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 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก มีพันธกิจหลักในการจัดการศึกษา ระดับอุดมศึกษา
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต  ทั้งในประเทศและ
กลุ่มประเทศอาเซียน หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและการบริหารงานก่อสร้าง
ฉบับนี้ ได้พัฒนาโดยเน้นความต้องการของสถานประกอบการเป็นหลัก ให้ความส าคัญกับกระบวนการการ
พัฒนา หลักสูตรตามขั้นตอนและวิธีการที่ก าหนดโดยส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
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ชื่อสถาบันอุดมศึกษา  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 
 

วิทยาเขต/คณะ/สาขาวิชา 
วิทยาเขต พ้ืนที่อุเทนถวาย 
คณะ วิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชา วิศวกรรมโยธาและการบริหารงานก่อสร้าง 

  

หมวดที ่1  ข้อมูลทั่วไป 
 

1. รหัสและชื่อหลักสูตร 
รหัสหลักสูตร    
ภาษาไทย:  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและการบริหารงานก่อสร้าง 
ภาษาอังกฤษ: Doctor of Philosophy (Civil Engineering and Construction Management) 

 

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
ชื่อปริญญาภาษาไทย:  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (วิศวกรรมโยธาและการบริหารงานก่อสร้าง) 
ชื่อปริญญาภาษาอังกฤษ:  Doctor of Philosophy (Civil Engineering and Construction  
 Management) 
อักษรย่อภาษาไทย:  ปร.ด. (วิศวกรรมโยธาและการบริหารงานก่อสร้าง) 
อักษรย่อภาษาอังกฤษ:  Ph.D. (Civil Engineering and Construction Management) 

 หลักเกณฑ์ในการเรียกชื่อปริญญา เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา  ว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษร
ย่อส าหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจ าต าแหน่งของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลตะวันออก  (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2564 

 

3. วิชาเอก/แขนงวิชา      
-ไม่มี- 

 

4. จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 
 4.1 แบบ 1.1 (ผู้เข้าศึกษาที่ส าเร็จปริญญาโทหรือเทียบเท่า)  
  ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต 
 4.2 แบบ 2.1 (ผู้เข้าศึกษาที่ส าเร็จปริญญาโทหรือเทียบเท่า) 
  ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต 
 4.3 แบบ 2.2 (ผู้เข้าศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่าที่มีผลการเรียนดีมาก)  
  ไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกิต 
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5. รูปแบบของหลักสูตร 
5.1 รูปแบบ  
 หลักสูตรระดับปริญญาเอก หลักสูตร 3 ปี ส าหรับ แบบ 1.1 และ 2.1 
     หลักสูตรระดับปริญญาเอก หลักสูตร 4 ปี ส าหรับ แบบ 2.2 
5.2 ภาษาที่ใช้   
    หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาไทย 
    หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาอังกฤษ 
    หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
5.3 การรับเข้าศึกษา  
    นักศึกษาไทย 
    นักศึกษาต่างประเทศ 
    นักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างประเทศท่ีสามารถใช้ภาษาไทยได้เป็นอย่างดี 
5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน  
    หลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกท่ีจัดการเรียนการสอนโดยตรง 
    หลักสูตรได้รับความร่วมมือสนับสนุนจากสถาบันการศึกษา/หน่วยงานอ่ืน 
  ชื่อสถาบัน/หน่วยงาน.................................................ประเทศ....................................... 
5.5 รูปแบบของความร่วมมือ 
   ร่วมมือกัน โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกเป็นผู้ให้ปริญญา  
   ร่วมมือกัน โดยผู้ส าเร็จการศึกษาได้รับปริญญาจาก 2 สถาบัน  
5.6 การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา  
    ปริญญาเฉพาะมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกเพียงสาขาวิชาเดียว  
    สองปริญญาสองสาขาวิชาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 
   ชื่อปริญญาที่ 1 ......................................................สาขา ……………………………………… 
   ชื่อปริญญาที่ 2 ......................................................สาขา ……………………………………… 

 

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2565 ก าหนดเปิดสอน ภาคการศึกษา.......1........ปีการศึกษา………2565…… 

หรือ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ............... ก าหนดเปิดสอน ภาคการศึกษา...............ปีการศึกษา…………… 
 ปรับปรุงจากหลักสูตร.......................................................สาขาวิชา................................................  
 (หลักสูตร.................................... พ.ศ. ......................) 
  สภาวิชาการให้ความเห็นชอบหลักสูตรในการประชุม ครั้งที่................................. 
  เมื่อวันที่.................เดือน.............................พ.ศ. ……………… 
  สภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบหลักสูตรในการประชุม ครั้งที่................................ 
  เมื่อวันที่.................เดือน.............................พ.ศ. ……………… 
  สภาวิชาชีพ.................เห็นชอบหลักสูตรในการประชุม ครั้งที่................................. (ถ้ามี) 
  เมื่อวันที่.................เดือน.............................พ.ศ. ……………… 
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7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 
 หลักสูตรจะได้รับการเผยแพร่ว่าเป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552  ในปีการศึกษา 2567 
 
8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 

1. นักวิชาการ นักวิจัย อาจารย์ในสถาบันการศึกษาในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน 
2. นักบริหารงานก่อสร้าง  ผู้จัดการโครงการก่อสร้าง 
3. ผู้ประกอบการ  นักธุรกิจเกี่ยวกับการก่อสร้าง 
4. วิศวกรในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน  เช่น  วิศวกรโยธา  วิศวกรฝ่ายวิจัยและพัฒนา   

วิศวกรโครงการ วิศวกรฝ่ายบริการ เป็นต้น 
5. ประกอบอาชีพอิสระ เช่น เจ้าของกิจการ ผู้จัดการโครงการ งานเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการก่อสร้าง 

 
9. ชื่อ นามสกุล ต าแหน่ง และคุณวุฒิของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 

ล าดับ 
ชื่อ-สกุล 

(นาย/นาง/นางสาว) 
ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒิการศึกษา สถาบัน 

ปีท่ี 
ส าเร็จ 

1 นายเอนก  เนรมิตรครบุรี 
 
 

อาจารย์ 
 
 

วศ.ด.(วิศวกรรมโยธา) 
วศ.ม.(วิศวกรรมโยธา) 
วศ.บ.(วิศวกรรมโยธา) 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสุรนาร ี
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสุรนาร ี
สถาบนัเทคโนโลยีราชมงคล 

2557 
2552 
2547 

2 นายปรัชญา ยอดด ารงค์   อาจารย์ 
 
 

ปร.ด. (วิศวกรรมโยธา
และการศึกษา) 
วศ.ม. (เทคโนโลยี
วิศวกรรมการก่อสร้าง) 
วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา
และเทคโนโลยี) 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าพระนครเหนือ 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าพระนครเหนือ 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าพระนครเหนือ 

2563 
 

2556 
 

2554 

3 นายทศพร  ประเสริฐศรี อาจารย์ ปร.ด.(วิศวกรรมโยธา) 
วศ.ม.(วิศวกรรมโยธา) 
วศ.บ.(วิศวกรรมโยธา) 

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 
สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ 

2563 
2555 
2553 
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10. สถานที่จัดการเรียนการสอน 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 
      เขตพ้ืนที่อุเทนถวาย   คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
 
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 
 11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 

จากสถานการณ์ของโลกที่เปลี่ยนแปลงรวดเร็วและเชื่อมโยงใกล้ชิดกัน การแข่งขันด้าน
เศรษฐกิจจะเข้มแข็งมากขึ้น สังคมโลกจะมีความเชื่อมโยงใกล้ชิดกันมากขึ้น การพัฒนาเทคโนโลยีมีการ
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ขณะเดียวกันประเทศไทยมีข้อจ ากัดปัจจัยทางยุทธศาสตร์ ในแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ต้องเร่งพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ประกอบกับนโยบายประเทศไทย 4.0 โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก และ
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  พ.ศ. 2561-2580 ความสามารถในการแข่งขัน ระบบโครงสร้างพ้ืนฐานเชื่อมไทย
เชื่อมโลก การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต การเติบโตอย่างยั่งยืนบนเศรษฐกิจสีเขียว น าไปสู่การ
เปลี่ยนแปลงศรษฐกิจนวัตกรรมอุตสาหกรรมการก่อสร้างเป็นอุตสาหกรรมหนึ่งที่จะได้รับผลกระทบจาก
นโยบายดังกล่าว  จึงจ าเป็นต้องใช้ความรู้เป็นฐานในการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขัน  การสร้าง
ความรู้และนวัตกรรมใหม่ด้วยการใช้ศาสตร์หลายศาสตร์  รวมถึงการถ่ายทอดความรู้  การปรับใช้เทคโนโลยี
จากภายนอกเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตภายในประเทศและเป็นการเพ่ิมความสามารถของการแข่งขัน 
ดังนั้นคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก  เขต
พ้ืนที่อุเทนถวาย ได้เล็งเห็นความส าคัญในการพัฒนาทางด้านวิศวกรรมโยธาและงานก่อสร้าง  เพ่ือรองรับ
การแข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพ  จึงมีความประสงค์ในการเปิดหลักสูตรปริญญาเอก  หลักสูตรปรัชญา
ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและการบริหารงานก่อสร้าง  
 

11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
 การพัฒนาทางอุตสาหกรรมและมีการพ่ึงพาเทคโนโลยีมักจะส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลง

ทางสังคมและวัฒนธรรม  เช่น ประชากรที่แนวโน้มจะมีจ านวนผู้สูงอายุเพ่ิมมากขึ้น การต่อต้านของชุมชน
ท้องถิ่นต่อโครงการพัฒนาหรือโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่จากภาครัฐ  ปัญหาภาวะโลกร้อน  ปัญหาทาง
สังคมและสิ่งแวดล้อม เป็นต้น การเปลี่ยนแปลงด้านวัฒนธรรม เช่น ความต้องการให้ภาครัฐมีธรรมาภิบาล
ที่ดีขึ้น  ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีกับวิถีชีวิตของกลุ่มคนในสังคม ความต้องการให้ทั้งภาครัฐบาลและ
เอกชนมีความรับผิดชอบต่อสังคม เป็นต้น ดังนั้นการพัฒนาการศึกษา นอกจากจะเน้นในการให้ความรู้ซึ่ง
เพียงพอต่อการประกอบอาชีพแล้ว ยังต้องค านึงถึงต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนมีจิตส านึกที่ดีต่อ
จรรยาบรรณในวิชาชีพด้วย  อีกท้ังยังเป็นการพัฒนาแบบยั่งยืนที่เหมาะสมกับวิธีของสังคมไทย 
 
12. ผลกระทบ ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย 
 12.1 การพัฒนาหลักสูตร 

ด้วยสถานการณ์ของโลกที่เปลี่ยนแปลงรวดเร็วและเชื่อมโยงใกล้ชิดกัน การแข็งขันด้าน
เศรษฐกิจจะเข้มแข็งมากขึ้น สังคมโลกจะมีความเชื่อมโยงใกล้ชิดกันมากขึ้น การพัฒนาเทคโนโลยีมีการ
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ขณะเดียวกันประเทศไทยมีข้อจ ากัดปัจจัยทางยุทธศาสตร์ ในแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่  12 (พ.ศ. 2560 – 2564) ต้องเร่งพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ประกอบกับนโยบายประเทศไทย 4.0 ปรับโครงสร้างไปสู่เศรษฐกิจนวัตกรรมอุตสาหกรรมการก่อสร้างเป็น
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อุตสาหกรรมหนึ่งทีจ่ะได้รับผลกระทบจากนโยบายดังกล่าว   จึงจ าเป็นต้องใช้ความรู้เป็นฐานในการพัฒนาขีด
ความสามารถในการแข่งขัน  การสร้างความรู้และนวัตกรรมใหม่  รวมถึงการถ่ายทอดความรู้   การปรับใช้
เทคโนโลยีจากภายนอกเพ่ือเพ่ิมสมรรถนะของก าลังคนของประเทศ ให้สามารถท างานที่ตอบสนองและก้าว
ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  สังคมมีความเข้มแข็ง มั่นคง ประชาชนมีความ
มั่นคงในชีวิต เพิ่มความสามารถในการแข่งงขันของประเทศ สามารถน าพาประเทศไทยก้าวข้ามจากกับดัก
รายได้ปานกลางสู่การเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว 

ประเทศไทยจ าเป็นต้องพัฒนาระบบสาธารณูปโภคขั้นพ้ืนฐานอีกมากเชื่อมไทยเชื่อมโลก ซึ่ง
ต้องการบุคลากรทางด้านวิศวกรรมโยธาที่สามารถใช้ความรู้หลายศาสตร์มาแก้ปัญหทางวิศวกรรม เช่น 
ด้านวิศวกรรม ด้านบริหาร ด้านพลังงาน ด้านกฏหมายและด้านสิ่งแวดล้อมจ านวนมาก การพัฒนา
หลักสูตรจึงต้องให้เหมาะสมต่อการผลิตบุคลากรเพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศอย่างยั่งยืนและมั่นคง 
 
 12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย 

ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถและทักษะในด้านวิศวกรรมโยธา  เพื่อให้สามารถประกอบ
อาชีพในภาครัฐ ภาคเอกชน และอาชีพอิสระ ตลอดจนสามารถแข่งขันในการเปิดประชาคมอาเซียนได้ 

บัณฑิตได้รับการปลูกฝังแนวคิดของการใช้กระบวนการวิจัยเพ่ือสร้างองค์ความรู้ใหม่ ผู้เรียนมี
ความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะ ที่สามารถน าไปประยุกตใชในการประกอบอาชีพได ผู้เรียนมีงานท า มี
รายได้และสามารถสร้างงานได้ สอดคล้องกับความต้องการของสังคม ตลาดแรงงาน และการพัฒนา
ประเทศ  โดยการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้เน้นสมรรถนะทางวิชาการและวิชาชีพ เน้นการ
เรียนรู้ร่วมกันระหวางอาจารยและนักศึกษา ร่วมมือกับกลุ่มอาชีพ ผู้ประกอบการและสถาบันอุดมศึกษา
อ่ืน โดยการใหมีการอภิปรายในกรณีศึกษาจริงที่เกิดขึ้นและรวมกันคิดหาวิธีการแกปญหา และพัฒนาโดย
สอดแทรกเนื้อหาดานจริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ 

 
13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/สาขาวิชาอื่นของมหาวิทยาลัย  

13.1 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้เปิดสอนโดยคณะ/สาขาวิชา/หลักสูตรอื่น 
 -ไม่มี- 

13.2 กลุ่มสาขา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้สาขาวิชา/หลักสูตรอ่ืนต้องมาเรียน 
 -ไม่มี- 

13.3 การบริหารจัดการ 
 การจัดการเรียนการสอนมีการประสานงานกับสาขาวิชาต่างๆ ซึ่งนักศึกษาต้องศึกษา มีการ
วางแผนงานร่วมกันระว่าหว่าง หลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบ อาจารย์ผู้สอน คณะ และผู้เกี่ยวข้อง เพ่ือ
ก าหนดเนื้อหารายวิชา แนวทางการเรียนการสอน การวัดผล เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์  
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หมวดที ่2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 

1. ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
 1.1 ปรัชญา  

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและบริหารงานก่อสร้างเป็นหลักสูตรที่รวม
เอาศาสตรทีเกี่ยวข้องอย่างหลากหลาย มาบูรณาการร่วมกัน มีการจัดการเรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎีและ 
ภาคปฏิบัติ โดยร่วมมือกับกลุ่มอาชีพ ผู้ประกอบการและสถาบันอุดมศึกษา จะสามารถสร้างบัณฑิตที่มี
ความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะ มีสมรรถนะทางวิชาการและวิชาชีพ ที่เชี่ยวชาญและลุ่มลึก สามารถสร้าง
งานวิจัย องค์ความรู้และนวัตกรรมทางวิชาการและวิชาชีพตลอดจนมีสมรรถนะในการท างานสอดคล้อง
กับความต้องการของสังคม ตลาดแรงงาน และก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกและเพ่ิมความสามารถ
ในการแข่งขันของประเทศ 
 
 1.2 ความส าคัญ 
 การพัฒนาประเทศเพ่ือให้คนในสังคมมีคุณภาพชีวิตและสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น รัฐบาลและ
เอกชนมีการลงทุนในด้านการก่อสร้าง อสังหาริมทรัพย์ และโครงการพ้ืนฐาน การบริหารและการจัดการ
ด้านการก่อสร้างจ าเป็นต้องมีความรู้หลากหลายศาสตร์ เช่น การศึกษาความเป็นไปได้ความคุ้มค่า การ
วิเคราะห์ทางวิศวกรรม การเงิน การลงทุน การบริหารและการจัดการ นอกจากนี้ต้องเป็นไปตามหลัก
วิศวกรรมด้วย หลักสูตรนี้จะเป็นการเรียนที่รวมเอาศาสตร์ของวิศวกรรมโยธาเพ่ือการบริหาร นักศึกษาจะ
ได้ศึกษาทั้งภาคทฤษฎีและ ภาคปฏิบัติเพ่ือให้เข้าใจกระบวนการของงานโครงการก่อสร้างทุกขั้นตอน 
ตั้งแต่การริเริ่มโครงการจนกระทั่งบ ารุงรักษาสิ่งก่อสร้างและนักศึกษาจะได้เรียนรู้การแก้ปัญหาผ่าน
กระบวนการวิจัย 
 คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ได้จัด
การศึกษาในระดับปริญญาโทมา 2 หลักสูตร คือ วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา และ 
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารงานก่อสร้าง ตั้งแต่ปีการศึกษา 2555 ซึ่งปัจจุบันคณะ
วิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มีความพร้อมที่จะบูรณาการศาสตร์ เป็นหลักสูตร ปรัชญา
ดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและการบริหารงานก่อสร้าง จะช่วยเพ่ิมศักยภาพนักศึกษาให้มีองค์
ความรู้ในอุตสาหกรรมการก่อสร้าง ผู้ส าเร็จการศึกษาจะมีความช านาญเชิงลึกในด้านวิศวกรรมโยธาและ
บริหารงานก่อสร้าง และยังช่วยเพ่ิมงานวิจัยที่มีคุณภาพให้แก่ประเทศ  ซึ่งจะน าไปสู่การพัฒนาและ
วิทยาการใหม่ๆ  ตลอดจนเป็นการพัฒนาที่เหมาะสมและยั่งยืน  อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา
ประเทศสืบไป 
 
