในการประชุมวิชาการ
2.การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน
2.1 คุณธรรม จริยธรรม
2.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1. แสดงออกซึ่งภาวะผู้นาในการส่งเสริมให้มีการประพฤติปฏิบัติตามหลักคุณธรรม จริยธรรมใน
สภาพแวดล้อมของการทางานและชุมชนที่กว้างขวางขึ้น
2. สามารถจัดการและวินิจฉัยปัญหาทางคุณธรรม จริยธรรม อย่างผู้รู้ด้วยความยุติธรรม
3. สนับสนุนอย่างจริงจังให้ผู้อื่นใช้การวินิจฉัยทางด้านคุณธรรม จริยธรรมในการจัดการข้อโต้แย้งและ
ปัญหาที่มีผลกระทบต่อตนเองและผู้อื่น
2.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
หลักสูตรกาหนดให้มีการสอดแทรก นาประเด็นปัญหาของสังคมมาอภิปรายในรายวิชาที่เกี่ยวข้อง การ
แนะนาการปฏิบั ติที่ถูกต้องตามหลักคุณธรรม และจรรยาบรรณ เช่น การอ้างอิงผลงานวิชาการให้ถูกต้องและ
ครบถ้ ว น และน าเสนอข้ อมูล ผลงานวิจั ย ให้ ถูก ต้องตรงไปตรงมาในระหว่างการสอนหรือ งานที่ กาหนดให้ ท า
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ตลอดจนระหว่างการสัมมนาและวิทยานิพนธ์ และยกประเด็น ตัวอย่างปัญหาของสังคมที่ผู้ปฏิบัติงานทางด้านการ
ก่อสร้างหรือที่เกี่ยวข้อง หรือนักวิจัยมีส่วนในการแก้ไข
2.1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1. มีการประเมินการใช้หลักคุณธรรม จริยธรรมในการแก้ปัญหาที่นาเสนอ
2. มีการประเมินในวิชาสัมมนาและวิชาอื่นๆ ในเรื่องการอ้างอิงที่ถูกต้องและข้อมูลที่ถูกต้อง
3. ตรวจสอบและควบคุมการทาวิทยานิพนธ์ให้เป็นไปตามหลักวิชาการ คุณธรรมและจริยธรรม
2.2 ความรู้
2.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้
1. มีความรู้และความเข้าใจอย่ างถ่องแท้ในเนื้อหาสาระหลัก หลักการ และทฤษฏีที่สาคัญของการ
บริห ารงานก่อสร้าง การวิจัย และการปฏิบัติทางวิชาชีพ และสามารถนามาประยุกต์ในการศึกษาค้นคว้าทาง
วิชาการและการปฏิบัติในวิชาชีพ โดยเน้นการสร้างผู้นาทางด้านการวิจัย เพื่อ บริหารงานก่อสร้างที่ปฏิบัติงานได้
จริง
2. มีความเข้าใจในวิธีการพัฒ นาความรู้ใหม่ๆ และการประยุกต์ รวมถึงผลกระทบของผลงานวิจัยใน
ปัจจุบันที่มีต่อองค์ความรู้ในสาขาวิชาการบริหารงานก่อสร้างและต่อการปฏิบัติในวิชาชีพ เพื่อการทางานวิจัยเชิง
ประยุกต์
3. ตระหนักเกี่ยวกับแนวปฏิบัติที่เปลี่ยนแปลงในวิชาชีพในระดับชาติหรือนานาชาติ
2.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้
เน้นการสอนที่ผู้เรียนสามารถแสวงหาความรู้เพิ่มเติมจากงานที่มอบหมาย เชิญวิทยากรพิเศษมาให้
ความรู้ในรายวิชาต่างๆ และวิชาสัมมนา จัดการเรียนแบบอภิปรายกลุ่มถึงหลักการและทฤษฎีต่างๆ เพื่ อให้เกิด
ความเข้าใจที่ถ่องแท้
2.2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้
ประเมินจากผลสัมฤทธิ์การเรียนและปฏิบัติของนิสิตในวิธีต่างๆ ดังนี้ สอบกลางภาคและปลายภาค
รายงานผลการศึกษา การนาเสนอผลงาน การอภิปรายกลุ่มและสัมมนา และการนาเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์
2.3 ทักษะทางปัญญา
2.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
1. สามารถใช้ดุลยพินิจในการตัดสินใจในสถานการณ์ที่มีข้อมูลไม่เพียงพอ
2. สามารถสังเคราะห์และใช้ผลงานวิจัย สิ่ งตีพิมพ์ทางวิชาการหรือรายงานทางวิช าชีพและพัฒ นา
ความคิดใหม่ๆ โดย บูรณการเข้ากับองค์ความรู้เดิม หรือเสนอความรู้ใหม่ที่ท้าทาย สามารถใช้เทคนิคทั่วไปหรือ
เฉพาะทางในการวิ เคราะห์ ป ระเด็ น หรื อ ปั ญ หาที่ ซั บ ซ้ อ นได้ อ ย่ างสร้างสรรค์ รวมถึ งการพั ฒ นาข้ อ สรุ ป และ
ข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้องทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพ
3. สามารถวางแผนและดาเนินการโครงการวิจัยค้นคว้าด้วยตนเอง โดยการใช้ความรู้ทั้งภาคทฤษฏีและ
ภาคปฏิบัติตลอดถึงการใช้เทคนิคการวิจัยและให้ข้อสรุปซึ่งขยายองค์ความรู้หรือแนวปฏิบัติในวิชาการและวิชาชีพ
ที่มีอยู่เดิมได้อย่างมีนัยสาคัญ
4. สามารถใช้ความรู้ทางภาคทฤษฏีและปฏิบัติในการจัดการบริบทใหม่ทางวิชาการและวิชาชีพและ
พัฒนาแนวคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เพื่อตอบสนองประเด็นหรือปัญหา และเพื่อสร้างงานให้สามารถแข่งขันทางธุรกิจได้
ในระดับท้องถิ่น ภูมิภาคและระดับประเทศ
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2.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
เน้นการสอนที่มีการนาเสนอและอภิปรายผลงานวิจัยใหม่อย่างกว้างขวาง ให้นิสิตจัดทาหัวเรื่องโครง
ร่างวิทยานิพนธ์และวิทยานิพนธ์ด้วยตนเอง โดยคาแนะนาจากอาจารย์ควบคุมวิทยานิพนธ์
2.3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
1. การสอบวัดความสามารถในการคิดแก้ไขปัญหาตามลาดับขั้นตอนในหลักการวิจัย
ทางการบริหารงานก่อสร้าง
2. การประเมินจากการอภิปรายผลงาน
3. การสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ และสอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์
2.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
2.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลและความสามารถในการรับผิดชอบ
1. มีความรับผิดชอบในการดาเนินงานของตนเองและร่วมมือกับผู้อื่นในการจั ดการกับข้อโต้แย้งและ
ปัญหาต่างๆ
2. สามารถตัดสินใจในการดาเนินงานด้วยตนเองและสามารถประเมินตนเองได้รวมทั้งวางแผนในการ
ปรับปรุงตนเองให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานระดับสูงได้
3. แสดงออกซึ่ ง ทั ก ษะการเป็ น ผู้ น าได้ อ ย่ า งเหมาะสมตามโอกาสและสถานการณ์ เพื่ อ เพิ่ ม พู น
ประสิทธิภาพในการทางานของกลุ่ม
4. สามารถแก้ไขปัญหาที่มีความซับซ้อนหรือความยุ่งยากทางวิชาชีพด้วยตนเอง
2.4.2 กลยุท ธ์ การสอนที่ ใช้ในการพั ฒ นาการเรี ยนรู้ด้ านทั กษะความสัม พั น ธ์ ระหว่า งบุ ค คลและความ
รับผิดชอบ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้สอนกับผู้เรียนและผู้เรียนกับผู้เรียน ฝึกร่วมกันคิด
ในการแก้ปัญหาและแบ่งความรับผิดชอบในการทางานร่วมกันรวมทั้งฝึกเป็นผู้นาในการอภิปรายในแต่ละหัวข้อ
2.4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนิสิตในกิจกรรมต่างๆ ที่ทาร่วมกัน
2.5 ทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
2.5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
1. สามารถคัดกรองข้อมูลทางคณิตศาสตร์และสถิติเพื่อนามาใช้ในการศึกษาค้นคว้าปัญหา สรุปปัญหา
และเสนอแนะการแก้ไขปัญหาในด้านต่างๆ
2. สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพได้อย่างเหมาะสมกับกลุ่มบุคคลต่างๆทั้งในวงวิชาการและวิชาชีพ
รวมถึงชุมชนทั่วไป ทั้งในรูปแบบที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการผ่านสิ่งตีพิมพ์ทางวิชาการและวิชาชีพ รวมทั้ง
วิทยานิพนธ์หรือโครงการค้นคว้าที่สาคัญ
2.5.2 กลยุท ธ์ การสอนที่ ใช้ ในการพั ฒ นาการเรียนรู้ ด้า นทั กษะในการวิเคราะห์ เชิ งตั วเลขการสื่อ สาร
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ให้ มีการน าเสนอผลงานวิจัย ในวิช าต่างๆ และสั มมนาที่มีการวิเคราะห์ และส่งเสริมให้ นิสิ ตนาเสนอ
ผลงานวิจัยต่อสาธารณชน ที่ประชุมวิชาการ และวารสารวิชาการ
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2.5.3 กลยุ ท ธ์ ก ารประเมิ น ผลการเรี ย น รู้ ด้ า น ทั ก ษ ะใน การวิ เ คราะห์ เ ชิ ง ตั ว เลข การสื่ อ สาร
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
1. ประเมินจากงานที่นาเสนอที่มีการใช้ความรู้ทางการบริหารงานก่อสร้างในการทาวิจัย
2. ประเมินจากกิจกรรมต่างๆ ที่มีการนาเสนอโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
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3.