 1.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

1. เพ่ือผลิตดุษฎีบัณฑิต ที่มีจริยธรรม คุณธรรม จรรยาบรรณในวิชาชีพ  และมีความรับผิดชอบ 
ต่อสังคม และสิ่งแวดลอม  มีค่านิยมอันดีงาม และคุณธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพวิศวกรรม สามารถ
จัดการเกี่ยวกับปัญหาทางคุณธรรม จริยธรรม ในสังคมอย่างเหมาะสม 

2. เพ่ือผลิตดุษฎีบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถมีความเชี่ยวชาญระดับสูงด้านการวิศวกรรม
โยธาและบริหารงานก่อสร้าง ตลอดจนและ มีความรู้ความเข้าใจวิทยาการและเทคโนโลยีชั้นสูง   



7 

 
 

3. เพ่ือผลิตดุษฎีบัณฑิต ให้มีทักษะ  ปัญญา  การวิเคราะห์  สังเคราะห์องค์ความรู้เพ่ือสร้างองค์
ความรู้ใหม่ ผ่านงานวิจัยและสามารถบูรณาการศาสตร์หลายศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง สามารถค้นหาแสดง
ความรู้ใหม่และนวัตกรรมได้ แก้ปัญหาการจัดการชุมชนและเมืองด้านวิศวกรรมได้ ความสามารถในการ
ค้นคว้า แสวงหาความรู้ใหม่ วิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรม 

4. เพ่ือผลิตดุษฎีบัณฑิต ให้มีทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ สามารถ
สื่อสารและท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีต่อเพ่ือนร่วมงาน 

5. เพ่ือผลิตดุษฎีบัณฑิต ที่มีทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  การสื่อสาร  และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพเพ่ือน ามาประยุกต์ใช้ในการศึกษาค้นคว้าและแก้ปัญหา 
 
2. แผนพัฒนาปรับปรุง 
 

2.1 แผนการพัฒนา 2.2 กลยุทธ์ 2.3 หลักฐานและตัวบ่งชี้ 
ด้านหลักสูตร 
1.1 ปรับปรุงหลักสูตรตามความ
เปลี่ยนแปลงทางสังคมและ
เศรษฐกิจซึ่งต้องไม่ต่ ากว่าเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรที่ สกอ. 
ก าหนด 

 
1.1.1 ประเมินหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง 
1.1.2 ปรับปรุงหลักสูตร ทุกรอบ 5 
ปี โดยมุ่งเน้นให้มีมาตรฐาน
การศึกษาระดับสากล 

 
1. หลักสูตรที่ได้รับการอนุมัติโดย
ความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย
และรับทราบจาก สกอ. (1 หลักสูตร)
2. เอกสารการปรับปรุง และพัฒนา
หลักสูตร 
3. รายงานผลการประเมินหลักสูตร 

1.2 พัฒนาหลักสูตรให้มีความ
สอดคล้องกับความต้องการของ
ผู้ใช้บัณฑิตและประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน 

1.2.1 สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับ
หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ในการ
วิเคราะห์ความต้องการและแนวโน้ม
ความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและ
สังคม 
1.2.2 เชิญบุคคลภายนอก เช่น ผู้ใช้
บัณฑิต ผู้ทรงคุณวุฒิ ได้มีส่วนร่วม 
ในการพิจารณาหลักสูตรและ การ
จัดการเรียนการสอน 
1.2.3 ส ารวจ ความต้องการของ 
สถานประกอบการ และผู้ใช้บัณฑิต 
1.2.4 ติดตามและวิเคราะห์การ
เปลี่ยนแปลงทางสังคม และ
เศรษฐกิจในประชาคมอาเซียนที่มี
ผลกระทบต่อการผลิตดุษฎีบัณฑิต 

1 . จ านวนเครือข่ายความร่วมมือ 
ทางวิชาการกับหน่วยงานภายนอก 
(ไม่น้อยกว่า 2 หน่วยงาน)  
2. จ านวนครั้งของส ารวจความ 
ต้องการของสถานประกอบการ(ไม่
น้อยกว่า 1 ครั้งภายใน 5 ปี) 
3. บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
(MOU) กับหน่วยงานภายนอก 
4. ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ 
พัฒนาหลักสูตร 
5. รายงานการประชุม 
6. รายงานผลการวิเคราะห์ ความ
ต้องการของผู้ใช้บัณฑิตและสภาวะ
ทางเศรษฐกิจ 
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2.1 แผนการพัฒนา 2.2 กลยุทธ์ 2.3 หลักฐานและตัวบ่งชี้ 
ด้านอาจารย์และบุคลากร 
สายสนับสนุน 
2.1 พัฒนาคณาจารย์และ
บุคลากรสายสนับสนุน 

 
 
2.1.1 จัดอบรมให้มีความรู้แก่
อาจารย์ใหม่และบุคลากรสาย
สนับสนุนเกี่ยวกับเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรและทักษะต่างๆ ที่จ าเป็น
ต่อการจัดการเรียนการสอน 
2.1.2 ก าหนดให้คณาจารย์ต้องเข้า
รับการอบรมสัมมนาเกี่ยวกับความรู้ 
ทางวิชาชีพและด้านอ่ืน ๆ ที่
เกี่ยวข้อง ในด้านการวิจัย สนับสนุน
และส่งเสริมการพัฒนางานวิจัย และ
การสนับสนุนการจัดการเรียนการ
สอน อย่างต่อเนื่อง 
2.1.3 สนับสนุนและส่งเสริมให้
คณาจารย์พัฒนาผลงานทางวิชาการ
เพ่ือเข้าสู่การก าหนดต าแหน่ง  
ทางวิชาการท่ีสูงขึ้น 

 
 
1. จ านวนโครงการ/กิจกรรมในการ
พัฒนาความรู้ (อย่างน้อย 1 โครงการ/
กิจกรรมต่อปี) 
2. จ านวนครั้งที่อาจารย์และ
เจ้าหน้าที่สายสนับสนุนได้เข้าร่วม
โครงการ/กิจกรรม พัฒนาความรู้ 
3. จ านวนโครงการ/กิจกรรมในการ
พัฒนาความรู้ (อย่างน้อย 1 
โครงการ/กิจกรรมต่อปี) 
4. จ านวนครั้งที่อาจารย์และ
เจ้าหน้าที่สายสนับสนุนได้เข้าร่วม 
โครงการ/กิจกรรม พัฒนาความรู้ 

ด้านนักศึกษา 
พัฒนาศักยภาพ และทักษะทาง
วิชาการ ของนักศึกษาและ
บัณฑิตอย่างต่อเนื่อง 

 
3.1.1 สร้างความร่วมมือกับ
สถานศึกษาของภาครัฐและ
ภาคเอกชน ทั้งในประเทศและต่าง
เพ่ือให้ได้แลกเปลี่ยน ประสบการณ์
การท างานวิจัย  
3.1.2 ประเมินผลความรู้และทักษะที่ 
จ าเป็นทางด้านภาษาก่อนส าเร็จ 
การศึกษา  
3.1.3 จัดกิจกรรมส่งเสริมหลักสูตร 
เพ่ือพัฒนาคุณลักษณะและสร้าง
ความ พร้อมในด้านต่าง ๆ ให้แก่
นักศึกษา 
 

 
1. จ านวนหน่วยงานที่รับนักศึกษา
เป็นนักวิจัยแลกเปลี่ยนในหน่วยงาน 
(ไมน่้อยกว่า 2 หน่วยงาน) 
2. จ านวนกิจกรรมเสริมหลักสูตร 
เช่น การศึกษาดูงานทั้งใน และ
ต่างประเทศ (อย่างน้อย 2 กิจกรรม
ตลอดระยะเวลาการศึกษา) 
3. คะแนนประเมินทักษะทางด้าน
ภาษาของนักศึกษาตามข้อบังคับของ
มหาวิทยาลัย 
4. รายชื่อหน่วยงานที่รับนักศึกษา 
เป็นนักวิจัยแลกเปลี่ยน 
5. รายงานผลการด าเนินงาน
โครงการ/กิจกรรมเสริมหลักสูตร 
6. รายงานคะแนนผล การประเมิน
ทักษะทางด้านภาษาของนักศึกษา 
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2.1 แผนการพัฒนา 2.2 กลยุทธ์ 2.3 หลักฐานและตัวบ่งชี้ 
ด้านทรัพยากร/สิ่งสนับสนุนการจัด 
การเรียนการสอน 
4.1 พัฒนาและปรับปรุงปัจจัย
สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน 
 

 
 
4.1.1 ส ารวจความต้องการปัจจัย
และสิ่งสนับสนุนของนักศึกษาและ
คณาจารย์ 
4.1.2 จัดหาและจัดสรรงบประมาณ
ในการพัฒนา และปรับปรุงปัจจัย
สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน 
ให้มีความทันสมัย เพียงพอ และ มี
ประสิทธิภาพ 

 
 
1. จ านวนครั้งของการส ารวจ ความ
ต้องการ (ไม่น้อยกว่า 2 ครั้ง ในรอบ 
5 ปี) 
2. จ านวนเงินงบประมาณที่ได้รับ
เพ่ิมข้ึน (เพ่ิมข้ึนไม่น้อยกว่าร้อยละ 5) 
3.รายงานผลการส ารวจความ
ต้องการ 
4. แผนปฏิบัติการประจ าปีของคณะ 
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หมวดที ่3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 
 

1. ระบบการจัดการศึกษา 
 

1.1 ระบบ 
ใช้ระบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษา แบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ โดย 1 ภาคการศึกษา

ปกต ิจะมีระยะเวลาศึกษา  ไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ 
 

1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน 
การเปิดการศึกษาภาคฤดูร้อน ได้ก าหนดระยะเวลาและจ านวนหน่วยกิต โดยมีสัดส่วน

เทียบเคียงกันได้กับภาคการศึกษาภาคปกติ ซึ่งมีระยะเวลาในการศึกษาเป็นระยะเวลา 8 สัปดาห์ 
 

1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค 
-ไม่มี- 

 
2. การด าเนินการหลักสูตร 

2.1 วัน – เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน 
 ภาคการศึกษาที่ 1  เดือนมิถุนายน-ตุลาคม 
 ภาคการศึกษาที่ 2  เดือนพฤศจิกายน-มีนาคม 
 ภาคฤดูร้อน         เดือนเมษายน-พฤษภาคม 
 

2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
แบบ 1.1 
1. เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า ทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยีหรือสาขาอ่ืนที่เกี่ยวข้อง จากสถาบันที่รับรองโดยส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
ด้วย ผลการเรียนดีมาก 

2. มีผลทดสอบภาษาอังกฤษเป็นไปตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 
3. คุณสมบัติอื่นๆ ที่นอกเหนือจากที่กล่าวมาแล้วให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการ บริหาร

หลักสูตร 
แบบ 2.1 
1. เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า ทางด้านวิศวกรรมศาสตร์  

วิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีหรือสาขาอ่ืนที่เกี่ยวข้อง จากสถาบันที่รับรองโดยส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา ด้วย เกรดเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า 3.00 

2. มีผลทดสอบภาษาอังกฤษเป็นไปตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 
3. คุณสมบัติอื่นๆ ที่นอกเหนือจากที่กล่าวมาแล้วให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการ บริหาร

หลักสูตร 
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แบบ 2.2 
1. เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยีหรือสาขาอ่ืนที่เกี่ยวข้อง จากสถาบันที่รับรองโดยส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
ด้วยเกรดเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า 3.00 

2. มีผลทดสอบภาษาอังกฤษเป็นไปตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 
3. คุณสมบัติอื่นๆ ที่นอกเหนือจากที่กล่าวมาแล้วให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการ 

 
2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า 

   นักศึกษาแรกเข้ามีพ้ืนฐานความรู้ทางด้านวิศวกรรมโยธาและการบริหารงานก่อสร้าง 
ไม่เท่าเทียมกัน บางรายอาจมีพ้ืนฐานความรู้ในระดับปริญญาตรี บางรายอาจมีพ้ืนฐานความรู้ในระดับ
ปริญญาโทไม่ดีพอ 
 

2.4 กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา / ข้อจ ากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3 
 หลักสูตรจึงจัดให้นักศึกษาแรกเข้าได้ศึกษามีพ้ืนฐานความรู้ไม่ดีพอ ทางวิศวกรรมโยธาและ
บริหารงานก่อสร้าง ในหัวข้อที่จ าเป็นหรือเกี่ยวข้องหรืออาจเป็นประโยชน์ต่อการท าดุษฎีนิพนธ์ หลักสูตร
อาจส่งนักศึกษาไปร่วมเรียนแบบไม่นับหน่วยกิตกับนักศึกษาในระดับปริญญาตรี หรือปริญญาโทของ
หลักสูตรอ่ืนในมหาวิทยาลัยก่อนเปิดภาคการศึกษาหรือระหว่างการศึกษา ซึ่งจะเป็นการช่วยปรับพ้ืนฐาน
และเสริมสร้างความรู้ให้กับนักศึกษามากยิ่งข้ึน นับเป็นการแก้ปัญหาได้อีกทางหนึ่ง 
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2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี 
 
หลักสูตร แบบ 1.1 

จ านวนนักศึกษา 
ปีการศึกษา 

2565 2566 2567 2568 2569 
ชั้นปีที่ 1 2 2 2 2 2 
ชั้นปีที่ 2  2 2 2 2 
ชั้นปีที่ 3   2 2 2 

รวม 2 4 6 6 6 
คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา   2 2 2 

 
หลักสูตร แบบ 2.1 

จ านวนนักศึกษา 
ปีการศึกษา 

2565 2566 2567 2568 2569 
ชั้นปีที่ 1 10 10 10 10 10 
ชั้นปีที่ 2  10 10 10 10 
ชั้นปีที่ 3   10 10 10 

รวม 10 20 30 30 30 
คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา   10 10 10 

 
หลักสูตร แบบ 2.2 

จ านวนนักศึกษา 
ปีการศึกษา 

2565 2566 2567 2568 2569 
ชั้นปีที่ 1 3 3 3 3 3 
ชั้นปีที่ 2  3 3 3 3 
ชั้นปีที่ 3   3 3 3 
ชั้นปีที่ 4    3 3 

รวม 3 6 9 12 12 
คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา    3 3 
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2.6 งบประมาณตามแผน  
 

 2.6.1 งบประมาณรายรับ (หน่วย:บาท) 
         

รายละเอียดรายรับ 
ปีงบประมาณ 

2565 2566 2567 2568 2569 
ค่าบ ารุงการศึกษา 2,250,000 4,500,000 6,750,000 6,750,000 6,750,000 
ค่าลงทะเบียน - - - - - 
เงินอุดหนุนจากรัฐบาล - - - - - 
รายรับอื่นๆ - - - - - 
รวมรายรับ 2,250,000 4,500,000 6,750,000 6,750,000 6,750,000 

  

 2.6.2 งบประมาณรายจ่าย (หน่วย:บาท) 
  

รายละเอียดรายจ่าย 
ปีงบประมาณ 

2565 2566 2567 2568 2569 
ก. งบด าเนินการ      
 1. ค่าใช้จ่ายบุคลากร 1,285,200 1,336,600 1,396,000 1,445,600 1,503,400 
    2. ค่าใช้จ่ายด าเนินงาน 576,000 768,000 768,000 768,000 768,000 
    3. ทุนการศึกษา  400,000 800,000 800,000 800,000 
    4. รายจ่ายระดับมหาวิทยาลัย - - - - - 

รวม (ก) 1,861,200 2,504,600 2,964,000 3,013,600 3,071,400 
ข. งบลงทุน      
    ค่าครุภัณฑ์ 100,000 200,000 400,000 400,000 400,000 

รวม (ข) 100,000 200,000 400,000 400,000 400,000 
รวม (ก) + (ข) 1,961,200 2,704,600 3,364,000 3,413,600 3,471,400 

จ านวนนักศึกษา 15 30 45 45 45 
ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษา  130,746.7   90,153.3   74,755.6   75,857.8   77,142.2  

หมายเหตุ ค่าใช้จ่ายต่อคนต่อปี  150,000  บาท  (หนึ่งแสนห้าหม่ืนบาทถ้วน) 
 

2.7 วิธีการจัดการศึกษา  
 แบบชั้นเรียน 
 แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก 
 แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสื่อหลัก 
 แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (E-learning) 
 แบบทางไกลทางอินเทอร์เน็ต 
 อ่ืนๆ (ระบุ) 
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2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย  
นักศึกษาสามารถเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัยได้ 

ทั้งนี้ให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก  ว่าด้วยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561  

 
3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
 3.1 หลักสูตร  
 3.1.1 จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 
 3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร 

โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็นหมวดวิชาที่สอดคล้องกับที่ก าหนดไว้ในเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ดังนี้ 

แบบ  1.1 รวมหน่วยกิต  จ านวน  48 หน่วยกิต 
 1. หมวดวิชาบังคับ  ไม่น้อยกว่า  6  หน่วยกิต (ไม่นับหน่วยกิต) 
 2. หมวดดุษฎีนิพนธ์ ไม่น้อยกว่า  48 หน่วยกิต 
แบบ  2.1 จ านวน  48  หน่วยกิต 
 1. หมวดวิชาบังคับ  ไม่น้อยกว่า  6  หน่วยกิต 
    1.1 วิชาบังคับแกน ไม่น้อยกว่า  6 หน่วยกิต 
  1.2 วิชาบังคับ ไม่น้อยกว่า  6 หน่วยกิต (ไม่นับหน่วยกิต) 
 2. หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า  6  หน่วยกิต 
 3. หมวดดุษฎีนิพนธ์ ไม่น้อยกว่า  36 หน่วยกิต 
แบบ  2.2 จ านวน  72 หน่วยกิต 
 1. หมวดวิชาบังคับ  ไม่น้อยกว่า  6 หน่วยกิต 
  1.1 วิชาบังคับแกน ไม่น้อยกว่า  6 หน่วยกิต 
  1.2 วิชาบังคับ ไม่น้อยกว่า  6 หน่วยกิต (ไม่นับหน่วยกิต) 
 2. หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า  18 หน่วยกิต 
 3. หมวดดุษฎีนิพนธ์ ไม่น้อยกว่า  48 หน่วยกิต 