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum mapping)
 ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง

รายวิชา
วิชาบังคับ
304525 ประเด็นด้านความปลอดภัยและ
สิ่งแวดล้อมในงานก่อสร้าง
313521 เทคนิคการบริหารงานก่อสร้าง
313522 ต้นทุน เศรษฐศาสตร์และการเงินใน
งานก่อสร้าง
313524 กฎหมายและการทาสัญญาในงานก่อสร้าง
313525 เครื่องจักรและวิธีการก่อสร้าง
วิชาเลือก
304524 กระบวนการติดตาม ตรวจสอบและ
ควบคุมคุณภาพงานก่อสร้าง
304526 การจัดการองค์กรในงานก่อสร้าง
304527 การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
310504 การจัดการการมีส่วนร่วมของชุมชนและ
การประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
313523 เทคโนโลยีสารสนเทศในงานก่อสร้าง
313526 การจัดการโครงการขั้นสูง
313527 กระบวนการออกแบบและก่อสร้าง

คุณธรรม จริยธรรม

ความรู้

1.1

1.2
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ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ
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4.3

4.4

ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
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รายวิชา
วิชาเลือก (ต่อ)
313528 แบบจาลองข้อมูลอาคารสาหรับผูเ้ กี่ยวข้อง
ในโครงการ
313583 หัวข้อคัดสรรทางการบริหารงานก่อสร้าง
313584 ปัญหาพิเศษทางการบริหารงานก่อสร้าง
วิทยานิพนธ์
313591 วิทยานิพนธ์ 1 แผน ก แบบ ก 2
313592 วิทยานิพนธ์ 2 แผน ก แบบ ก 2
313593 วิทยานิพนธ์ 3 แผน ก แบบ ก 2
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
313594 การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 1
313595 การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 2
313596 การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 3
รายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต
313503 ระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
313581 สัมมนา 1
313582 สัมมนา 2

คุณธรรม จริยธรรม
1.1

ความรู้

1.2

1.3

2.1

2.2









ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ

ทักษะทางปัญญา
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3.1

3.2
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ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนิสิต
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ ในการให้ระดับคะแนน (เกรด)
การวัดผลและการสาเร็จการศึกษาเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย การศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนิสิตยังไม่สาเร็จการศึกษา
กาหนดให้อาจารย์ประจาหลักสูตรทั้ง 5 ท่านเป็นคณะกรรมการ โดยมีหน้าที่ประสานหรือดาเนินการ
ทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของนิสิตร่วมกัน ดังต่อไปนี้
1. ในระดั บ รายวิ ช า ได้ แ ก่ ก ารจั ด ให้ นิ สิ ต ประเมิ น การเรี ย นการสอนของแต่ ล ะรายวิ ช า จั ด ให้ มี
คณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสมของข้อสอบให้เป็นไปตามแผนการสอน และจัดให้มีการประเมินข้อสอบ
โดยผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก สาหรับรายวิชาตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร
2. ในระดับหลักสูตร ได้แก่การวางแนวทางและกระบวนการทวนสอบ โดยจัดให้นิสิตเข้ารับการทดสอบ
ซึ่งอาจเป็นการสอบข้อเขียนและการสัมภาษณ์ปากเปล่า โดยอาจใช้เนื้อหาและผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ที่ ปรากฏใน
รายวิชาบังคับเป็นหลักในการดาเนินการทวนสอบ ทั้งนี้จะดาเนินการภายหลังจากนิสิตได้เรียนผ่านรายวิชาบังคับ
ครบถ้วนแล้ว หรือดาเนินการก่อนที่นิสิตจะเข้ารับการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ และจัดให้มีการประเมินโดยการ
ตอบแบบสอบถาม ถึ ง ระดั บ ความพึ ง พอใจตามผลสั ม ฤทธิ์ ก ารเรี ย นรู้ ข องตั ว นิ สิ ต เอง และด้ า นอื่ น ที่ เป็ น
องค์ประกอบต่างๆ เช่น ความพร้อมของสภาพแวดล้อมและสิ่งเอื้ออานวยต่อการเรียนและการวิจัย เป็นต้น
2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนิสิตสาเร็จการศึกษา
มีการประเมินคุณภาพของหลักสูตรจากมหาบัณฑิตที่สาเร็จการศึกษาและจากผู้ใช้มหาบัณฑิต โดย
อาจจะดาเนินการดังตัวอย่างต่อไปนี้
(1) สารวจภาวะความก้าวหน้าในการทางานของมหาบัณฑิต โดยส่งแบบสอบถามไปยังมหาบัณฑิตที่จบ
การศึกษาเพื่อประมวลข้อมูล ความเห็นต่อผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ที่ได้รับจากหลักสูตร ความสามารถ
และความมั่นใจของมหาบัณฑิตในการทางานภายหลังสาเร็จการศึกษา รวมทั้งเปิดโอกาสให้เสนอ
ข้อคิดเห็นในการปรับหลักสูตรให้ดียิ่งขึ้นด้วย
(2) การตรวจสอบจากผู้ประกอบการหรือผู้ใช้มหาบัณฑิต โดยการขอเข้าสัมภาษณ์ หรือ การส่ง
แบบสอบถาม เพื่อประเมิน ความพึงพอใจในมหาบัณฑิตที่จบการศึกษาและเข้าทางานในสถาน
ประกอบการหรือผู้ใช้มหาบัณฑิตนั้นๆ ในระยะเวลาต่างๆ เช่น ปีที่ 1 และในอีก 2 ปีถัดๆ ไป
3. เกณฑ์การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559

41

หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์
1. การเตรียมการสาหรับอาจารย์ใหม่
(1) กาหนดให้อาจารย์ที่เพิ่งได้รับการบรรจุ เข้าร่วมปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ของมหาวิทยาลัย ซึ่งจัดเป็นประจา
ทุกปี เพื่อทาความรู้จักกับมหาวิทยาลัย หลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา การประกัน
คุณภาพ การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน ฯลฯ
(2) สาหรับอาจารย์พิเศษจะได้รับการประสานงานจากภาควิชาถึง วัตถุประสงค์ของหลักสูตร พร้อมทั้งแจก
เอกสารประกอบที่จาเป็น
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
สนับสนุนให้อาจารย์เข้าร่วมโครงการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผลที่
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยจัดขึ้น โดยสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมโครงการ
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่นๆ
1. จัดสรรงบประมาณในการเข้าร่วมอบรมสัมมนา ทางวิชาการและวิชาชีพ แก่คณาจารย์ โดยให้เข้าร่วม
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้งต่อคน
2. สนับสนุนให้อาจารย์เข้าสู่ตาแหน่งทางวิชาการ โดยเชิญชวนให้คณาจารย์เข้าร่วมโครงการ การชี้แจง
รายละเอียด และข้อกาหนดของการขอตาแหน่งทางวิชาการของคณะหรือมหาวิทยาลัย
3. สนับสนุนงบประมาณในการนาเสนอผลงานวิชาการทั้งในและต่างประเทศ
4. สนับสนุนให้คณาจารย์เสนอผลงานในวิศวกรรมสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร ซึ่งเป็นแหล่งตีพิมพ์
บทความทางวิชาการ ที่ได้รับการยอมรับและมีมาตรฐานในระดับสากล
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
1. การกากับมาตรฐาน
มีการกากับมาตรฐานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาและเกณฑ์การประกันคุณภาพ
การศึกษาของมหาวิทยาลัย ดังนี้
1.1 ในการดาเนิ น การจั ดทาและติดตาม มคอ.ต่างๆ ของหลั กสู ตรให้ ดาเนินการตามแผนการบริห าร
จัดการหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) ภาคการศึกษาต้น/ภาคการศึกษา
ปลาย โดยให้มีการกากับติดตามโดยคณบดี/ ผู้อานวยการวิทยาลัย รายละเอียดดังนี้
- การจัดทาและส่ง มคอ.3, 4, 5, 6, 7 และรายงานตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงานตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา โดยอัพโหลดผ่านระบบบริหารจัดการหลักสูตร TQF
- คณะรายงานการจัดส่ง มคอ.3, 4, 5, 6, 7 เสนอที่ประชุม คณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรและ
งานด้านวิชาการ
1.2 อาจารย์และภาควิชาที่รับผิดชอบรายวิชาการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลการเรียนให้
เป็นไปตามรายละเอียดรายวิชาในรายวิชาที่รับผิดชอบ
1.3 อาจารย์ ที่ ป รึ ก ษาและคณะกรรมการที่ ป รึ ก ษาวิ ท ยานิ พ นธ์ ค วบคุ ม การจั ด การเรี ย นการสอน
วิท ยานิ พ นธ์ แ ละการประเมิ น ผลการเรี ย นให้ เป็ น ไปตามคุ ณ ภาพของการศึ ก ษาระดั บ ปริญ ญาโทของนิ สิ ต ที่
รับผิดชอบ
2. บัณฑิต
2.1 คุณภาพบัณฑิตเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ โดยพิจารณาจาก
ผลลัพธ์การเรียนรู้
มีการควบคุมคุณ ภาพมหาบั ณ ฑิตสาขาการบริห ารงานก่อสร้างให้ เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณ วุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และตามผลลัพธ์การเรียนรู้ที่กาหนดไว้ โดยกาหนดคะแนนการประเมินคุณภาพบัณฑิต
จากการประเมินของผู้ใช้บัณฑิตไม่ต่ากว่า 3.5 จาก 5.0 คะแนน ทั้งนี้ คณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยความร่วมมือ
จากมหาวิทยาลัยดาเนินการสารวจความต้องการแรงงานและความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต เพื่อนาข้อมูลมาใช้
ประกอบการปรั บ ปรุ งหลั กสูตร รวมถึงการศึกษาข้อมูล วิจัยอัน เกี่ยวเนื่องกับการประมาณความต้องการของ
ตลาดแรงงาน เพื่อนาไปใช้ในการวางแผนการรับนิสิต
2.2 บัณฑิตมีงานทาหรือประกอบอาชีพอิสระ
มีการติดตามร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาโทที่ได้งานทาและการประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี
เพื่อนาข้อมูลมาใช้ประกอบการปรับปรุงหลักสูตร
2.3 ผลงานของนิสิตและผู้สาเร็จการศึกษาได้รับการตีพมิ พ์หรือเผยแพร่
แผน ก แบบ ก 2
ผลงานวิท ยานิ พ นธ์ห รือ ส่ ว นหนึ่ งของวิท ยานิ พ นธ์ต้ องได้รับ การตี พิ มพ์ ห รือ อย่างน้ อยได้รั บ การ
ยอมรั บ ให้ ตี พิ ม พ์ เป็ น บทความวิ จั ย ในวารสารระดั บ ชาติ ห รื อ ระดั บ นานาชาติ ที่ มี คุ ณ ภาพตามประกาศ
คณะกรรมการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ ส าหรับการเผยแพร่ผ ลงานทาง