  

 3.1.3 รายวิชา  
 1. หมวดวิชาบังคับ   ไม่น้อยกว่า   6   หน่วยกิต ประกอบด้วย 
 1.1 วิชาบังคับแกน ไม่น้อยกว่า  6  หน่วยกิต 
07-25-701 ทักษะที่จ าเป็นส าหรับการจัดการธุรกิจก่อสร้าง 3(3-0-6) 

 Essential Skills for Construction Business Administration 
07-25-702 สัญญาและกฎหมายทางธุรกิจงานก่อสร้าง 3(3-0-6) 

 Contracts and laws in construction business 
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 1.2 วิชาบังคับ   ไม่น้อยกว่า   6   หน่วยกิต (ไม่นับหน่วยกิต) 
07-11-701 วิธีการวิจัยทางวิศวกรรมโยธาและการบริหารงานก่อสร้าง  3(0-3-6) 
 Research Methodology in Civil Engineering and  
 Construction Management 
07-11-702 สัมมนาทางวิศวกรรมโยธาและการบริหารงานก่อสร้าง 1  1(0-3-2) 
  Civil Engineering and Construction Management Seminar I 
07-11-803 สัมมนาทางวิศวกรรมโยธาและการบริหารงานก่อสร้าง 2  1(0-3-2) 
  Civil Engineering and Construction Management Seminar I 
07-11-804 สัมมนาทางวิศวกรรมโยธาและการบริหารงานก่อสร้าง 3  1(0-3-2) 
  Civil Engineering and Construction Management Seminar III 
  
 2. หมวดวิชาเลือก    ไม่น้อยกว่า    6   หน่วยกิต 
 ให้เลือกศึกษาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต โดยเลือกศึกษาในด้านที่สนใจ หรือตามความ
เหมาะสมของอาจารย์ที่ปรึกษา ทั้งนี้ต้องเลือกให้สอดคล้องกับหัวข้อการวิจัยหลักในการท าดุษฎีนิพนธ์
หรือตามความเหมาะสมของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
  
 2.1 ด้านบริหารงานก่อสร้าง 
07-25-703 การจัดการโครงการส าหรับงานทางวิศวกรรมและก่อสร้าง 3(3-0-6) 
 Project Management for Engineering and Construction 
07-25-704 ตัวแบบการตัดสินใจส าหรับการบริหารโครงการก่อสร้าง 3(3-0-6) 
 Decision models for Construction Project Management 
07-25-705 การจัดการความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมในงานก่อสร้าง 3(3-0-6) 
 Safety and Environmental Management in Construction 
07-25-706 การจัดการทางการเงินและการบัญชีส าหรับผู้จัดการก่อสร้าง 3(3-0-6) 
 Financial Management and Accounting for Construction Managers       
07-25-707 การวิเคราะห์เพ่ือตัดสินใจลงทุนโครงการก่อสร้าง 3(3-0-6)
 Investment Decision Analysis for Construction Projects  
07-25-708 การจัดการความเสี่ยงในงานก่อสร้าง 3(3-0-6) 
 Risk Management in Construction   
07-25-709 การออกแบบและระบบสารสนเทศหุ่นจ าลองโครงการ 3(3-0-6) 
 Computer-Aided Construction Management and BIM 
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2.2 กลุ่มวิชาด้านวิศวกรรมโยธา 
07-12-701 การวิเคราะห์และออกแบบโครงสร้างคอนกรีตขั้นสูง  3(3-0-6) 
 Advanced  Analysis and Design of Concrete Structures 
07-12-702 การออกแบบโครงสร้างต้านทานแรงลมและแรงเนื่องจากแผ่นดินไหว  3(3-0-6) 
 Wind and Earthquake Resistant Design of Structures 
07-12-703 กลศาสตร์ของวัสดุและทฤษฎีโครงสร้างขั้นสูง 3(3-0-6) 
 Advanced Mechanics and Theory of Structures 
07-10-704 การส ารวจและการทดสอบในงานวิศวกรรมโยธา 3(2-3-5) 
 Investigation and Testing Methods in Civil Engineering 
07-12-705 พฤติกรรมของโครงสร้างเหล็ก 3(3-0-6) 
 Behaviors of Steel Structure 
07-12-706 เทคโนโลยีคอนกรีตขั้นสูง 3(3-0-6) 
 Advanced Concrete Technology 
07-12-707 การจ าลองระบบโครงสร้าง 3(3-0-6) 
   Structural System Modelling  
07-16-701 วิศวกรรมฐานรากข้ันสูง 3(3-0-6) 
 Advanced  Foundation  Engineering 
07-16-702 เทคนิคการปรับปรุงดิน 3(3-0-6) 
 Ground Improvement Techniques 
07-15-701 ระบบสารสนเทศและฐานข้อมูลเพื่อการจัดการทรัพยากรน้ า  3(3-0-6) 
 Information and Database Systems for Water Resources Management 
07-15-702  วิศวกรรมทรัพยากรน้ าขั้นสูง  3(3-0-6) 
 Advanced  Water  Resources  Engineering  
07-16-701 หัวข้อขั้นสูงทางวิศวกรรมส ารวจและสารสนเทศ 3(3-0-6) 
       Advanced Topic in Surveying and Information System Engineering 
 
  2.3 กลุ่มวิชาสถาปัตยกรรม พลังงานและสิ่งแวดล้อม 
07-30-701 การจัดการอสังหาริมทรัพย์และบริหารทรัพยากรอาคาร 3(3-0-6) 
 Real Estate and Facility Management 
07-30-702 การออกแบบและจัดการสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้างอย่างยั่งยื่น 3(3-0-6) 
 Design and Management for Sustainable Built Environment 
07-30-703 เทคโนโลยีและนวัตกรรมอาคารเขียว 3(3-0-6) 
 Technology and Innovation of Green Building  
07-30-704 การวิเคราะห์ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมส าหรับโครงการก่อสร้าง  3(3-0-6) 
 Environmental Impact Assessment for Construction Projects 
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 2.4 กลุ่มวิชาหัวข้อพิเศษอ่ืนๆ 
07-40-701 หัวข้อพิเศษทางด้านวิศวกรรมโยธาและการบริหารงานก่อสร้าง 1 3(3-0-6) 
  Special Topic in Civil Engineering and Construction Management I 
07-40-702 หัวข้อพิเศษทางด้านวิศวกรรมโยธาและการบริหารงานก่อสร้าง 2 3(3-0-6) 
 Special Topic in Civil Engineering and Construction Management II 
07-40-703 หัวข้อพิเศษทางด้านวิศวกรรมโยธาและการบริหารงานก่อสร้าง 3 3(3-0-6) 
 Special Topic in Civil Engineering and Construction Management III 
07-40-704 หัวข้อพิเศษทางด้านวิศวกรรมโยธาและการบริหารงานก่อสร้าง 4 3(3-0-6) 
 Special Topic in Civil Engineering and Construction Management IV 
 

3. หมวดดุษฎีนิพนธ์ 
07-50-701 ดุษฎีนิพนธ์  1.1 48(0-48-0) 
 Dissertation 1.1 
07-50-801  ดุษฎีนิพนธ์  2.1 36(0-36-0) 
 Dissertation 2.1 
07-50-802 ดุษฎีนิพนธ์  2.2 48(0-48-0) 

  Dissertation 2.2  
 

หมายเหตุ 
 กระบวนการพัฒนาดุษฎีนิพนธ์ให้เป็นไปตามแนวทางที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรอนุมัติ ซึ่ง
นักศึกษาจะท าดุษฎีนิพนธ์ได้เมื่อศึกษามาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ภาคการศึกษา และต้องศึกษารายวิชาให้ครบ
ตามก าหนดจากหมวดวิชาบังคับและหมวดวิชาเลือก และต้องสอบผ่านการสอบผ่านการวัดคุณสมบัติ  
(Qualifying Examination) โดยนักศึกษาที่จะมีสิทธิ์สอบวัดคุณสมบัติได้นั้น จะต้องศึกษาวิชาบังคับและ
วิชาเลือกตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ ซึ่งการสอบวัดคุณสมบัติจะเป็นการสอบข้อเขียนให้ได้ระดับ S (ผ่าน) 
ภายใน 3 ครั้ง และดุษฎีนิพนธ์สามารถจัดท าเป็นภาษาอังกฤษได้ ทั้งนี้ เงื่อนไขอ่ืนๆ ให้เป็นไปตามข้อบังคับ
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561 ส าหรับ
การพัฒนาดุษฎีนิพนธ์ แบ่งเป็น 4 ขั้น ดังนี้ 
 1) ขั้นการเสนอหัวข้อและเค้าโครงดุษฎีนิพนธ์ต่อคณะกรรมการดุษฎีนิพนธ์ 
 2) ขั้นการน าเสนอบทที่ 1-3 ฉบับสมบูรณ์ต่อคณะกรรมการดุษฎีนิพนธ์ 
 3) ขั้นการน าเสนอบทที่ 4-5 ฉบับสมบูรณ์ต่อคณะกรรมการดุษฎีนิพนธ์ 
 4) ขั้นการสอบป้องกันดุษฎีนิพนธ์แบบเปิดสาธารณะ 
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 ความหมายเลขรหัสรายวิชา 
 

                             คณะ 
                             กลุ่มวิชา / สาขาวิชา 
                             ปีท่ีควรศึกษา 
                             ล าดับวิชา 
   
        XX  -  XX  -  XXX 
      1 2     3 4    5 6 7   
        

 ต าแหน่งที่  1 - 2  แทน  คณะ 
   07 คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
 

 ต าแหน่งที ่ 3 - 4  แทน  สาขาวิชา  
  

 ต าแหน่งที ่ 5    แทน  ปีที่ควรศึกษา 
  

 ต าแหน่งที่  6 - 7 แทน  ล าดับรายวิชา 
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ความหมายเลขแสดงหน่วยกิต 
 

 หน่วยกิต 

     ชั่วโมงเรียนทฤษฎี 

 ชั่วโมงเรียนปฏิบัติ 

 ชั่วโมงศึกษาด้วยตนเอง 
   

                  X  (X – X - X) 
 
 การนับหน่วยกิต 
 การนับหน่วยกิตให้ถือเกณฑ์  ดังนี้ 
 1.  ชั่วโมงเรียนทฤษฎี  1  ชั่วโมงต่อสัปดาห์  เท่ากับ 1   หน่วยกิต 

2.  ชั่วโมงเรียนปฏิบัติการในห้องเรียน ห้องทดลอง หรือห้องปฏิบัติการ   2-3  ชั่วโมง 
 3.  ชั่วโมงศึกษาด้วยตนเอง เท่ากับ   2 x (หน่วยกิตทฤษฎี) + หน่วยกิตปฏิบัติ 
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3.1.4 แสดงแผนการศึกษา  
แผนการศึกษาของนักศึกษาในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและ

การบริหารงานก่อสร้าง (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2565) ในแต่ละภาคการศึกษาของปีการศึกษาต่างๆ  ดังนี้ 
 

แบบ 1.1 ผู้เข้าศึกษาที่จบการศึกษาขั้นปริญญาโท 
 

ปีการศึกษาที่ 1 
 

ภาคการศึกษาที่ 1 
หมวดวิชา รหัสรายวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต  

หมวดวิชาบังคับ 07-11-701 วิธีการวิจัยทางวิศวกรรมโยธาและการ
บริหารงานก่อสร้าง (ไม่นับหน่วยกิต) 

3(3-0-6) 

ดุษฎีนิพนธ์ 07-50-701 ดุษฎีนิพนธ์  1.1 6 
 รวม 6 

 

ภาคการศึกษาที่ 2 
หมวดวิชา รหัสรายวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต  

หมวดวิชาบังคับ 07-11-702 สัมมนาทางวิศวกรรมโยธาและการ
บริหารงานก่อสร้าง 1 (ไม่นับหน่วยกิต) 

1(0-3-2) 

ดุษฎีนิพนธ์ 07-50-701 ดุษฎีนิพนธ์  1.1 6 
 รวม 6 

 
ปีการศึกษาที่ 2 

 

ภาคการศึกษาที่ 1 
หมวดวิชา รหัสรายวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต  

หมวดวิชาบังคับ 07-11-803 สัมมนาทางวิศวกรรมโยธาและการ
บริหารงานก่อสร้าง 2 (ไม่นับหน่วยกิต) 

1(0-3-2) 

ดุษฎีนิพนธ์ 07-50-701 ดุษฎีนิพนธ์  1.1 9 
 รวม 9 

 

ภาคการศึกษาที่ 2 
หมวดวิชา รหัสรายวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต  
หมวดวิชาบังคับ 07-11-804 สัมมนาทางวิศวกรรมโยธาและการ

บริหารงานก่อสร้าง 3 (ไม่นับหน่วยกิต) 
1(0-3-2) 

ดุษฎีนิพนธ์ 07-50-701 ดุษฎีนิพนธ์  1.1 9 
 รวม 6 
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ปีการศึกษาที่ 3 
 

ภาคการศึกษาที่ 1 
หมวดวิชา รหัสรายวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต  

ดุษฎีนิพนธ์ 07-50-701 ดุษฎีนิพนธ์  2.1 9 
 รวม 9 

 
ภาคการศึกษาที่ 2 

หมวดวิชา รหัสรายวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต  
ดุษฎีนิพนธ์ 07-50-701 ดุษฎีนิพนธ์  2.1 9 

 รวม 9 
 

แบบ 2.1 ผู้เข้าศึกษาที่จบการศึกษาขั้นปริญญาโท 
 

ปีการศึกษาที่ 1 
 

ภาคการศึกษาที่ 1 
หมวดวิชา รหัสรายวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต  

หมวดวิชาบังคับ 07-25-701 ทักษะที่จ าเป็นส าหรับการจัดการธุรกิจ
ก่อสร้าง  

3(3-0-6) 

หมวดวิชาบังคับ 07-25-702 สัญญาและกฎหมายทางธุรกิจงานก่อสร้าง 3(3-0-6) 
หมวดวิชาบังคับ 07-11-701 วิธีการวิจัยทางวิศวกรรมโยธาและการ

บริหารงานก่อสร้าง (ไม่นับหน่วยกิต) 
3(3-0-6) 

 รวม 6 
 

ภาคการศึกษาที่ 2 
หมวดวิชา รหัสรายวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต  

หมวดวิชาเลือก 07-XX-XXX วิชาเลือก 3(3-0-6) 
หมวดวิชาเลือก 07-XX-XXX วิชาเลือก 3(3-0-6) 
หมวดวิชาบังคับ 07-11-702 สัมมนาทางวิศวกรรมโยธาและการ

บริหารงานก่อสร้าง 1 (ไม่นับหน่วยกิต) 
1(0-3-2) 

 รวม 6 
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ปีการศึกษาที่ 2 
 

ภาคการศึกษาที่ 1 
หมวดวิชา รหัสรายวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต  

หมวดวิชาบังคับ 07-11-803 สัมมนาทางวิศวกรรมโยธาและการ
บริหารงานก่อสร้าง 2 (ไม่นับหน่วยกิต) 

1(0-3-2) 

ดุษฎีนิพนธ์ 07-50-801 ดุษฎีนิพนธ์  2.1 9 
 รวม 9 

 
ภาคการศึกษาที่ 2 
หมวดวิชา รหัสรายวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต  
หมวดวิชาบังคับ 07-11-804 สัมมนาทางวิศวกรรมโยธาและการ

บริหารงานก่อสร้าง 3 (ไม่นับหน่วยกิต) 
1(0-3-2) 

ดุษฎีนิพนธ์ 07-50-801 ดุษฎีนิพนธ์  2.1 9 
 รวม 9 

 
ปีการศึกษาที่ 3 

 
ภาคการศึกษาที่ 1 

หมวดวิชา รหัสรายวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต  
ดุษฎีนิพนธ์ 07-50-801       ดุษฎีนิพนธ์  2.1 9 

 รวม 9 
 

ภาคการศึกษาที่ 2 
หมวดวิชา รหัสรายวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต  

ดุษฎีนิพนธ์ 07-50-801       ดุษฎีนิพนธ์  2.1 9 
 รวม 9 
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แบบ 2.2 ผู้เข้าศึกษาที่จบการศึกษาขั้นปริญญาตรี 
 

ปีการศึกษาที่ 1 
 

ภาคการศึกษาที่ 1 
หมวดวิชา รหัสรายวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต  

หมวดวิชาบังคับ 07-25-701 ทักษะที่จ าเป็นส าหรับการจัดการธุรกิจ
ก่อสร้าง  

3(3-0-6) 

หมวดวิชาบังคับ 07-25-702 สัญญาและกฎหมายทางธุรกิจงานก่อสร้าง 3(3-0-6) 
หมวดวิชาเลือก 07-XX-XXX วิชาเลือก 3(3-0-6) 
หมวดวิชาเลือก 07-XX-XXX วิชาเลือก 3(3-0-6) 
หมวดวิชาบังคับ 07-11-701 วิธีการวิจัยทางวิศวกรรมโยธาและการ

บริหารงานก่อสร้าง (ไม่นับหน่วยกิต) 
3(3-0-6) 

 รวม 12 
 

ภาคการศึกษาที่ 2 
หมวดวิชา รหัสรายวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต  

หมวดวิชาเลือก 07-XX-XXX วิชาเลือก 3(3-0-6) 
หมวดวิชาเลือก 07-XX-XXX วิชาเลือก 3(3-0-6) 
หมวดวิชาเลือก 07-XX-XXX วิชาเลือก 3(3-0-6) 
หมวดวิชาเลือก 07-XX-XXX วิชาเลือก 3(3-0-6) 
หมวดวิชาบังคับ 07-11-702 สัมมนาทางวิศวกรรมโยธาและการ

บริหารงานก่อสร้าง 1 (ไม่นับหน่วยกิต) 
1(0-3-2) 

 รวม 12 
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ปีการศึกษาที่ 2 
 

ภาคการศึกษาที่ 1 
หมวดวิชา รหัสรายวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต  

หมวดวิชาบังคับ 07-11-803         สัมมนาทางวิศวกรรมโยธาและการ
บริหารงานก่อสร้าง 2 (ไม่นับหน่วยกิต) 

1(0-3-2) 

ดุษฎีนิพนธ์ 07-50-802       ดุษฎีนิพนธ์  2.2 6 
 รวม 6 

 
ภาคการศึกษาที่ 2 
หมวดวิชา รหัสรายวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต  
หมวดวิชาบังคับ 07-11-804 สัมมนาทางวิศวกรรมโยธาและการ

บริหารงานก่อสร้าง 3 (ไม่นับหน่วยกิต) 
1(0-3-2) 

ดุษฎีนิพนธ์ 07-50-802 ดุษฎีนิพนธ์  2.2 6 
 รวม 6 

 
ปีการศึกษาที่ 3 

 
ภาคการศึกษาที่ 1 

หมวดวิชา รหัสรายวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต  
ดุษฎีนิพนธ์ 07-50-802      ดุษฎีนิพนธ์  2.2 9 

 รวม 9 
 

ภาคการศึกษาที่ 2 
หมวดวิชา รหัสรายวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต  

ดุษฎีนิพนธ์ 07-50-802       ดุษฎีนิพนธ์  2.2 9 
 รวม 9 
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ปีการศึกษาที่ 4 
 

ภาคการศึกษาที่ 1 
หมวดวิชา รหัสรายวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต  

ดุษฎีนิพนธ์ 07-50-802       ดุษฎีนิพนธ์  2.2 9 
 รวม 9 

 
ภาคการศึกษาที่ 2 

หมวดวิชา รหัสรายวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต  
ดุษฎีนิพนธ์ 07-50-802       ดุษฎีนิพนธ์  2.2 9 

 รวม 9 
 
 3.1.5  ค าอธิบายรายวิชา 
 1. หมวดวิชาบังคับ 
 

07-25-701 ทักษะที่จ าเป็นส าหรับการจัดการธุรกิจก่อสร้าง 3(3-0-6) 
  Essential Skills for Construction Business Administration 

แนวคิดในการด าเนินธุรกิจก่อสร้าง  ลักษณะการประกอบธุรกิจก่อสร้าง    รูปแบบของ
การจัดตั้งธุรกิจ และการจัดโครงสร้างองค์กร   การวางแผนงาน   กลยุทธ์การจัดการ
ความเสี่ยงในด าเนินธุรกิจ  กลยุทธ์ในการประมูลงาน และการวิเคราะห์คู่แข่ง  การจัดการ
ทางการเงินรวมทั้งการใช้ข้อมูลทางการบัญชีและการเงินเพ่ือการตัดสินใจ  การจัดการ
ด้านทรัพยากรมนุษย์   การแก้ปัญหาความขัดแย้งและการเจรจาต่อรอง   กลยุทธ์ทางการ
สื่อสารและการน าเสนองาน  เทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการข้อมูล  การเขียนแผน
ธุรกิจ 
A broad concept in construction business operations and practice, Nature of 
construction business, Forms of business and company organization, 
Strategic planning, Risk management strategies in construction business, 
Bidding strategies and competitor analyses, Financial management including 
usage of accounting and financial data for decision-making, Human resources 
management, Conflict resolution and negotiation, Communication and 
presentation strategy, Information technology and data management, 
Business plan writing 

 
07-25-702 สัญญาและกฎหมายทางธุรกิจงานก่อสร้าง  3(3-0-6) 
 Contracts and laws in construction business 
  วิธีการจัดจ้างและส่งมอบโครงการ  ประเภทของสัญญาจ้างก่อสร้าง  กระบวนการประกวด

ราคา เอกสารสัญญา  การบริหารสัญญา  ข้อก าหนดและเง่ือนไขของสัญญา  การเรียกร้อง
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ความเสียหายและค่าชดเชย   คดีพิพาทงานก่อสร้างและการยุติข้อขัดแย้ง  จรรยาบรรณ
งานก่อสร้าง  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายก่อสร้างและกฎกระทรวง  พระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคาร ผังเมือง แรงงาน และคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

  Project procurement methods, Types of construction contracts, Tendering 
process; Contract documents, Contract management and administration, 
Contract terms and conditions, Claims and compensations for damages, 
Contractual dispute and conflict resolution cases, Ethics in construction, 
Fundamentals of laws and ministerial regulations in construction,  Building 
control, town planning, Labor and environmental quality acts 

 
07-11-701 วิธีการวิจัยทางวิศวกรรมโยธาและการบริหารงานก่อสร้าง 3(0-3-6) 
 Research Methodology in Civil Engineering and Construction 

Management 
 ความหมายลักษณะเป้าหมายการท าวิจัย ประเภทกระบวนการวิจัย การก าหนดปัญหา 

การวิจัย ตัวแปรสมมุติฐาน การเก็บรวบรวมข้อมูล การสืบค้นข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล 
การเขียนโครงร่างรายงานวิจัย จรรยาบรรณนักวิจัย  

 Definition of research goals, research process type, defining research 
problems, hypothesis, data collection, search data, analysis data, writing 
research report outline, researcher ethics 
หมายเหตุ การประเมินผลการศึกษาให้ก าหนดเป็นระดับคะแนน (grade) 
S - ผลการศึกษาอยู่ในเกณฑข์ั้นพอใจ (Satisfactory) และ 
U - ผลการศึกษาอยู่ในเกณฑ์ข้ันไม่พอใจ (Unsatisfactory) 
 

07-11-702   สัมมนาทางวิศวกรรมโยธาและการบริหารงานก่อสร้าง 1 1(0-3-2) 
Civil Engineering and Construction Management Seminar I 
การท าวรรณกรรมปริทัศน์ การอภิปรายและวิจารณ์งานเขียนทางวิชาการการสรุปและ 
การย่อความ การเขียนงานทางวิชาการ ศึกษาเบื้องต้นเกี่ยวกับหัวข้อที่สนใจเพ่ือการท า  
วิทยานิพนธ์ 
Literature survey, discussion and criticism on academic articles, summary 
and conclusion, academic writing, preliminary studies in the field of interest 
topics to the thesis 
หมายเหตุ การประเมินผลการศึกษาให้ก าหนดเป็นระดับคะแนน (grade) 
S - ผลการศึกษาอยู่ในเกณฑ์ขั้นพอใจ (Satisfactory) และ 
U - ผลการศึกษาอยู่ในเกณฑ์ขั้นไม่พอใจ (Unsatisfactory) 
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07-11-803     สัมมนาทางวิศวกรรมโยธาและการบริหารงานก่อสร้าง 2 1(0-3-2) 
     Civil Engineering and Construction Management Seminar II 

การน าเสนอและอภิปรายหัวข้อที่น่าสนใจต่าง ๆ ในขณะนี้การจัดแสดงหัวข้อทางเทคนิค  
ต่างๆ การฝึกพูดในที่สัมมนาและการเขียนรายงาน 
Presentations and discussions on various interesting topics at the moment, 
technical topics showcase, seminar speaking practice and report writing. 
หมายเหตุ การประเมินผลการศึกษาให้ก าหนดเป็นระดับคะแนน (grade) 
S - ผลการศึกษาอยู่ในเกณฑข์ั้นพอใจ (Satisfactory) และ 
U - ผลการศึกษาอยู่ในเกณฑ์ขั้นไม่พอใจ (Unsatisfactory) 
 

07-11-804  สัมมนาทางวิศวกรรมโยธาและการบริหารงานก่อสร้าง 3 1(0-3-2) 
  Civil Engineering and Construction Management Seminar III 

น าเสนอและอภิปรายหัวข้อที่น่าสนใจในปัจจุบันทางวิศวกรรมโยธาและบริหารงาน  
ก่อสร้างในระดับปริญญาเอก การเขียนโครงร่างวิทยานิพนธ์และการน าเสนอเค้าโครง  
วิทยานิพนธ์ 
Presentation and discussion on current topics of interest in civil engineering and 
construction management at the doctoral degree level, writing of 
dissertation proposal, and presentation of dissertation proposal. 
หมายเหตุ การประเมินผลการศึกษาให้ก าหนดเป็นระดับคะแนน (grade) 
S - ผลการศึกษาอยู่ในเกณฑข์ั้นพอใจ (Satisfactory) และ 
U - ผลการศึกษาอยู่ในเกณฑ์ขั้นไม่พอใจ (Unsatisfactory) 
 

2. หมวดวิชาเลือก     
 2.1 กลุ่มวิชาการบริหารงานก่อสร้าง    

 
07-25-703 การจัดการโครงการส าหรับงานทางวิศวกรรมและก่อสร้าง 3(3-0-6) 

Project Management for Engineering and Construction 
ความรู้เบื้องต้นในการจัดการโครงการก่อสร้าง   ความต้องการโครงการ พัฒนาการ  
ของขั้นตอนก่อสร้าง และการศึกษาความเป็นไปได้  การเลือกทีมงานก่อสร้าง  การจัด
องค์กร  การจัดเตรียมงบประมาณโครงการ  การวางแผนและเทคนิคการจัดท าตารางเวลา
การก่อสร้าง  การจัดท าเอกสารงานก่อสร้าง  การตรวจติดตามเพ่ือควบคุมเวลาและต้นทุน  
การจัดการทรัพยากร  การจัดการคุณภาพงานโดยรวม  การปิดโครงการ 
Introduction to construction project management, Needs of the project, 
Project chronology and feasibility study, Choosing the project team, Site 
organization, Preparing the project budget, Planning and scheduling 
techniques, Site documentation, Monitoring and controlling of time and cost, 
Resource management, Total quality management, Project closeout 



28 

 
 

 
07-25-704 ตัวแบบการตัดสินใจส าหรับการบริหารโครงการก่อสร้าง 3(3-0-6) 
 Decision models for construction project management 

วิธีการวิเคราะห์เชิงปริมาณที่สามารถประยุกต์ใช้กับการบริหารงานก่อสร้าง ความน่าจะ
เป็นส าหรับการตัดสินใจ  การตัดสินใจด้วยผังต้นไม้  การพยากรณ์  สมการถดถอยเชิง
เส้น  การใช้หลักการทางคณิตศาสตร์ในการสร้างแบบจ าลองของปัญหาเพ่ือการตัดสินใจ 
ได้แก่ โปรแกรมเชิงเส้นตรง  และการประยุกต์ใช้แก้ปัญหาการขนส่ง การจัดสรร
ทรัพยากร  โปรแกรมเลขจ านวนเต็ม  และโปรแกรมเชิงเป้าหมาย  โปรแกรมที่ไม่เป็น
เส้นตรง  โปรแกรมเชิงพลวัตร   ทฤษฎีเกม  การวิเคราะห์ข่ายงาน  ระบบแถวคอย  การ
จ าลองสถานการณ์   กระบวนการวิเคราะห์ตามล าดับชั้น  ระบบ สนับสนุนการตัดสินใจ 
Quantitative analysis methods applicable to construction project 
management, Probability for decision making, Decision tree model, 
Forecasting, Regression analysis, Mathematical models for decision making 
including Linear Programming and its applications for transportation and 
assignment problems, Integer and Goal programming, Non-linear 
optimization and Dynamic programming, Game theory, Network analysis, 
Queuing system, Simulation techniques, Multiple-Criteria Analysis, Decision 
support systems  

 
07-25-705 การจัดการความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมในงานก่อสร้าง 3(3-0-6) 
 Safety and environmental management in construction 

หลักการพ้ืนฐานและค าจ ากัดความของความปลอดภัยและสุขภาพ  กฎหมายและ
ข้อก าหนดที่เกี่ยวข้อง สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ  ระบบการบริหารความปลอดภัยและ
สุขภาพ การจัดองค์กรเพ่ือการจัดการด้านความปลอดภัย  มาตรฐานความปลอดภัย การ
วางแผน ควบคุม ประสานงานด้านความปลอดภัย  หลักการพ้ืนฐานในการจัดการด้าน
สิ่งแวดล้อม  กฎหมายและข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้องกับการประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม 
(EIA)  ประเภทของโครงการก่อสร้างที่ต้องประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม  กรณีศึกษา
จากรายงานการประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม 
Basic concepts and definitions of safety and health, Safety laws and 
regulations, Causes of accidents, Safety and health management, 
Organization for safety management, Safety standards, Safety planning, 
controlling and coordination,  Basic concepts of environmental 
management, Law and regulation related to environmental impact 
assessment (EIA), Types of construction project required to asses 
environmental impact,   Case studies of EIA reports. 
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07-25-706 การจัดการทางการเงินและการบัญชีส าหรับผู้จัดการก่อสร้าง 3(3-0-6) 
 Financial Management and Accounting for Construction Managers       
 หลักการพ้ืนฐานในการจัดการทางการเงินและระบบบัญชีส าหรับธุรกิจก่อสร้าง  ความ

เข้าใจในงบดุล และงบก าไรขาดทุน  ธุรกรรมทางการบัญชี  การบริหารกระแสเงินสด  
บัญชีกระแสรายวัน   การประเมินผลการด าเนินธุรกิจ  และการพยากรณ์ความต้องการ
ทางการเงิน 
Basic principles of financial management and accounting systems for 
construction business, Understanding balance sheet and income statement; 
Accounting transactions,  Managing cash flows, Financial statement; 
Assessment of business performance, Forecasting financial needs. 
 

07-25-707 การวิเคราะห์เพื่อตัดสินใจลงทุนโครงการก่อสร้าง 3(3-0-6) 
 Investment Decision Analysis for Construction Projects 

ความรู้เบื้องต้นในกระบวนการตัดสินใจ   หลักการพ้ืนฐานทางเศรษฐศาสตร์วิศวกรรม  
มูลค่าของเงินตามเวลา  กระแสเงินสดของโครงการและวิธีการประเมิน  การตัดสินใจ
คัดเลือกโครงการ และการเปรียบเทียบทางเลือก  ปัจจัยด้านเงินเฟ้อ  ภาษีนิติบุคคลและ
ค่าเสื่อมราคา  การจัดการกับความไม่แน่นอนและความเสี่ยง  การวิเคราะห์ความไวและ
ความเสี่ยงในการลงทุนโครงการ 

 Introduction to decision making process, Fundamental principles in 
engineering economics, Time value of money, Project cash flow and 
evaluation methods, Decision analysis of projects and comparison of 
alternatives, Inflation, corporate taxes and depreciation, Dealing with 
uncertainty and risk, Sensitivity and risk analysis for project investment 

 
07-25-708 การจัดการความเสี่ยงในงานก่อสร้าง 3(3-0-6) 
 Risk Management in Construction   

  ความเสี่ยงและความไม่แน่นอนในโครงการ   การก าหนดและระบุสาเหตุของความเสี่ยง
ในโครงการ  การก าหนดแบบจ าลองความเสี่ยง  ทฤษฎีความน่าจะเป็น  และทฤษฎีของ
เบย์   เทคนิคการประเมินความเสี่ยงเชิงคุณภาพ และเชิงปริมาณ   การจัดท าแผนส ารอง
ส าหรับงบประมาณและก าหนดการด้านเวลา  การลดและจัดการความเสี่ยง  ทฤษฎี
อรรถประโยชน์ และทฤษฎีเกมในการจัดการความเสี่ยง 
Risks and uncertainties in project, Defining and identifies causes of risks in 
projects, Formulation of risk models, Probabilistic description of risks and 
Bayesian theorem for revising probabilities, qualitative and quantitative risk 
assessment techniques, setting contingencies on budgets and schedules; 
risk mitigation and risk management, Utility theory and game theory in 
management of risks.    
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07-25-709 การออกแบบและระบบสารสนเทศหุ่นจ าลองโครงการ 3(3-0-6) 
 Computer-Aided Construction Management and BIM 
 เครื่องมือการจัดการข้อมูล การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในการจัดการโครงการก่อสร้าง 

การออกแบบโดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วย (CAD) การสร้างแบบจ าลอง 3 มิติ; พ้ืนฐานของ
การสร้างแบบจ าลองข้อมูลอาคาร (BIM) วิธีการ การประยุกต์ใช้ BIM ในการจัดการ
โครงการ การท างานร่วมกันและการสื่อสาร รหัสและมาตรฐาน BIM การสร้าง
แบบจ าลองของแบบจ าลองโครงสร้างพ้ืนฐาน ก าหนดการและรายละเอียดส าหรับการ
ก่อสร้าง การประมาณค่าด้วย BIM; การบูรณาการระหว่างแบบจ าลองทางสถาปัตยกรรม 
โครงสร้าง เครื่องกล ไฟฟ้า และการวางท่อด้วยแนวทาง BIM 
Information management tools, Computer applications in construction 
project management, Computer-aided Design (CAD) 3-dimension Modeling, 
Fundamentals of Building Information Modeling (BIM) methods, Applications 
of BIM in project management, collaboration and communication;  BIM 
codes and standards, Modeling of basic structural models, Schedules and 
detailing for construction, Estimation with BIM, Integration among models 
of architectural, structural, mechanical, electrical and piping with BIM 
approach 

 
2.2 กลุ่มวิชาด้านวิศวกรรมโยธา 

07-12-701 การวิเคราะห์และออกแบบโครงสร้างคอนกรีตขั้นสูง         3(3-0-6) 
 Advance Analysis and Design of Concrete Structures 

การหาสติฟเนสเมตริกส์ของเอลิเมนต์ การประกอบสติฟเนสเมตริกส์ของเอลิเมนต์และหา
สมการของ การประยุกต์ไฟต์ไนต์เอลิเมนต์กับปัญหากลศาสตร์ของแข็งการพิจารณา
แบบจ าลองและการใช้ซอฟต์แวร์ การวิเคราะห์และออกแบบชิ้นส่วนโครงสร้างของคาน  
แผ่นพ้ืนไร้คานโดยวิธีโดยตรง  วิธีโครงข้อแข็งเทียบเท่า  การตรวจสอบแรงเฉือนในพ้ืนไร้
คานและฐานรากโดยวิธีก าลัง  การค านวณและควบคุมการแอ่นตัวรอยแตกร้าว  
Stiffness metrics of elements, stiffness elements, elements of the elements 
and system equations, finite element numerical application of finite 
element with solid mechanics problems, model considerations and 
software usage, analysis and design of structural member of beams, t-
member beams, flat slab by direct method, equivalent frame method, 
shear force detection in flat slab and foundations by force method,  
calculation and control of beam deflection 