วิชาการ หรือน าเสนอต่อที่ป ระชุมวิช าการเป็นบทความวิจัยและได้รับการตีพิ มพ์ในรายงานสื บเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการ (Proceedings) ดังกล่ าวและต้องเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วยการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 โดยความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษา อย่างน้อย 1 เรื่อง
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แผน ข
รายงานการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองหรือส่วนหนึ่งของรายงานการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ต้อง
ได้รับการเผยแพร่ หรือนาเสนอต่อที่ประชุมวิชาการเป็นบทความวิจัยหรือบทความวิชาการและได้รับการตีพิมพ์ใน
รายงานสืบ เนื่ องจากการประชุมวิช าการ (Proceedings) ดังกล่ าว และต้องเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลั ย
นเรศวร ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 โดยความเห็นชอบของอาจารย์ ที่ปรึกษา อย่างน้อย 1
เรื่อง
3. นิสิต
3.1 การรับนิสิตและการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา
การรับนิสิตจะรับตลอดทั้งปี หลักสูตรได้กาหนดรับนิสิตขั้นต่าปีละ 10 คน ในกระบวนการรับนิสิตมี
ขั้นตอนดาเนินการ ดังนี้
1. คณะกรรมการที่ป ระกอบด้วยอาจารย์ประจาหลั กสูตร พิจารณาใบสมัครและคุณ สมบัติของ
ผู้สมัคร เพื่อตัดสินการรับเข้าศึกษาในหลักสูตร
2. คณะกรรมการแจ้งผลการพิจารณาต่อภาควิชา เพื่อนาเข้าประชุมภาควิชาวาระแจ้งเพื่อทราบ
3. คณะกรรมการประจาหลักสูตร ประเมินผลการรับ นิสิต และเสนอวิธีการปฏิบัติให้เหมาะสมกับ
หลักสูตร เพื่อหลักสูตรจะได้นาไปใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงคุณภาพการศึกษา ในปีต่อ ๆ ไป เตรียมความ
พร้อมก่อนเข้าศึกษา
4. ในระหว่างการพิจารณาการรับนิสิต คณะกรรมการพิจารณาคุณสมบัติของนิสิต ในกรณีที่นิสิต
ไม่ได้จบการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาวิศวกรรมโยธาหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการประจาหลักสูตรให้
คาแนะนารายวิชาพื้นฐานที่ควรศึกษาเพิ่มเติม
5. จัดปฐมนิเทศก่อนเปิดภาคการศึกษา เพื่อชี้แจงกฎ ระเบียบในการศึกษา สิ่งอานวยความสะดวก
ในการศึกษาที่คณะและหลักสูตรจัดให้ และมีการแนะนาคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ประจาภาควิชา
3.2 การควบคุมการดูแลการให้คาปรึกษาวิทยานิพนธ์
หลักสูตรกาหนดให้นิสิตระดับบัณฑิตศึกษาทุกคน ต้องผ่านการอบรมจริยธรรมการวิจัยซึ่งจัดอบรม
โดยบัณฑิตวิทยาลัย จึงจะมีสิทธิ์สอบโครงร่างวิทยานิพนธ์
ภายหลังจากสิ้นสุดภาคการศึกษา ภายในระยะเวลา 2 สัปดาห์ นิสิตระดับปริญญาโทต้องดาเนินการ
ดังนี้
- ส่งแบบรายงานความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ (Progress report for graduate students) พร้อม
ลายเซ็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ (หรือลายเซ็นอาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไป สาหรับกรณีที่ยังไม่มีการแต่งตั้ง
กรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์)
- ผ่านการนาเสนอความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ ในรูปแบบโปสเตอร์หรือการนาเสนอแบบบรรยาย โดย
ภาควิชาเป็นหน่วยงานที่ดาเนินการจัดการนาเสนอ โดยมีกรรมการประจาหลักสูตรและคณาจารย์ในภาควิชาร่วม
กิจกรรมการนาเสนอ
3.3 กระบวนการหรือแสดงผลการดาเนินงาน
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีการติดตามอัตราการคงอยู่ การสาเร็จการศึกษา ความพึงพอใจและ
ผลการจัดการข้อร้องเรียนของนิสิตประจาปี โดยติดตามและรายงานผลในการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
โดยทั้งนี้เพื่อนาข้อมูลมาใช้ในการดาเนินการและปรับปรุงคุณภาพของหลักสูตรให้ได้มาตรฐานและเป็นไปตาม
เกณฑ์ที่ สกอ. กาหนดไว้
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4. คณาจารย์
4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์ตั้งแต่ระบบการรับอาจารย์ใหม่
มีการปฐมนิ เทศแนะแนวอาจารย์ใหม่ ให้มีความรู้และเข้าใจนโยบายของมหาวิทยาลัย คณะฯ และ
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารงานก่อสร้าง โดยสาระประกอบด้วย
- บทบาทหน้าที่ของอาจารย์ในพันธกิจของสถาบัน
- สิทธิผลประโยชน์ของอาจารย์ และกฎระเบียบต่าง ๆ
- หลักสูตร การจัดการเรียนการสอน และกิจกรรมต่าง ๆ ของสาขาวิชาฯ
มีอาจารย์อาวุโสเป็นอาจารย์พี่เลี้ยง โดยมีหน้าที่ให้คาแนะนาและการปรึกษาเพื่อเรียนรู้ และปรับตัวเอง
เข้าสู่ การเป็ น อาจารย์ ในภาควิช าฯ มี การนิ เทศการสอนทั้ งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบั ติ ที่ ต้องสอน และมีการ
ประเมินและติดตามความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานของอาจารย์ใหม่
4.2 กลไกการคัดเลือกอาจารย์ที่เหมาะสม โปร่งใส
กลไกการคัดเลือกคณาจารย์เป็นไปตามเกณฑ์ที่กาหนดไว้โดยมหาวิทยาลัยนเรศวร
4.3 คุณสมบัติของอาจารย์ในหลักสูตรมีความเหมาะสมและเพียงพอ มีความรู้ ความเชี่ยวชาญทาง
สาขาวิชา ความก้าวหน้าในการผลิตผลงานทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง
มีการกาหนดคุณสมบัติของอาจารย์ในหลักสูตรมีความเหมาะสมและเพียงพอ โดยผ่านการประชุมและ
เสนอชื่อในที่ประชุมของภาควิชาฯ เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์ สกอ. และภาควิชาฯ ได้มีการวางแผนในการกาหนด
อาจารย์ในหลักสูตรให้มีความเหมาะสมและเพียงพอ มีความรู้ ความเชี่ยวชาญทางสาขาวิชา ความก้าวหน้าในการ
ผลิตผลงานทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน การบริหารจัดการหลักสูตรให้มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลอย่างต่อเนื่อง
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทาหน้าที่ในการบริหารจัดการหลักสูตรให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
อย่างต่อเนื่อง ได้แก่
5.1 การออกแบบหลักสูตร ควบคุม กากับการจัดทารายวิชาต่างๆ ให้มีเนื้อหาที่ทันสมัย
5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอนในแต่ละรายวิชา
5.3 การประเมินผู้เรียน กากับให้มีการประเมินตามสภาพจริง มีวิธีการประเมินที่หลากหลาย
5.4 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
5.5 การดาเนิ น งานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณ วุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่ งชาติ และมีการประเมิน
คุ ณ ภาพการศึ ก ษาระดั บ หลั ก สู ต รประจ าปี ตามดั ช นี บ่ งชี้ ผ ลการด าเนิ น งานที่ ระบุ ในหมวดที่ 7 ข้ อ 7 โดย
คณะกรรมการประเมินอย่างน้อย 3 คน ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาอย่างน้อย 1 คน ที่ได้รับการแต่งตั้ง
จากมหาวิทยาลัย
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ทาการรวบรวมข้อมูลจากการประเมินการเรียนการสอนของอาจารย์ นิสิต
บัณฑิต และผู้ใช้บัณฑิต และข้อมูลจาก มคอ.5, 7 เพื่อทราบปัญหาของการบริหารหลักสูตรทั้งในภาพรวมและใน
แต่ละรายวิชา และนาไปสู่การดาเนินการปรับปรุงรายวิชาและหลักสูตรต่อไป สาหรับการปรับปรุงหลักสูตรนั้นจะ
กระทาทุก ๆ 5 ปี ทั้งนี้เพื่อให้หลักสูตรมีความทันสมัยและสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต
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6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
6.1 ระบบการดาเนินงานของภาควิชา คณะ สถาบัน เพื่อความพร้อมของสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ทั้ง
ความพร้อมทางกายภาพและความพร้อมของอุปกรณ์เทคโนโลยี และสิ่งอานวยความสะดวกหรือทรัพยากรที่
เอื้อต่อการเรียนรู้ โดยการมีส่วนร่วมของอาจารย์ประจาหลักสูตร
มหาวิทยาลัยได้จัดสรรงบประมาณจากเงินรายได้หน่วยงานคณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยคณะฯ แบ่งให้กับ
ภาควิชาเพื่อบริหารจัดการและสนับสนุนการเรียนการสอน และมีการจัดสรรงบประมาณเพื่อการเรียนการสอน
อุปกรณ์การเรียนการสอน เครื่องแก้วและวัสดุทดลองเพิ่มตามความจาเป็น เพื่อให้เพี ยงพอต่อการสนับสนุนการ
เรียนรู้ การสอน และการวิจัย ด้านหนังสือและสื่อการสอนอื่น โดยประสานงานกับห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
ในการจัดซื้อหนังสือ และตาราที่เกี่ยวข้อง เพื่อบริการให้อาจารย์และบัณฑิตได้ค้นคว้าและใช้ประกอบการเรียน
การสอนโดยอาจารย์ผู้สอนแต่ละรายวิชาหรืออาจารย์ประจาหลักสูตรจะมีส่วนร่วมในการเสนอแนะรายชื่อหนังสือ
ตลอดจนสื่ออื่นๆที่จาเป็น ในส่วนของคณะมีห้องสมุดย่อย เพื่อบริการหนังสือ ตารา หรือวารสารเฉพาะทาง และ
คณะ/ภาควิชาฯ จัดสื่อการสอนอื่นเพื่อใช้ประกอบการสอนของอาจารย์ตามความจาเป็น
6.2 จานวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน
มีการประเมินสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอนในแต่ละรายวิชา
ที่เปิดสอนและนาผลการประเมินมาใช้ในการพิจารณาและจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ให้พอเพียงและเหมาะสม
6.3 การดาเนินการปรับปรุงจากผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้
มีการนาผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ โดยการสรุปผล
และนาเสนอต่อภาควิชาฯ เพื่อส่งต่อคณะฯ ในการปรับปรุงจานวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอและเหมาะสม
ต่อการจัดการเรียนการสอนต่อไป
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7. ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน
7.1 ตัวบ่งชี้หลัก (Core KPIs)
การประกันคุณภาพหลักสูตรและการจัดการการเรียนการสอนที่จะทาให้บัณฑิตมีคุณภาพอย่างน้อยตาม
มาตรฐานผลการเรียนรู้ที่กาหนด โดยมีตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน ดังนี้
ปีการศึกษา
ที่
ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน (สกอ.)
2560
2561
2562