31 

 
 

07-12-702  การออกแบบโครงสร้างต้านทานแรงลมและแรงเนื่องจากแผ่นดินไหว  3(3-0-6) 
 Wind and Earthquake Resistant Design of Structures 

ลักษณะของลม หลักการอากาศพลศาสตร์ การตอบสนองแบบแอโรอีลาสติก การ
ทดสอบในอุโมงค์ลม วิศวกรรมแผ่นดินไหวเบื้องต้น การค านวณแรงลมและแผ่นดินไหว 
พฤติกรรมและข้อก าหนดในการออกแบบของโครงสร้างภายใต้แรงลมและแผ่นดินไหว 
Wind characteristics, aerodynamics, aeroelastic responses, wind tunnel 
testing, introduction to earthquake engineering, calculation of wind and 
earthquake loads, behavior and design provisions of structure under wind 
and earthquake excitation 

 
07-12-703 กลศาสตร์ของวัสดุและทฤษฎีโครงสร้างข้ันสูง 3(3-0-6) 
 Advanced Mechanics of Materials and Theory of Structures 

การวิเคราะห์หน่วยแรงความเครียด ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยแรงและความเครียดของ
วัสดุ  การวิบัติและเกณฑ์ก าหนดการวิบัติในการท านายการวิบัติของชิ้นส่วนโครงสร้าง  
การล้ากลศาสตร์การแตกร้าวเบื้องต้น คานบนฐานรากยืดหยุ่น พลังงานความเครียด  ทฤษฎี
พลังงาน  การเคลื่อนตัว   ขนาดใหญ่ เสถียรภาพของโครงสร้าง ปัญหาไม่เชิงเส้น ปัญหาไม่
ยืดหยุ่น  วิธีเชิงตัวเลขในการแก้ปัญหาส าหรับการวิเคราะห์โครงสร้างแบบไม่เชิงเส้น  
Stress analysis, relationship between force and stress of materials, failure 
and failure criteria for predicting the failure of structural member, fatigue, 
basic fracture mechanics, beam on elastic foundation, bending of flat plate, 
Strain energy, energy theory, large movement, structural stability, nonlinear 
problems, Numerical methods for solving problems for nonlinear structural 
analysis 

 
07-10-704 การส ารวจและการทดสอบในงานวิศวกรรมโยธา 3(2-3-5) 
 Investigation and Testing Methods in Civil Engineering 

วัสดุในการก่อสร้างและวัสดุประกอบ  การทดลองในห้องปฏิบัติการทางวิศวกรรมโยธา   
การใช้เครื่องมือตรวจวัดทางเทคนิค  การทดสอบบรรทุกในสนาม การทดสอบแบบไม่
ท าลาย   การทดสอบโครงสร้างจุลภาค ศึกษาความก้าวหน้าของวัสดุวิศวกรรมโยธา 
Construction materials and composite materials, experiments in civil 
engineering laboratories, using technical measurement tools, field test, non-
destructive testing, microstructure testing,  study the progress of civil 
engineering materials 

 
07-12-705 พฤติกรรมของโครงสร้างเหล็ก 3(3-0-6) 
 Behaviors of Steel Structure 

พฤติกรรมของโครงสร้างเหล็กภายใต้แรงกระท า  คาน  เสา  จุดต่อยึด  เสถียรภาพ   
ของโครงสร้าง  ระบบยึดรั้งและข้อก าหนดในการออกแบบ 



32 

 
 

Behavior of steel structure under load, beam, column, connection, stability 
of structure, brace system and design requirements 

 
07-12-706 เทคโนโลยีคอนกรีตขั้นสูง 3(3-0-6) 
 Advanced  Concrete  Technology 

คุณสมบัติของคอนกรีตสด  ก าลัง  พฤติกรรมทางด้านกายภาพ ทางเคมี  ทางกล การล้า  
การหดตัวความคงทนของคอนกรีต  การป้องกันและซ่อมแซมการเสื่อมสภาพของ
คอนกรีต  คอนกรีตผสมวัสดุปอซโซลาน  คอนกรีตสมรรถสูง  คอนกรีตพิเศษ  คอนกรีต
เสริมเส้นใย  ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีคอนกรีตในปัจจุบัน 
Properties of fresh concrete, physical, chemical behavior, mechanics, fatigue, 
shrinkage, durability of concrete, prevention and repair of deterioration of 
concrete, concrete containing pozzolanic materials, hight performance 
concrete, special concrete, fiber reinforced concrete. advancement of 
concrete technology today 

 
07-12-707 การจ าลองระบบโครงสร้าง 3(3-0-6) 
   Structural System Modelling  

การวิเคราะห์ระบบโครงสร้าง วิธีสติฟเนส การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์เพ่ือวิเคราะห์ 
อาคารและสะพาน วิธีไฟไนต์เอลิเมนต์เบื้องต้น กรณีศึกษา 
Structural system analysis, stiffness method, computer applications for 
structural system analysis of building and bridge, introduction to finite 
element method, case study 
 

07-16-701 วิศวกรรมฐานรากขั้นสูง 3(3-0-6) 
 Advanced  Foundation  Engineering 

การส ารวจใต้พ้ืนผิว  การประเมินค่าพารามิเตอร์ของดิน รายงานเกี่ยวกับวิศวกรรมฐาน
ราก  การวิเคราะห์แบบขีดจ ากัด  ทฤษฎีขีดจ ากัดบนขีดจ ากัดล่าง  ฐานรากชนิดต่างๆ  
การรับน้ าหนักแบกทานของดิน  การทรุดตัว  ฐานรากแบบเสาเข็ม  ปัญหาเกี่ยวกับ
แรงดันปฐพี กรณีศึกษา 
Surface exploration, evaluation of soil parameters, report on foundation, 
engineering limit analysis, limit theory on the lower, limit various foundations, 
soil bearing load, foundation settlement, pile foundation problems with soil 
pressure, case studies 

 
07-16-702 เทคนิคการปรับปรุงดิน 3(3-0-6)  

Ground Improvement Techniques 
การปรับปรุงดินเชิงกล  การบดอัดในห้องทดลอง  การบดอัดบริเวณผิวดิน  การบดอัดแบบ
ลึก  คุณสมบัติของดินหลังการบดอัด  การควบคุมคุณภาพของการบดอัด  การปรับปรุงดิน
โดยใช้น้ าเป็นตัวขับเคลื่อน  การออกแบบงานขุดโดยการสูบน้ าออกจากดิน  การให้น้ าหนัก
ก่อนและการระบายน้ าในแนวดิ่ง  การปรับปรุงดินโดยใช้สารผสมเพ่ิมแบบตื้น  แบบลึก 
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เสาเข็มดินซีเมนต์  การเสริมก าลังดินโดยใช้เส้นใยสังเคราะห์  การเสริมก าลังของเชิงลาด
โดยวิธีสมอบก 
Mechanical soil improvement, soil compaction in laboratory d e e p 
compaction, soil properties after compaction, quality control of compaction, 
soil improvement by using water as a driver, excavation design by pumping 
water out of soils pre-weighting and vertical drainage, soil improvement using 
superficial shallow mixtures, cement columns strengthening soil using 
synthetic fibers, strengthening the slope by anchorage  

 
07-15-701 ระบบสารสนเทศและฐานข้อมูลเพื่อการจัดการทรัพยากรน้ า  3(3-0-6) 
 Information and Database Systems for Water  Resources Management 

แหล่งข้อมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์และฐานข้อมูลแหล่งน้ า การฉายแผนที่และระบบ
พิกัด การสร้างแบบจ าลองเครือข่ายใน GIS การสร้างแบบจ าลองระดับความสูงแบบ
ดิจิทัลตามแบบจ าลองอุทกวิทยาและการก าหนดเครือข่ายช่องสัญญาณ การบูรณาการ
ข้อมูลเชิงพ้ืนที่และเวลา แอปพลิเคชัน GIS กับแบบจ าลองทรัพยากรน้ า   ส่วนประกอบ
ของระบบระบายน้ าในเมือง การวิเคราะห์การไหลในระบบระบายน้ าในเมือง แบบจ าลอง
ทางคณิตศาสตร์ของระบบระบายน้ าในเมือง การออกแบบและการท างานของระบบ
ระบายน้ าในเมือง 
Geographic Information system resources and water resources database 
projection of maps and coordinate systems network modeling in GIS, digital 
elevation modeling based on hydrological models and channel network 
assignments. Integrating geospatial and temporal data, GIS applications, and 
water resource models. Components of  urban drainage  system.  Analysis  
of  flow  in  urban  drainage  system. Mathematical  model  of  urban  
drainage  system.  Design  and  operation of  urban   drainage system. 

 
07-15-702 วิศวกรรมทรัพยากรน้ าขั้นสูง  3(3-0-6) 
   Advanced  Water  Resources  Engineering 
  แบบจ าลองน้ าฝนน้ าท่า ชลศาสตร์ขั้นสูงของทางน้ าเปิดและท่อเปิด  เทคนิคการหาค่า

เหมาะที่สุดและการประยุกต์ แนวคิดของระบบสนับสนุนการตัดสินใจ การจัดการ
ฐานข้อมูล การเรียนรู้ของคอมพิวเตอร์และประยุกต์ การพัฒนาระบบสนับสนุนการ
ตัดสินใจในโครงการหลายวัตถุประสงค์ ระบบสนับสนุนการตัดสินใจส าหรับโครงการ
ทรัพยากรน้ า 

  Rainfall-runoff  models,  Advanced  hydraulics  of  open  channel  and 
closed  conduit.  Optimization  techniques and  their  applications. Concept 
of decision support systems, database management, machine learning, 
development of decision support systems in multi-objective projects, 
decision support systems for water resources projects. 
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07-16-701  หัวข้อขั้นสูงทางวิศวกรรมส ารวจและสารสนเทศ 3(3-0-6) 
 Advanced Topic in Surveying and Information System Engineering 
 การระบุปัญหาและการแก้ปัญหาทางวิศวกรรมส ารวจและสารสนเทศที่เกิดขึ้นจริง โดย

ใช้เทคโนโลยีปัจจุบัน 
 Indentifying and solving real surveying and information system engineering 

by using current technology 
 
 2.3 กลุ่มวิชาสถาปัตยกรรม พลังงานและสิ่งแวดล้อม 
07-30-701 การจัดการอสังหาริมทรัพย์และบริหารทรัพยากรอาคาร 3(3-0-6) 
 Real Estate and Facility Management 

แนวคิด หลักการ กลยุทธ์ และมาตรฐานส าหรับจัดการอาคารและทรัพยากรกายภาพ   
กรณีศึกษาธุรกิจการจัดการอาคาร การดูแลบริหารอสังหาริมทรัพย์ การบ ารุงรักษา
สถาปัตยกรรมและระบบวิศวกรรมประกอบอาคาร 
Concepts, principles, strategies, and standards for managing buildings and 
physical resources, case study of building management business, real estate 
management, architectural and engineering systems maintenance. 

 
07-30-702      การออกแบบและจัดการสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้างอย่างย่ังยื่น 3(3-0-6) 
 Design and Management for Sustainable Built Environment 

หลักการออกแบบและจัดการสภาพแวดล้อมสรรค์สร้างอย่างยั่งยืน วัฎจักรการใช้
ทรัพยากรอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพสูงสุด การจัดการสถาปัตยกรรมภายใต้
ความสมดุลระหว่างสังคมวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม  
Principles of design and sustainable management of built environments. 
Systematic and resource utilization cycle efficient in architectural, and balance 
of society, culture, and environment management. 

 
07-30-703      เทคโนโลยีและนวัตกรรมอาคารเขียว       3(3-0-6) 
 Technology and Innovation of Green Building 

นิยามอาคารเขียว แนวคิดและหลักการเกี่ยวกับการจัดการอาคารที่ เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม กรณีศึกษาด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมส าหรับจัดการอาคารเขียว กฎหมาย 
ข้อบังคับ และเกณฑ์มาตรฐานเกี่ยวกับอาคารประหยัดพลังงานและเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม 
Green building definition, concepts, and principles of environmentally friendly 
building management. Case studies of technology and innovation for green 
building management, laws, regulations, and benchmarks on energy-efficient 
and environmentally friendly buildings. 
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07-30-704     การวิเคราะห์ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมส าหรับโครงการก่อสร้าง        3(3-0-6) 
     Environmental Impact Assessment for Construction Projects 

กฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องเครื่องมือในการจัดการสิ่งแวดล้อมหลักการ การ
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงสร้างของการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมวิธีการใน
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการก่อสร้าง การประเมินผลกระทบทาง
สังคมการประเมินผลกระทบทางสุขภาพกรณีศึกษาและตัวอย่างรายงานการประเมินผล
กระทบสิ่งแวดล้อม 
Applicable laws and regulations of environmental management tools, 
environmental impact assessment, structure of environmental impact 
assessment,  methods for environmental impact assessment of construction 
projects, social impact assessment, health impact assessment, case studies, 
and environmental impact assessment report sample. 

 
 2.4 กลุ่มวิชาหัวข้อพิเศษอ่ืนๆ 
07-40-701      หัวข้อพิเศษทางด้านวิศวกรรมโยธาและการบริหารงานก่อสร้าง 1        3(3-0-6) 
  Special Topic in Civil Engineering and Construction Management I 

วิทยาการ  เทคโนโลยีสมัยใหม่ และนวัตกรรมที่น่าสนใจในปัจจุบันทางด้านวิศวกรรมโยธา
และการบริหารงานก่อสร้าง 
Current interesting knowledge technology and Innovation in civil engineering 
Construction Management 

 
07-40-702      หัวข้อพิเศษทางด้านวิศวกรรมโยธาและการบริหารงานก่อสร้าง 2        3(3-0-6) 
 Special Topic in Civil Engineering and Construction Management II 

วิทยาการ  เทคโนโลยีสมัยใหม่ และนวัตกรรมที่น่าสนใจในปัจจุบันทางด้านวิศวกรรมโยธา
และการบริหารงานก่อสร้าง 
Current interesting knowledge technology and Innovation in civil engineering 
Construction Management 

07-40-703      หัวข้อพิเศษทางด้านวิศวกรรมโยธาและการบริหารงานก่อสร้าง 3        3(3-0-6) 
 Special Topic in Civil Engineering and Construction Management III 

วิทยาการ  เทคโนโลยีสมัยใหม่ และนวัตกรรมที่น่าสนใจในปัจจุบันทางด้านวิศวกรรมโยธา
และการบริหารงานก่อสร้าง 
Current interesting knowledge technology and Innovation in civil engineering 
Construction Management 
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07-40-704 หัวข้อพิเศษทางด้านวิศวกรรมโยธาและการบริหารงานก่อสร้าง 4 3(3-0-6) 
 Special Topic in Civil Engineering and Construction Management IV 

วิทยาการ  เทคโนโลยีสมัยใหม่ และนวัตกรรมที่น่าสนใจในปัจจุบันทางด้านวิศวกรรมโยธา
และการบริหารงานก่อสร้าง 
Current interesting knowledge technology and Innovation in civil engineering 
Construction Management 
 

07-50-701 ดุษฎีนิพนธ์  1.1 48(0-48-0) 
  Dissertation 1.1 

นักศึกษาจะต้องท างานวิจัยอิสระในหัวข้อเกี่ยวกับวิศวกรรมโยธาและการบริหารงาน
ก่อสร้างโดยใช้ศาสตร์หลายศาสตร์ในการบูรณาการงานวิจัย ภายใต้การแนะน าของ
อาจารย์ผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์ โดยที่ หัวข้อวิทยานิพนธ์ได้ผ่ านการยอมรับจาก
คณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และต้องเสนอความก้าวหน้าในการสัมมนาทุกภาคที่
ลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ 
Students undertake independent research on topics related to civil 
engineering and construction management using multiple disciplines to 
integrate research, Under the guidance of the thesis supervisor, the thesis 
topic accepted by the thesis advisory committee and must present progress 
at every seminar in which thesis registered. 
 

07-50-801 ดุษฎีนิพนธ์  2.1 36(0-36-0) 
 Dissertation 2.1 

นักศึกษาจะต้องท างานวิจัยอิสระในหัวข้อเกี่ยวกับวิศวกรรมโยธาและการบริหารงาน
ก่อสร้างโดยใช้ศาสตร์หลายศาสตร์ในการบูรณาการงานวิจัย ภายใต้การแนะน าของ
อาจารย์ผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์ โดยที่หัวข้อวิทยานิพนธ์ได้ผ่ านการยอมรับจาก
คณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และต้องเสนอความก้าวหน้าในการสัมมนาทุกภาคที่
ลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ 
Students undertake independent research on topics related to civil 
engineering and construction management using multiple disciplines to 
integrate research, Under the guidance of the thesis supervisor, the thesis 
topic accepted by the thesis advisory committee and must present progress 
at every seminar in which thesis registered. 
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07-50-802  ดุษฎีนิพนธ์  2.2 48(0-48-0) 
 Dissertation 2.2 
นักศึกษาจะต้องท างานวิจัยอิสระในหัวข้อเกี่ยวกับวิศวกรรมโยธาและการบริหารงาน
ก่อสร้างโดยใช้ศาสตร์หลายศาสตร์ในการบูรณาการงานวิจัย ภายใต้การแนะน าของ
อาจารย์ผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์ โดยที่หัวข้อวิทยานิพนธ์ได้ผ่ านการยอมรับจาก
คณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และต้องเสนอความก้าวหน้าในการสัมมนาทุกภาคที่
ลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ 
 Students undertake independent research on topics related to civil 
engineering and construction management using multiple disciplines to 
integrate research, Under the guidance of the thesis supervisor, the thesis 
topic accepted by the thesis advisory committee and must present progress 
at every seminar in which thesis registered. 
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3.2  ชื่อ สกุล ต าแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์    

 3.2.1  อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ล าดับ 
ชื่อ-สกุล 

(นาย/นาง/นางสาว) 
ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒิการศึกษา สถาบัน 

ปีที ่
ส าเร็จ 

ภาระการสอนต่อสัปดาห ์
แต่ละปีการศึกษา 

2565 2566 2567 2568 2569 
1 นายเอนก  เนรมิตรครบุรี 

 
 

อาจารย์ 
 
 

วศ.ด.(วิศวกรรมโยธา) 
วศ.ม.(วิศวกรรมโยธา) 
วศ.บ.(วิศวกรรมโยธา) 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสุรนาร ี
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสุรนาร ี
สถาบนัเทคโนโลยีราชมงคล 

2557 
2552 
2547 

3 3 3 3 3 

2 นายปรัชญา ยอดด ารงค์   อาจารย์ 
 
 

ปร.ด. (วิศวกรรมโยธาและ
การศึกษา) 
วศ.ม. (เทคโนโลยีวิศวกรรมการ
ก่อสร้าง) 
วศ.บ. (วิศวกรรมโยธาและ
เทคโนโลย)ี 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าพระนครเหนือ 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าพระนครเหนือ 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าพระนครเหนือ 

2563 
 

2556 
 

2554 

3 3 3 3 3 

3 นายทศพร  ประเสริฐศรี อาจารย์ ปร.ด.(วิศวกรรมโยธา) 
วศ.ม.(วิศวกรรมโยธา) 
วศ.บ.(วิศวกรรมโยธา) 

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 
สถาบนัเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าพระนครเหนือ 

2563 
2555 
2553 

3 3 3 3 3 

4 นายกฤษฎา อนนัตกาลต ์
 
 

อาจารย์ 
 

ปร.ด.(วิศวกรรมศาสตร์) 
ผ.ม.(การวางแผนชุมชนเมือง
และสภาพแวดล้อม) 
วศ.บ.(วิศวกรรมโยธา) 
ค.อ.บ.(วิศวกรรมโยธา-ส ารวจ) 
 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์
สถาบนัเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
สถาบนัเทคโนโลยีราชมงคล 
สถาบนัเทคโนโลยีราชมงคล 

2559 
2539 

 
2545 
2532 

3 3 3 3 3 
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ล าดับ 
ชื่อ-สกุล 

(นาย/นาง/นางสาว) 
ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒิการศึกษา สถาบัน 

ปีที ่
ส าเร็จ 

ภาระการสอนต่อสัปดาห ์
แต่ละปีการศึกษา 

2565 2566 2567 2568 2569 
5 นายวนัโชค  เครือหงษ์ 

 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

สาขาเชี่ยวชาญ
วิศวกรรมโยธา 

วศ.ด.(วิศวกรรมโยธา) 
วศ.ม.(วิศวกรรมโยธา) 
วศ.บ.(วิศวกรรมโยธา) 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสุรนาร ี
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีมหานคร 
สถาบนัเทคโนโลยีราชมงคล 

2555 
2547 
2539 

3 3 3 3 3 

6 นายดนัย วันทนากร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
สาขาเชี่ยวชาญ
วิศวกรรมโยธา 

Ph.D. Construction  
Engineering & Management 
M.Sc. Construction 
Engineering & Management 
วศ.บ.(วิศวกรรมโยธา) 

University of Nottingham, 
United Kingdom 
University of Missouri - 
Columbia, U.S.A. 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลย ี
พระจอมเกล้าธนบุร ี

2544 
 

2530 
 

2525 

3 3 3 3 3 

7 นายชาคริต  ศรีสุวรรณรัตน ์ อาจารย์ Ph.D.(Construction  
Engineering  and  
Management) 
M.Eng. (Construction  
Engineering  and  
Management) 
วศ.บ.(วิศวกรรมโยธา) 

University  of  Michigan, 
Ann  Arbor, United  
Stated of America 
University  of  Michigan, 
Ann Arbor, United  Stated 
of America 
สถาบนัเทคโนโลยีเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบงั 

2552 
 
 

2547 
 
 

2544 
 

3 3 3 3 3 

8 นายณรงค์เดช อินทรัตนช์ัยกิจ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
สาขาเชี่ยวชาญ
วิศวกรรมโยธา 

 

วศ.ด.(วิศวกรรมโยธา) 
วศ.ม.(วิศวกรรมโยธา) 
วศ.บ.(วิศวกรรมโยธา) 

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 
สถาบนัเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าพระนครเหนือ 
 

2560 
2547 
2545 

3 3 3 3 3 
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ล าดับ 
ชื่อ-สกุล 

(นาย/นาง/นางสาว) 
ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒิการศึกษา สถาบัน 

ปีที ่
ส าเร็จ 

ภาระการสอนต่อสัปดาห ์
แต่ละปีการศึกษา 

2565 2566 2567 2568 2569 
9 นายศตวรรษ หฤหรรษพงศ์ 

 
 

อาจารย์ 
 
 
 

ปร.ด.(วิศวกรรมโยธา) 
 
วศ.ม.(วิศวกรรมโยธา) 
 
วศ.บ.(วิศวกรรมโยธา) 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลย ี
พระจอมเกล้าธนบุร ี
มหาวิทยาลยัเทคโนโลย ี
พระจอมเกล้าธนบุร ี
มหาวิทยาลยัเทคโนโลย ี
พระจอมเกล้าธนบุร ี

2560 
 

2554 
 

2550 

3 3 3 3 3 

10 นายฤกษ์ชัย ฟูประทปีศิริ รองศาสตราจารย์ 
สาขาเชี่ยวชาญ 

วิศวกรรม
คอมพิวเตอร์ 

ปร.ด. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) 
วศ.ม. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) 
วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า) 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีมหานคร 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีมหานคร 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีมหานคร 

2554 
2545 
2543 

3 3 3 3 3 

11 นายฆณการ ภัณณิพงส ์
 
 

อาจารย์ 
 

บธ.ด. (บริหารธุรกิจ) 
บธ.ม. (การบริหารธุรกิจ) 
บธ.บ. (ระบบสารสนเทศ) 

มหาวิทยาลยัปทุมธานี  
มหาวิทยาลยัปทุมธานี  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ธัญบุร ี

2561 
2551 
2548 

3 3 3 3 3 

12 นางสาวศศิธร  สรรพ่อค้า 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
สาขาเชี่ยวชาญ 
วิศวกรรมเคมี 

วท.ด. (เคมีเทคนิค) 
วท.ม. (เคมีเทคนิค) 
วท.บ. (เคมีวิศวกรรม) 

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 

2555 
2549 
2547 

3 3 3 3 3 
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ล าดับ 
ชื่อ-สกุล 

(นาย/นาง/นางสาว) 
ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒิการศึกษา สถาบัน 

ปีท่ี 
ส าเร็จ 

ภาระการสอนต่อสัปดาห์ 
แต่ละปีการศึกษา 

13 นายนราธิป  ทับทนั รองศาสตราจารย์ 
สาขาเชี่ยวชาญ
สถาปัตยกรรม 

ปร.ด. (สถาปัตยกรรมพื้นถิน่) 
สถ.ม. (สถาปัตยกรรมเขตร้อน) 
 
สถ.บ. (เทมคโนโลยี
สถาปัตยกรรม) 

มหาวิทยาลยัศิลปากร 
สถาบนัเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราช
มงคลอีสาน 

2561 
2552 

 
2548 

3 3 3 3 3 

14 นางสาวศศิธร คลา้ยชม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
สาขาเชี่ยวชาญ 
สถาปัตยกรรม 

ปร.ด. (สิ่งแวดล้อมสรรค์สร้าง) 
สถ.ม. (สถาปัตยกรรม) 
สถ.บ. (สถาปตัยกรรม) 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์
มหาวิทยาลยัศิลปากร 
มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 

2558 
2547 
2545 

3 3 3 3 3 

15 นายอารี เลาะเหม็ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
สาขาเชี่ยวชาญ
สถาปัตยกรรม 

ปร.ด. (พลังงานและสิ่งแวดล้อม
อย่างยั่งยืน) 
คพ.ม. (เคหการ) 
ค.อ.บ. (สถาปัตยกรรม) 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราช
มงคลรัตนโกสนิทร ์
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 
สถาบนัเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

2563 
 

2554 
2538 

3 3 3 3 3 
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  3.2.2  อาจารย์ประจ า 

ล าดับ 
ชื่อ-สกุล 

(นาย/นาง/นางสาว) 
ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒิการศึกษา สถาบัน 

ปีที ่
ส าเร็จ 

ภาระการสอนต่อสัปดาห ์
แต่ละปีการศึกษา 

2565 2566 2567 2568 2569 
1 นายเอนก  เนรมิตรครบุรี 

 
 

อาจารย์ 
 
 

วศ.ด.(วิศวกรรมโยธา) 
วศ.ม.(วิศวกรรมโยธา) 
วศ.บ.(วิศวกรรมโยธา) 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสุรนาร ี
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสุรนาร ี
สถาบนัเทคโนโลยีราชมงคล 

2557 
2552 
2547 

3 3 3 3 3 

2 นายปรัชญา ยอดด ารงค์   อาจารย์ 
 
 

ปร.ด. (วิศวกรรมโยธาและ
การศึกษา) 
วศ.ม. (เทคโนโลยีวิศวกรรมการ
ก่อสร้าง) 
วศ.บ. (วิศวกรรมโยธาและ
เทคโนโลย)ี 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าพระนครเหนือ 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าพระนครเหนือ 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าพระนครเหนือ 

2563 
 

2556 
 

2554 

3 3 3 3 3 

3 นายทศพร  ประเสริฐศรี อาจารย์ ปร.ด.(วิศวกรรมโยธา) 
วศ.ม.(วิศวกรรมโยธา) 
วศ.บ.(วิศวกรรมโยธา) 

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 
สถาบนัเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าพระนครเหนือ 

2563 
2555 
2553 

3 3 3 3 3 

4 นายกฤษฎา อนนัตกาลต ์
 
 

อาจารย์ 
 

ปร.ด.(วิศวกรรมศาสตร์) 
วศ.บ.(วิศวกรรมโยธา) 
ผ.ม.(การวางแผนชุมชนเมืองและ
สภาพแวดล้อม) 
ค.อ.บ.(วิศวกรรมโยธา-ส ารวจ) 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์
สถาบนัเทคโนโลยีราชมงคล 
สถาบนัเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
สถาบนัเทคโนโลยีราชมงคล 

2559 
2545 
2539 

 
2532 

3 3 3 3 3 

5 นายวนัโชค  เครือหงษ์ 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
สาขาเชี่ยวชาญ
วิศวกรรมโยธา 

วศ.ด.(วิศวกรรมโยธา) 
วศ.ม.(วิศวกรรมโยธา) 
วศ.บ.(วิศวกรรมโยธา) 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสุรนาร ี
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีมหานคร 
สถาบนัเทคโนโลยีราชมงคล 

2555 
2547 
2539 

3 3 3 3 3 
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ล าดับ 
ชื่อ-สกุล 

(นาย/นาง/นางสาว) 
ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒิการศึกษา สถาบัน 

ปีที ่
ส าเร็จ 

ภาระการสอนต่อสัปดาห ์
แต่ละปีการศึกษา 

2565 2566 2567 2568 2569 
6 นายดนัย วันทนากร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

สาขาเชี่ยวชาญ
วิศวกรรมโยธา 

Ph.D. Construction  
Engineering & Management 
M.Sc. Construction 
Engineering & Management 
วศ.บ.(วิศวกรรมโยธา) 

University of Nottingham, 
United Kingdom 
University of Missouri - 
Columbia, U.S.A. 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลย ี
พระจอมเกล้าธนบุร ี

2544 
 

2530 
 

2525 

3 3 3 3 3 

7 นายชาคริต  ศรีสุวรรณรัตน ์ อาจารย์ Ph.D.(Construction  
Engineering  and  
Management) 
M.Eng. (Construction  
Engineering  and  
Management) 
วศ.บ.(วิศวกรรมโยธา) 

University  of  Michigan, 
Ann  Arbor, United  Stated 
of America 
University  of  Michigan, 
Ann Arbor, United  Stated 
of America 
สถาบนัเทคโนโลยีเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบงั 

2552 
 
 

2547 
 
 

2544 
 

3 3 3 3 3 

8 นายณรงค์เดช อินทรัตนช์ัยกิจ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
สาขาเชี่ยวชาญ 
วิศวกรรมโยธา 

 

วศ.ด.(วิศวกรรมโยธา) 
วศ.ม.(วิศวกรรมโยธา) 
วศ.บ.(วิศวกรรมโยธา) 

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 
สถาบนัเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าพระนครเหนือ 

2560 
2547 
2545 

3 3 3 3 3 

9 นายศตวรรษ หฤหรรษพงศ์ 
 
 

อาจารย์ 
 
 
 

ปร.ด.(วิศวกรรมโยธา) 
 
วศ.ม.(วิศวกรรมโยธา) 
 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลย ี
พระจอมเกล้าธนบุร ี
มหาวิทยาลยัเทคโนโลย ี
พระจอมเกล้าธนบุร ี

2560 
 

2554 
 

3 3 3 3 3 
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ล าดับ 
ชื่อ-สกุล 

(นาย/นาง/นางสาว) 
ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒิการศึกษา สถาบัน 

ปีที ่
ส าเร็จ 

ภาระการสอนต่อสัปดาห ์
แต่ละปีการศึกษา 

2565 2566 2567 2568 2569 
วศ.บ.(วิศวกรรมโยธา) มหาวิทยาลยัเทคโนโลย ี

พระจอมเกล้าธนบุร ี
2550 

10 นางสาวเพ็ญพชิชา สนิทอินทร ์ อาจารย์ ปร.ด. (วิศวกรรมโยธา) 
 
วศ.ม. (วิศวกรรมโยธา) 
 
วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา) 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าธนบุร ี
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าธนบุร ี
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์

2563 
 

2558 
 

2556 

3 3 3 3 3 

11 นายจิรวฒัน์ จนัทร์เรือง อาจารย์ ปร.ด. (วิศวกรรมโยธา) 
วศ.ม. (วิศวกรรมโยธา) 
วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา) 
 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์
มหาวิทยาลยัเทคโนโลย ี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

2563 
2556 
2552 

3 3 3 3 3 

12 นายฤกษ์ชัย ฟูประทปีศิริ รองศาสตราจารย์ 
วิศวกรรม

คอมพิวเตอร์ 

ปร.ด. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) 
วศ.ม. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) 
วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า) 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 

2554 
2545 
2543 

3 3 3 3 3 

13 นายฆณการ ภัณณพงิส ์
 
 

อาจารย์ 
 

บธ.ด. (บริหารธุรกิจ) 
บธ.ม. (การบริหารธุรกิจ) 
บธ.บ. (ระบบสารสนเทศ) 

มหาวิทยาลยัปทุมธานี  
มหาวิทยาลยัปทุมธานี  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ธัญบุร ี

2561 
2551 
2548 

3 3 3 3 3 

14 นางสาวศศิธร  สรรพ่อค้า 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
สาขาเชี่ยวชาญ
วิศวกรรมเคมี 

วท.ด.(เคมีเทคนิค) 
วท.ม.(เคมีเทคนิค) 
วท.บ.(เคมีวิศวกรรม) 

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 
 

2555 
2549 
2547 

3 3 3 3 3 
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ล าดับ 
ชื่อ-สกุล 

(นาย/นาง/นางสาว) 
ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒิการศึกษา สถาบัน 

ปีที ่
ส าเร็จ 

ภาระการสอนต่อสัปดาห ์
แต่ละปีการศึกษา 

2565 2566 2567 2568 2569 
15 นายนราธิป  ทับทนั รองศาสตราจารย์ 

สาขาเชี่ยวชาญ
สถาปัตยกรรม 

ปร.ด. (สถาปัตยกรรมพื้นถิน่) 
สถ.ม. (สถาปัตยกรรมเขตร้อน) 
สถ.บ. (เทมคโนโลยี
สถาปัตยกรรม) 

มหาวิทยาลยัศิลปากร 
สถาบนัเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราช
มงคลอีสาน 

2561 
2552 

 
2548 

3 3 3 3 3 

16 นางสาวศศิธร คลา้ยชม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
สาขาเชี่ยวชาญ
สถาปัตยกรรม 

ปร.ด. (สิ่งแวดล้อมสรรค์สร้าง) 
สถ.ม. (สถาปัตยกรรม) 
สถ.บ. (สถาปตัยกรรม) 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์
มหาวิทยาลยัศิลปากร 
มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 

2558 
2547 
2545 

3 3 3 3 3 

17 นายอารี เลาะเหม็ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
สาขาเชี่ยวชาญ
สถาปัตยกรรม 

ปร.ด. (พลังงานและสิ่งแวดล้อม
อย่างยั่งยืน) 
คพ.ม. (เคหการ) 
ค.อ.บ. (สถาปัตยกรรม) 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราช
มงคลรัตนโกสนิทร ์
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 
สถาบนัเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

2563 

2554 

2538 

3 3 3 3 3 
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3.2.3  อาจารย์พิเศษ 

ล าดับ 
ชื่อ-สกุล 

(นาย/นาง/นางสาว) 
ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒิการศึกษา สถาบัน 

ปีที ่
ส าเร็จ 

 
ประสบการณ์การท างาน/สถานที่ท างาน 

 
1 นายณัฐพงศ์ ด ารงวิริยะนุภาพ รองศาสตราจารย์ Ph.D.(Cuvil Engineering )  

 
M.S. (Construction  
Engineering   
วศ.ม.(วิศวกรรมโยธา) 
วศ.บ.(วิศวกรรมโยธา) 

University of Colorado, 
Boulder, USA  
University of Colorado, 
Boulder, USA -
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

2554 
 

2551 
 

2544 
2541 

     

2 นางวรรณสิริ พนัธ์อุไร รองศาสตราจารย์ Ph.D.(Civil Engineering )  
 
M.S. (Construction  
Engineering   
วศ.บ.(วิศวกรรมโยธา) 

The Georgia Institute of 
Technology, USA. 
New Jersey Institute of 
Technology, USA 
มหาวิทยาลยัมหิดล 

2549 
 

2543 
 

2541 

     

3 นายสุขสันติ์ หอพิบูลสุข ศาสตราจารย์ Ph.D. (Geotechnical 
Engineering) 
M.Eng. (Soil Engineering) 
  
วศ.บ.(วิศวกรรมโยธา) 

Saga University Japan. 
 