1 อาจารย์ประจาหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการประชุม
เพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการดาเนินงานหลักสูตร



2 มี ร ายละเอี ย ดของหลั ก สู ต ร ตามแบบ มคอ.2 ที่ ส อดคล้ อ งกั บ กรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ หรือ มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี)



3 มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม
(ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละ
ภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา



4 จั ด ท ารายงานผลการด าเนิ น การของรายวิ ช า และรายงานผลการ
ดาเนิ น การของประสบการณ์ ภ าคสนาม (ถ้ามี ) ตามแบบ มคอ.5 และ
มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลั งสิ้ น สุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ ครบทุก
รายวิชา



5 จัดทารายงานผลการดาเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน
60 วัน หลังสิ้นปีการศึกษา



6 มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนิสิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ที่กาหนด
ใน มคอ.3 และ มคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิด
สอนในแต่ละปีการศึกษา


7 มีการพัฒ นา/ปรับ ปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือ
การประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการดาเนินงานที่รายงานใน
มคอ.7 ปีที่แล้ว



8 อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือคาแนะนาด้านการ
จัดการเรียนการสอน



9 อาจารย์ ป ระจ าทุ กคนได้รั บ การพั ฒ นาทางวิช าการ และ/หรือ วิช าชี พ
อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง



10 จ านวนบุ ค ลากรสนั บ สนุ น การเรี ย นการสอน (ถ้ ามี ) ได้ รั บ การพั ฒ นา
วิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี


11 ระดับความพึงพอใจของนิสิต ปีสุ ดท้าย/มหาบัณ ฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพ
หลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0

12 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้มหาบัณฑิตที่มีต่อมหาบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่น้อย
กว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0