Asian Institute of 
Technology, Thailand. 
จุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย 

2544 
 

2541 
 

2539 

     

หมายเหตุ   อาจารย์พิเศษให้มีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 
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4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม  
มีการศึกษาดูงาน การเข้าเยี่ยมชม การจัดประสบการณ์ภาคสนามเพ่ือพัฒนาโจทย์วิจัย

แลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านวิศวกรรมโยธาและการบริหารงานก่อสร้างในองค์กรที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ
และภาคเอกชน 
 

 4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม 
ความคาดหวังในผลการเรียนรู้ประสบการณ์ภาคสนามของนักศึกษา มีดังนี้ 
1) บูรณาการความรู้ที่เรียนมาเพ่ือน าไปแก้ปัญหาทางงานวิศวกรรมโยธาและบริหารงานก่อสร้าง

ได้อย่างเหมาะสม 
2) ได้ประเด็นหัวข้องานวิจัยเพ่ือท าดุษฎีนิพนธ์ที่ตรงความต้องการของผู้ใช้งานบัณฑิต 

 

 4.2  ช่วงเวลา  
การเรียนรู้ประสบการณ์ภาคสนาม สามารถด าเนินกิจกรรมในภาคการศึกษาที่ 1 หรือ 2 ของทุก

ชั้นปี โดยแทรกเป็นส่วนหนึ่งของกรณีศึกษาในวิชาเรียน ตามความเห็นชอบของอาจารย์ผู้สอน 
  

 4.3  การจัดเวลาและตารางสอน 
ให้เป็นไปตามที่อาจารย์ผู้สอนรายวิชาก าหนด 

 
5. ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย  

ข้อก าหนดในการท าดุษฎีนิพนธ์ต้องเป็นการสร้างองค์ความรู้ใหม่ในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับ
วิศวกรรมโยธาและการบริหารงานก่อสร้าง อันจะน าไปสู่การตอบสนองต่อความต้องการพัฒนาองค์การ
และทางสังคมโดยรวม โดยมีกระบวนการในการท าดุษฎีนิพนธ์ที่ชัดเจน และต้องน าส่งตามรูปแบบและ
ระยะเวลาที่หลักสูตรก าหนดอย่างเคร่งครัด 
 
 5.1 ค าอธิบายโดยย่อ  
  ดุษฎีนิพนธ์ที่นักศึกษาสนใจท าการวิจัยต้องสามารถอธิบายได้โดยทฤษฎีที่น ามาใช้ในการศึกษา 
และองค์ความรู้ใหม่ที่จะได้รับจากการท าวิจัยจะต้องมีประโยชน์ต่อการน าไปใช้ มีขอบเขตการด าเนินการ 
ที่ชัดเจนและสามารถท าเสร็จภายในระยะเวลาที่ก าหนดของหลักสูตร โดยจัดให้นักศึกษาท างานวิจัยตาม
โจทย์ ที่สนใจภายใต้การดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ น าเสนอผลงานวิจัยในรูปแบบรายงานและ
วาจา 
 
 5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้ 

  นักศึกษามีความรู้ในเนื้อหาวิศวกรรมโยธาและการบริหารงานก่อสร้าง มีความเชี่ยวในการท า
วิจัยและสามารถสร้างองค์ความร็ใหม่ที่สามารถน าไปใช้ในการบริหารงาน พัฒนาองค์การหรือประเทศได้
จริง ตลอดจนสามารถน าเสนอผลงานทางวิชาการได้ 
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 5.3 ช่วงเวลา  
 ตามความเห็นชอบของผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 
 5.4 จ านวนหน่วยกิต 

เป็นไปตามจ านวนหน่วยกิตของวิทยานิพนธ์ที่ก าหนดในโครงสร้างหลักสูตรในข้อ 3.2 
 
 5.5 การเตรียมการ 

1) อาจารย์ท าหน้าที่เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ เพ่ือให้ค าแนะน าแก่นักศึ กษา โดย
นักศึกษาเป็นผู้เลือกอาจารย์ที่ปรึกษาซึ่งมีความเชี่ยวชาญในเรื่องที่ตนสนใจ 

2) จัดเตรียมอาจารย์ที่ปรึกษา โดยอาจารย์ได้ท าการจัดตารางเวลาในแต่ละภาคการศึกษา 
เพ่ือให้ค าปรึกษาและติดตามการท างานของนักศึกษา 

3) มีคอมพิวเตอร์และโปรแกรมคอมพิวเตอร์บริการ ทั้งในศูนย์คอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัย 
และห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ของหลักสูตร 

4) มีห้องปฏิบัติการในการท าดุษฎีนิพนธ์ 
 

 5.6 กระบวนการประเมินผล 
ประเมินผลความก้าวหน้าในการท าดุษฎีนิพนธ์จากการเสนอหัวข้อและเค้าโครงดุษฎีนิพนธ์ต่อ

คณะกรรมการดุษฎีนิพนธ์ และประเมินผลส าเร็จจากดุษฎีนิพนธ์ที่ได้สอบป้องกันดุษฎีนิพนธ์แบบเปิด
สาธารณะ โดยด าเนินการตามกระบวนการและมาตรฐานการท าดุษฎีนิพนธ์ที่คณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรก าหนดไว้ กระบวนการในการประเมินผลมี ดังนี้ 

1) สอบผ่านภาษาอังกฤษ หรือ ได้รับการยกเว้นตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรก าหนด 

2) สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) ครบถ้วนเป็นผู้มีสิทธิ์ขอสอบท า
ดุษฎีนิพนธ์ 

3) สอบผ่านหัวข้อดุษฎีนิพนธ์ 
4) สอบผ่านเค้าโครงดุษฎีนิพนธ์ สอบผ่านการสอบป้องกันดุษฎีนิพนธ์ โดยคณะกรรมการสอบ

ดุษฎีนิพนธ์ให้เป็นไปตามข้อก าหนดของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
5) ผลงานดุษฎีนิพนธ์จะต้องได้รับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการนานาชาติ 
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หมวดที ่4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธก์ารสอน และวิธีการประเมินผล 
 

1. แผนการเตรียมความพร้อมของนักศึกษาเพื่อให้บรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวัง 
คุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา กลุยุทธ์การสอนและกิจกรรมนักศึกษาที่ใช้ 

ในการพัฒนา 
1. มีคุณธรรม จริยธรรม มีความ
รับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพและ
สังคม 

จัดการเรียนการสอนโดยสอดแทรกจริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ 
รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เคารพสิทธิของผู้อ่ืน ค านึงถึงความ
เสมอภาค รวมถึงระเบียบและกฎเกณฑ์ทางสังคม ในวิชาเรียนต่าง ๆ 
โดยนักศึกษาสามารถน าเสนอความคิดเห็นและ อภิปรายในแง่ของ
คุณธรรมจริยธรรม ทั้งด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม ทั้ง
ระดับชาติและนานาชาติ 

2 .  มี ค ว า ม รู้ ด้ า น บ ริ ห า ร ก า ร
เปลี่ยนแปลงโดยใช้เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม สามารถวินิจฉัยธุรกิจ 
ในเชิงทฤษฎีและปฏิบัติและให้
ค า แนะน า ได้ อย่ า ง เหม า ะสม 
สามารถเป็นนักวิชาการ นักวิจัย ที่
ปรึกษา ตลอดจนผู้บริหารธุรกิจ
หรือผู้ประกอบการ 

มอบหมายให้ลงพ้ืนที่เพ่ือปฏิบัติการวิจัยจริงที่ต้องมีการประยุกต์
ความรู้ทางทฤษฎีมาประกอบ การวิจัย เพ่ือต่อยอดหรือสร้างองค์
ความรู้ใหม ่

3. มีความสามารถท างานร่วมกับ
ผู้ อ่ืน มีทักษะการบริหารจัดการ 
และท างาน เป็นหมู่คณะ 

การท างานเป็นทีม รายงานกลุ่ม การท าโครงงานในวิชาเรียน และ
โครงการต่าง ๆ ของนักศึกษา มีการเสนอความคิดเห็นของตนเองได้
อย่างเสรี การจับกลุ่มอภิปรายสถานการณ์จ าลองหรือถอดบทเรียน 
กรณีศึกษา เพ่ือค้นหาและแก้ปัญหา 

4. รู้จักแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง
และสามารถติดต่อสื่อสารกับผู้อ่ืน
ได ้

มอบหมายงานที่ต้องศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองและการน าเสนอ
ผลงานที่ได้ศึกษา 

5. มีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษใน
การปฏิบัติงาน 

สอดแทรกภาษาอังกฤษในการเรียนการสอนตลอดจนให้นักศึกษา
เข้ารับการอบรมในหลักสูตร ภาษาอังกฤษเพ่ือการปฏิบัติงาน 

6 .  มี ค ว ามสามารถ ในการ ใ ช้
เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้น 
รวบรวม จัดการ และน าเสนอ
ข้อมูลได้เป็นอย่างด ี

ก าหนดให้ผู้เรียนใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในรายวิชาต่าง ๆ เพ่ือ
สืบค้นวรรณกรรม งานวิจัย เพ่ือน ามารวบรวม คัดแยก ประกอบการ
วิเคราะห์และน าเสนอ 

7. มีทักษะในการท าวิจัยเพ่ือสร้าง
หรือพัฒนาเป็นองค์ความรู้ ใหม่ที่
ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 

นักศึกษาลงทะเบียนเรียนในรายวิชาที่เกี่ยวกับการวิจัย และการ
สัมมนาในหัวข้อขั้นสูงด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรมทางธุรกิจ 
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2. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 
 ระบุลักษณะพิเศษของนักศึกษาที่นอกเหนือไปจากความคาดหวังโดยทั่วๆ ไปที่สถาบัน คณะ หรือ
ภาควิชา พยายามพัฒนาให้มีขึ้นในตัวของนักศึกษาหลักสูตรนี้ เช่น บัณฑิตซึ่งมีความสามารถพิเศษเฉพาะ
ในการแก้ไขปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์และคิดเชิงเหตุผล มีความสามารถในความเป็นผู้น าอย่างโดดเด่น 
หรือมีความมุ่งมั่นในการบริการสาธารณะ หรือมีทักษะทาง IT ในระดับสูง ในแต่ละคุณลักษณะดังกล่าว 
ชี้ให้เห็นถึงกลยุทธ์การสอนและกิจกรรมที่นักศึกษาจะใช้ในการพัฒนาคุณลักษณะเหล่านั้น 

คุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา กลยุทธ์การสอนและกิจกรรมนักศึกษา 
ที่จะใช้ในการพัฒนา 

1. มีความสามารถในการติดต่อสื่อสาร โดย
ใช้ภาษาต่างประเทศและศัพท์เทคนิค 
รวมถึงความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 

มอบหมายงานหรือกิจกรรมที่ต้องการน าเสนอในลักษณะ 
ปากเปล่า ประกอบสื่อเทคโนโลยีทันสมัย การใช้เทคโนโลยี 
สืบค้นและติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการ 

2. เป็นนักคิดรู้จักแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง
และเลือกวิธีการแก้ปัญหาได้อย่างเป็น
ระบบและเหมาะสม 

การมอบหมายงานกิจกรรมให้คิดเชิงเหตุผล การวิพากษ์อย่าง
สร้างสรรค์และการรับฟังข้อเสนอ 

3. มีความไฝ่รู้ ความสามารถพัฒนาความรู้
ในลักษณะการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ 
และสามารถเผยแพร่ในระดับชาติและ
นานาชาติ 

มีการมอบหมายงานค้นคว้าด้วยตนเอง มีการก าหนดปัญหาใน
เชิงการวิจัยที่มีความคิดสร้างสรรค์ใหม่ ตามกระบวนการวิจัย
และสามารถเผยแพร่งานวิจัยได้อย่างมาตรฐาน 

 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ (Learning outcome) 

ปีที่ ภาคการศึกษา ผลลัพธ์การเรียนรู้ 
 
3 

2 1. การน าเสนองานวิทยานิพนธ์ 
2. ผลงานวิจัยได้รับการตีพิมพ์ 

1 1. สรุปผลสาระส าคัญงานวิจัย 
2. เขียนบทความวิจัยตีพิมพ์ 

 
2 

2 1. มีทักษะการเขียนบทความ 
2. มีทักษะการเขียนวิทยานิพนธ์ 

1 1. วิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้จากงานวิจัย 
2. มีหัวข้อในการท าวิจัย 

 
 
1 

2 1. มีความรู้และเข้าใจกระบวนการวิจัย 
2. สรุปสาระส าคัญในงานวิจัย 
3. มีทฤษฎีที่สามารถประยุกต์ใช้ในการท าวิจัย 

1 1. มีคุณธรรม ความชื่อสัตย์ และเป็นพลเมืองที่ดีท างานมอบหมายด้วยความ
รับผิดชอบ 
2. มีทฤษฎีในวิชาชีพ 
3. สามารถสืบค้นงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ 
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ก. หมวดวิชาบังคับ 
2.1 คุณธรรม จริยธรรม 

2.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
1. มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 
2. มีความเข้าใจและประพฤติตนตามหลักคุณธรรมจริยธรรม 
3. มีความสามารถในการจัดการปัญหาทางคุณธรรมจริยธรรม โดยอาศัยหลักการทางวิชาการ 

2.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
 ก าหนดให้มีวัฒนธรรมองค์การ เพ่ือเป็นการปลูกฝังให้ผู้เรียนมีระเบียบวินัยโดยเน้นการเข้า
ชั้นเรียน ความตรงต่อเวลา การให้เกียรติผู้อ่ืน และปฏิบัติตามระเบียบของทางมหาวิทยาลัย มีความ
ซื่อสัตย์ทั้งในการสอบวัดความรู้และการจัดท าผลงานทางวิชาการที่ต้องมีจริยธรรมและจรรยาบรรณทาง
วิชาการ นอกจากนี้อาจารย์ผู้สอนทุกคนต้องสอดแทรกเรื่องคุณธรรมและจริยธรรมในการสอนทุกรายวิชา 
รวมทั้งมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมอย่างสม่ าเสมอ 
 2.1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

1. ประเมินจากการตรงเวลาของผู้เรียนในการเข้าชั้นเรียน การส่งงานที่ได้รับมอบหมาย 
การให้เกียรติอาจารย์ผู้สอนและเพ่ือนร่วมชั้นเรียน 

2. ประเมินโดยผู้สอนรับผิดชอบแต่ละรายวิชา เช่น การสอบข้อเขียน การสอบปฏิบัติการ
สังเกตพฤติกรรมการด าเนินการวิจัย  

3. ประเมินจากปริมาณการท าทุจริตในการสอบ การลอกเลียนวรรณกรรม และการกระท า
ที่ผิดหลักจรรยาบรรณทางวิชาการ เป็นต้น 

 
2.2 ความรู้ 

2.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
1. มีความรู้ในปรัชญา แนวคิด ทฤษฎีที่เก่ียวข้อง 
2. มีความรอบรู้ ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม 
3. สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการเพ่ือสร้างองค์ความรู้และน ามา ประยุกต์ใช้ได้

อย่างลึกซึ้ง 
2.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ 

1. การเรียนการสอนเป็นไปในลักษณะที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ มีการบรรยายถึงเนื้อหา
หลักของแต่ละวิชา แนะน าให้ผู้เรียนท าการศึกษาค้นคว้า และศึกษา  หาความรู้เพ่ิมเติมให้เท่าทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม 

2. การสอนโดยเน้นให้ผู้เรียนได้ท าการวิจัยจริงในหัวข้อซึ่งสอดคล้องกับหลักสูตรและสร้าง
ความก้าวหน้าทางวิชาการ 

3. จัดกระบวนการเรียนการสอน โดยการมอบหมายงานเพ่ือให้ผู้เรียนได้มีการฝึกฝน
ทักษะด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะด้านวิจัย รู้จักการสืบค้น วิเคราะห์และแก้ปัญหาบนหลักการทางวิชาการ 
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2.2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
มหาวิทยาลัยได้มีการก าหนดกลยุทธ์การประเมินผลและทวนสอบว่าเกิดผลการเรียนรู้ตาม

มาตรฐานจริง ได้มีการวางแผนไว้ล่วงหน้า และระบุรายละเอียดเป็นลายลักษณ์อักษร ในเอกสาร
รายละเอียดของหลักสูตร และรายละเอียดของรายวิชา โดยประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการ
ปฏิบัติของผู้เรียนในด้านต่าง ๆ คือ 

1. การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน 
2. ประเมินจากการศึกษาค้นคว้า และรายงานที่นักศึกษาจัดท า 
3. ประเมินจากการน าเสนอรายงานที่นักศึกษาจัดท าในชั้นเรียน 
4. ประเมินจากรายวิชาหัวข้อขั้นสูงและดุษฎีนิพนธ์ 

 
2.3 ทักษะทางปัญญา 

2.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
1. มีทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบและมีวิจารณญาณ เท่าทันต่อการ เปลี่ยนแปลง

ของสภาพแวดล้อม 
2. มีทักษะการตีความ วิพากษ์วิจารณ์ ประเมินคุณค่าของข้อมูล ข้อเท็จจริง 
3. มีทักษะในการสังเคราะห์ข้อมูล ข้อเท็จจริง เพ่ือพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ 
4. มีความคิดสร้างสรรค์ บูรณาการองค์ความรู้และนวัตกรรมสู่การแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อน 

2.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญาความรู้ 
1. ในการเรียนการสอน มีการฝึกทักษะการคิดอย่างสร้างสรรค์โดยเริ่มจากประเด็นที่ง่าย     

และเพ่ิมความซับซ้อนมากขึ้นตามล าดับ ซึ่งมีการจัดให้สอดคล้องกับรายวิชาอย่างเหมาะสม 
2. จัดการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และผู้เรียนมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นต่อการ

ปรับแต่งเนื้อหาการสอน 
3. จัดให้มีรายวิชาที่เกี่ยวกับการวิจัยเพ่ือสร้างประสบการณ์เชิงประจักษ์ให้ผู้เรียนฝึกฝน

วิธีการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ 
2.3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

   ประเมินจากผลงานและการปฏิบัติของผู้เรียน เช่น พิจารณาจากแนวคิดและความเป็นเหตุ
เป็นผลในการท าดุษฎีนิพนธ์ การน าเสนอรายงานในชั้นเรียน ความสามารถในการอ้างหลักการและเหตุผล
มาโต้แย้งหรืออภิปราย ความคิดสร้างสรรค์และการบูรณาการความรู้ เป็นต้น 

 
2.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

2.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
1. มีความรับผิดชอบในการกระท า หรือผลงานทางวิชาการและวิชาชีพของตนเองและกลุ่ม 
2. มีความรับผิดชอบในการพัฒนาการเรียนรู้ทางวิชาชีพของตนเองอย่างต่อเนื่อง 
3. มีความสามารถในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นที่แตกต่าง และแสดงจุดยืนอย่างเหมาะสม 
4. มีความสามารถในการจัดการข้อโต้แย้งระหว่างกลุ่มและบุคคล โดยอาศัยหลักการทาง

วิชาการและวิชาชีพ 
5. มีความสามารถในการแก้ไขสถานการณ์โดยประยุกต์ใช้ความรู้ในศาสตร์เพ่ือชี้น าสังคม 
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2.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 

จัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชาให้ผู้เรียนมีความรับผิดชอบในการท างานและสามารถท างาน
ร่วมกับผู้อ่ืนได้เคารพและรับฟังความคิดเห็นของสมาชิก การน าเสนอผลงานทางวิชาการเพ่ือเสริมสร้าง
บุคลิกภาพ ตลอดจนมีการสอดแทรกเรื่องความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม การมีมนุษยสัมพันธ์การ
เข้าใจในความหลากหลายเข้าไปในรายวิชา 

2.4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ดา้นทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของผู้เรียนในการน าเสนอรายงานชั้นเรียน 

สังเกตจากพฤติกรรมที่แสดงออกในการร่วมกิจกรรมต่าง ๆ และการน าเสนอผลงานจากรายงานของแต่ละ
รายวิชา รวมทั้งดุษฎีนิพนธ์ 

 
2.5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

2.5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1. มีทักษะการจ าแนกและวิเคราะห์ข้อมูลเชิงตัวเลข 
2. มีทักษะการเลือกใช้สถิติและเทคโนโลยีการประมวลผลข้อมูลที่เหมาะสมกับการวิจัย 
3. มีความสามารถในการสื่อสารกับบุคคลที่หลากหลายด้วยภาษาและเทคโนโลยีที่เหมาะสม 
4. มีความสามารถในการน าเสนอผลงานต่อแวดวงวิชาการและวิชาชีพได้อย่างมี 

ประสิทธิภาพ 
2.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและ

การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
1. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้ฝึกวิเคราะห์ และการค้นคว้าเอกสารทางวิชาการจาก  

ฐานข้อมูลทั้งระดับชาติและนานาชาติตลอดจนการอ้างอิงอย่างถูก หลักทางวิชาการ 
2. จัดการเรียนการสอนและกิจกรรมให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะด้านการสื่อสาร 
3. จัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติในการท าวิจัยและสามารถค้นหาความรู้และ

ความจริงได้ด้วยตนเอง 
2.5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการ

ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
1. ประเมินจากเทคนิคการน าเสนอโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการแต่ละรายวิชาและ

การจัดท าดุษฎีนิพนธ์  
2. ประเมินจากความสามารถในการอธิบาย การอภิปรายผลการวิจัยเพ่ือป้องกันดุษฎีนิพนธ์

ที่น าเสนอ 
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3.  แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
 
มีผลการเรียนรู้ดังนี้  

คุณธรรม  จริยธรรม 
1. มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 

     2. มีความเข้าใจและประพฤติตนตามหลักคุณธรรมจริยธรรม 
     3. มีความสามารถในการจัดการปัญหาทางคุณธรรมจริยธรรม  
       โดยอาศัยหลักการทางวิชาการ 
ความรู้ 
   1. มีความรู้ในปรัชญา แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
   2. มีความรอบรู้ ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม 
   3. สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการเพ่ือสร้างองค์ความรู้และน ามา  
      ประยุกต์ใช้ได้อย่างลึกซึ้ง 
ทักษะทางปัญญา 
    1. มีทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบและมีวิจารณญาณ เท่าทันต่อการ 
       เปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม 
   2. มีทักษะการตีความ วิพากษ์วิจารณ์ ประเมินคุณค่าของข้อมูล ข้อเท็จจริง 
   3. มีทักษะในการสังเคราะห์ข้อมูล ข้อเท็จจริง เพ่ือพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ 
   4. มีความคิดสร้างสรรค์ บูรณาการองค์ความรู้และนวัตกรรมสู่การ 
     แก้ไขปัญหาที่ซับซ้อน 

ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
1. มีความรับผิดชอบในการกระท า หรือผลงานทางวิชาการและวิชาชีพของ 

ตนเองและกลุ่ม 
     2. มีความรับผิดชอบในการพัฒนาการเรียนรู้ทางวิชาชีพของตนเองอย่างต่อเนื่อง 
     3.  มีความสามารถในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นที่แตกต่าง และแสดงจุดยืนอย่าง   
         เหมาะสม 

4. มีความสามารถในการจัดการข้อโต้แย้งระหว่างกลุ่มและบุคคล โดยอาศัย 
หลักการทางวิชาการและวิชาชีพ 

5. มีความสามารถในการแก้ไขสถานการณ์โดยประยุกต์ใช้ความรู้ในศาสตร์เพ่ือ 
ชี้น าสังคม 

ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
    1. มีทักษะการจ าแนกและวิเคราะห์ข้อมูลเชิงตัวเลข 
    2. มีทักษะการเลือกใช้สถิติและเทคโนโลยีการประมวลผลข้อมูลที่เหมาะสมกับการวิจัย 
    3. มีความสามารถในการสื่อสารกับบุคคลที่หลากหลายด้วยภาษาและเทคโนโลยี 
       ที่เหมาะสม 
    4. มีความสามารถในการน าเสนอผลงานต่อแวดวงวิชาการและวิชาชีพได้อย่างมี  
       ประสิทธิภาพ 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
 ความรับผิดชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา จ านวน 
หน่วยกิต 

1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสารและการ

ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 
07-25-701 ทักษะที่จ าเป็นส าหรับการจัดการธุรกิจ 
              ก่อสร้าง   

3(3-0-6) 
                   

07-25-702 สัญญาและกฎหมายทางธุรกิจงาน
ก่อสร้าง     

3(3-0-6) 
                   

07-11-701 วิธีการวิจัยทางวิศวกรรมโยธาและการ 
               บริหารงานก่อสร้าง 

3(3-0-6) 
                   

07-11-702 สัมมนาทางวิศวกรรมโยธาและการ 
               บริหารงานก่อสร้าง 1 

1(0-3-2) 
                   

07-11-803  สัมมนาทางวิศวกรรมโยธาและการ 
               บริหารงานก่อสร้าง 2 

1(0-3-2) 
                   

07-11-804  สัมมนาทางวิศวกรรมโยธาและการ 
                บริหารงานก่อสร้าง 3 

1(0-3-2) 
                   

07-25-703 การจัดการโครงการส าหรับงานทาง 
               วิศวกรรมและก่อสร้าง 

3(3-0-6) 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
 ความรับผิดชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา จ านวน 
หน่วยกิต 

1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสารและการ

ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 
07-25-704 ตัวแบบการตัดสินใจส าหรับการบริหาร 
               โครงการก่อสร้าง 

3(3-0-6) 
                   

07-25-705 การจัดการความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม 
               ในงานก่อสร้าง 

3(3-0-6) 
                   

07-25-706 การจัดการทางการเงินและการบัญชี 
               ส าหรับผู้จัดการก่อสร้าง  

3(3-0-6) 
                   

07-25-707 การวิเคราะห์เพ่ือตัดสินใจลงทุนโครงการ 
             ก่อสร้าง 

3(3-0-6) 
                   

07-25-708 การจัดการความเสี่ยงในงานก่อสร้าง 3(3-0-6) 
                   

07-25-709 การออกแบบและระบบสารสนเทศ 
               หุ่นจ าลองโครงการ 

3(3-0-6) 
                   

07-12-701 การวิเคราะห์และออกแบบโครงสร้าง 
               คอนกรีตขั้นสูง 

3(3-0-6) 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
 ความรับผิดชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา จ านวน 
หน่วยกิต 

1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสารและการ

ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 
07-12-702 การออกแบบโครงสร้างต้านทานแรงลม 
               และแรงเนื่องจากแผ่นดินไหว    

3(3-0-6) 
                   

07-12-703 กลศาสตร์ของวัสดุและทฤษฎีโครงสร้าง 
               ขั้นสูง 

3(3-0-6)                    

07-10-704 การส ารวจและการทดสอบในงาน 
               วิศวกรรมโยธา 

3(3-0-6) 
                   

07-12-705 พฤติกรรมของโครงสร้างเหล็ก 3(3-0-6)                    

07-12-706 เทคโนโลยีคอนกรีตขั้นสูง 3(3-0-6)                    
07-16-701 วิศวกรรมฐานรากข้ันสูง 3(3-0-6)                    
07-16-702 เทคนิคการปรับปรุงดิน 3(3-0-6)                    
07-15-701 ระบบสารสนเทศและฐานข้อมูลเพื่อการ 
               จัดการทรัพยากรน้ า 

3(3-0-6) 
                   

07-15-702 วิศวกรรมทรัพยากรน้ าขั้นสูง 3(3-0-6) 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
 ความรับผิดชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา จ านวน 
หน่วยกิต 

1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสารและการ

ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 
07-16-701 หัวข้อขั้นสูงทางวิศวกรรมส ารวจและ 
               สารสนเทศ 

3(3-0-6) 
                   

07-30-701  การจัดการอสังหาริมทรัพย์และบริหาร 
                ทรัพยากรอาคาร 

3(3-0-6) 
                   

07-30-702  การออกแบบและจัดการสิ่งแวดล้อม 
                สรรค์สร้างอย่างยั่งยื่น 

3(3-0-6) 
                   

07-30-703  เทคโนโลยีและนวัตกรรมอาคารเขียว 3(3-0-6) 
                   

07-30-704  การวิเคราะห์ผลกระทบด้าน 
                สิ่งแวดล้อมส าหรับโครงการก่อสร้าง                     

3(3-0-6) 
                   

07-40-701  หัวข้อพิเศษทางด้านวิศวกรรมโยธา 
                และการบริหารงานก่อสร้าง 1 

3(3-0-6) 
                   

07-40-702  หัวข้อพิเศษทางด้านวิศวกรรมโยธา 
                และการบริหารงานก่อสร้าง 2 

3(3-0-6) 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
 ความรับผิดชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา จ านวน 
หน่วยกิต 

1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสารและการ

ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 
07-40-703  หัวข้อพิเศษทางด้านวิศวกรรมโยธา 
                และการบริหารงานก่อสร้าง 3 

3(3-0-6) 
                   

07-40-704 หัวข้อพิเศษทางด้านวิศวกรรมโยธา 
               และการบริหารงานก่อสร้าง 4 

3(3-0-6) 
                   

07-50-701 ดุษฎีนิพนธ์  1.1 48(0-48-0) 
                   

07-50-801 ดุษฎีนิพนธ์  2.1 36(0-36-0)                    

07-50-802 ดุษฎีนิพนธ์  2.2 48(0-48-0)                    



60 

 
 

หมวดที ่5 หลกัเกณฑ์ในการประเมินผลของนักศึกษา 
 
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน   

การวัดผลการศึกษาให้ปฏิบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ว่าด้วย
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561 ให้คณะและวิทยาเขตที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัย จัดการวัดและ
การประเมินผลการศึกษาส าหรับรายวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนไว้ในภาคการศึกษานั้นๆ การ
ประเมินผลการศึกษาในแต่ละรายวิชา ให้ก าหนดเป็นระดับคะแนนต่างๆ ซึ่งมีค่าระดับคะแนนต่อหน่วยกิต 
และผลการศึกษาดังต่อไปนี้ 
 

ระดับคะแนน (GRADE) ค่าระดับคะแนนต่อหน่วยกิต ผลการศึกษา 
A 4.0 ดีเยี่ยม (Excellent) 

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

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

  D+ 1.5 อ่อน  (Poor) 
D 1.0 อ่อนมาก  (Very  Poor) 
F 0.0 ตก  (Fail) 
W - ถอนรายวิชา  (Withdrawn) 
I - ไม่สมบูรณ ์ (Incomplete) 
S - พอใจ  (Satisfactory) 
U - ไม่พอใจ (Unsatisfactory) 
AU - ไม่นับหน่วยกิต (Audit) 

 
การประเมินผลการสอบประมวลความรู้ การสอบวัดคุณสมบัติ และการสอบภาษาอังกฤษให้เป็นดังน 

ระดับคะแนน (GRADE) ค่าระดับคะแนนต่อหน่วยกิต ผลการศึกษา 
S - สอบผ่าน (Satisfactory) 
U - สอบไม่ผ่าน (Unsatisfactory) 

 
การะประเมินการสอบดุษฎีนิพนธ์ ให้แบ่งเป็น 4 ระดับ ดังนี้ 

ระดับ ความหมาย 
Excellent ผลการประเมินขั้น ดีเยี่ยม 

Good ผลการประเมินขั้น ดี 
Pass ผลการประเมินขั้น ผ่าน 
Fail ผลการประเมินขั้น ตก 
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2.  กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 
1. เมื่อรายวิชาตัดเกรดเรียบร้อยแล้วให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร พิจารณากระบวนการ

ประเมินและให้เกรดในรายวิชานั้น หากผิดสังเกต เช่น มี A หรือ F หรือ I มากเกินไป ให้บันทึกและ 
รายงานผลต่อคณะกรรมการประจ าคณะฯ 

2. คณะกรรมการประจ าคณะฯ จัดประชุมพิจารณาเกรด โดยบรรจุเรื่องการทวนสอบให้เป็นวาระ
พิจารณาการรายงานผลจาก ข้อ 1 

3. คณะกรรมการประจ าคณะฯ อาจพิจารณาให้อาจารย์ประจ าวิชาทบทวนการให้เกรด 
2.1 การทวนสอบในระดับรายวิชา 

1. การทวนสอบในระดับรายวิชาให้นักศึกษาประเมินการเรียนการสอนในระดับรายวิชา 
2. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายงานวิชาและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรประเมินความสอดคล้อง 

ของแผนการสอน งานที่มอบหมายและข้อสอบของแต่ละรายวิชา กับผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐาน
หลักสูตร 

2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะท่ีนักศึกษายังไม่ส าเร็จการศึกษา 
1. แต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบ เพื่อสุ่มตรวจสอบรายวิชา รายงานโครงการ หรืองานอ่ืน ๆ ที่

ได้รับมอบหมาย 
2. จัดท าข้อสอบมาตรฐานส าหรับรายวิชาที่มีผู้สอนร่วมกันหลายคน 
3. การประเมินผลแต่ละรายวิชาต้องผ่านที่ประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและคณะกรรมการ

ประจ าคณะฯ ก่อนการประกาศผล 
2.3 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาส าเร็จการศึกษา 

1. ภาวะการได้งานท าของบัณฑิต ประเมินจากบัณฑิตแต่ละรุ่นที่จบการศึกษาในด้านของระยะเวลา
ในการหางานท า ความเห็นต่อความรู้ ความสามารถ ความมั่นใจของบัณฑิตในการประกอบการงานอาชีพ 

2. การประเมินจากผู้ประกอบการ โดยการขอเข้าสัมภาษณ์ หรือ การส่งแบบสอบถาม เพ่ือ
ประเมินความพึงพอใจบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาและเข้าท างานในสถานประกอบการในด้านความรู้และ
สามารถในการท างานในสถานประกอบการ 

3. การประเมินต าแหน่ง และหรือความก้าวหน้าในสายงานของบัณฑิต 
4. การประเมินจากสถานศึกษาอ่ืน โดยการส่งแบบสอบถาม หรือ สอบถามเมื่อมีโอกาส ในระดับ

ความพึงพอใจในด้านความรู้ ความพร้อม และสมบัติด้านอ่ืน ๆ ของบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา และเข้า
ศึกษาเพ่ือปริญญาที่สูงขึ้นในสถานศึกษานั้น ๆ 

5.ความเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ที่มาประเมินหลักสูตร หรือ เป็นอาจารย์พิเศษต่อความ
พร้อมของนักศึกษาในการเรียน และคุณสมบัติอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนา 
องค์ความรู้ของนักศึกษา 

6. ผลงานของนักศึกษาที่วัดเป็นรูปธรรมได้ อาทิ จ านวนบทความทางวิชาการ จ านวนรางวัล ทาง
สังคมและวิชาชีพ 

7. การประเมินจากศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน ในแง่ของความพร้อมและความรู้จักสาขาวิชาที่เรียน
รวมทั้งสาขาอ่ืน ๆ ที่ก าหนดในหลักสูตร ที่เก่ียวเนื่องกับการประกอบอาชีพของบัณฑิต รวมทั้ง เปิดโอกาส
ให้เสนอข้อคิดเห็นในการปรับปรุงหลักสูตรให้ดียิ่งขึ้นด้วย 
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3.  เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 และข้อบังคับมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561 ดังนี้ 
แบบ 1.1 
1. สอบผ่านการทดสอบความรู้ด้านภาษาอังกฤษหรือเรียนวิชาภาษาอังกฤษเพ่ิมเติมตามที่

มหาวิทยาลัยก าหนด 
2. สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) เพ่ือเป็นผู้มีสิทธิขอท าวิทยานิพนธ์ 

เสนอวิทยานิพนธ์ และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายโดยคณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้ง ซึ่ง
ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากภายในและภายนอกสถาบัน และเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้ 

3. ผลงานดุษฎีนิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของดุษฎีนิพนธ์ ต้องได้รับการตีพิมพ์หรืออย่างน้อยได้รับการ
ยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ จ านวน 1 ครั้ง และวารสารระดับชาติ หรื อนานาชาติ ที่มี
คุณภาพอีก 1 เรื่อง 

แบบ 2.1 และ 2.2 
1. ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่ก าหนดในหลักสูตร โดยจะต้องได้ระดับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า 

3.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า 
2. ต้องผ่านการทดสอบความรู้ด้านภาษาอังกฤษหรือเรียนวิชาภาษาอังกฤษเพ่ิมเติมตามที่

มหาวิทยาลัยก าหนด 
3. สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) เพ่ือเป็นผู