47
เกณฑ์การประเมินผลการดาเนินงานเพื่อการรับรองและเผยแพร่หลักสูตร
ผลการประเมินการดาเนินงานของหลักสูตรตามตัวบ่งชี้ที่ 7.1 – 7.12 ต้องอยู่ในระดับดีต่อเนื่องกันอย่าง
น้อย 2 ปี คณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงจะรับรองและเผยแพร่หลักสูตร ผลการดาเนินงานระดับดี คือ จะต้อง
ดาเนินการตัวบ่งชี้ 12 ข้อ ให้บรรลุตามเป้าหมายครบถ้วนอย่างน้อยร้อยละ 80 ของจานวนตัวบ่งชี้ของปีที่ประเมิน
หลักสูตรจะต้องดาเนินการให้ผลประเมินอยู่ในระดับดีตลอดไป
7.2 ตัวบ่งชี้ของหลักสูตร/สาขาวิชา (Expected Learning Outcomes)
Expected Learning Outcomes ที่ เป็ น ตั ว บ่ ง ชี้ ข องหลั ก สู ต ร/สาขาวิ ช าที่ ก าหนดใน มคอ.2 จะถู ก
ควบคุมตัวบ่งชี้ให้บรรลุเป้าหมาย โดยคณะ/หลักสูตร/สาขา
ที่
1
2

ปีการศึกษา
ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน (สาขาวิชา)
2560 2561 2562 2563 2564
ร้ อ ยละของมหาบั ณ ฑิ ต ที่ ได้ งานท า/ประกอบอาชี พ อิ ส ระ/
60
65
70
ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น ใน 1 ปี หลังสาเร็จการศึกษา
ร้อยละของนิ สิตที่เผยแพร่ผลงานทางวิชาการในรูปแบบของ
30
35
40
บทความในฐานข้อมูลในระดับชาติ เช่น TCI หรือ ระดับสากล
เช่น Scopus หรือ ISI

7.3 ตัวบ่งชี้ในระดับมหาวิทยาลัย
ตัวบ่งชี้ในระดับมหาวิทยาลัย จะควบคุมโดยการออกประกาศ มาตรการ กากับ ติดตาม ประเมินตัวบ่งชี้
ให้บรรลุเป้าหมาย โดยมหาวิทยาลัย
ค่าเป้าหมาย
ที่
ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงานในระดับมหาวิทยาลัย
2560 2561 2562 2563 2564
1 ร้อยละของรายวิชาเฉพาะสาขาทั้งหมดที่เปิดสอนมีวิทยากร
20
20 25
จากภาคธุรกิจเอกชน ภาครัฐมาบรรยายพิเศษอย่างน้อย 1
ครั้ง
2 ร้อยละผู้สาเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาภายในระยะเวลาที่
40
45 50
กาหนดตามแผนการศึกษาของหลักสูตร
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หมวดที่ 8 กระบวนการการประเมินและปรับปรุงหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
1.1 กระบวนการประเมินและปรับปรุงแผนกลยุทธ์การสอน
- มีการประเมินผลการสอนของอาจารย์โดยนิสิตและนาผลการประเมินมาวิเคราะห์เพื่อหาจุดอ่อนและ
จุดแข็งในการสอนของอาจารย์ผู้สอนเพื่อปรับกลยุทธ์การสอนให้เหมาะสมแก่อาจารย์
- มีการประเมินผลการเรียนรู้ของนิสิตโดยการสอบ
- มีการประเมินผลการเรียนรู้ของนิสิตโดยการปฏิบัติงานกลุ่ม
- วิเคราะห์เพื่อหาจุดอ่อนและจุดแข็งในการเรียนรู้ของนิสิต เพื่อปรับกลยุทธ์การสอนให้เหมาะสมกับ
นิสิตแต่ละชั้นปี โดยอาจารย์แต่ละท่าน
1.2 กระบวนการประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน
ให้นิสิตได้ประเมินผลการสอนของอาจารย์ในทุกด้าน ทั้งในด้านทักษะ กลยุทธ์การสอนและการใช้สื่อใน
ทุกรายวิชา
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
- ประเมินโดยนิสิตปีสุดท้าย
- ประเมินโดยบัณฑิตที่สาเร็จการศึกษา
- ประเมินโดยผู้ใช้บัณฑิตผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ
3. การประเมินผลการดาเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
การประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาประจ าปี ตามดั ช นี บ่ ง ชี้ ผ ลการด าเนิ น งานที่ ร ะบุ ในหมวดที่ 7 ข้ อ 7
คณะกรรมการประเมินที่ได้รับการแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัย
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง
ให้คณะกรรมการซึ่งเป็นอาจารย์ประจาหลักสูตรรวบรวมข้อมูลจากการประเมินการเรียนการสอนของ
อาจารย์ นิ สิ ต บั ณ ฑิ ต และผู้ ใ ช้บั ณ ฑิ ต และข้อมูล จาก มคอ.5 และ มคอ.7 เพื่อทราบปัญ หาของการบริห าร
หลักสูตรทั้งในภาพรวมและในแต่ละรายวิช า และนาไปสู่ การดาเนินการปรับปรุงรายวิชาและหลักสูตรต่อไป
สาหรับการปรับปรุงหลักสูตรนั้นจะกระทาภายในช่วงเวลาไม่เกิน 5 ปี ทั้งนี้เพื่อให้หลักสูตรมีความทันสมัยและ
สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต

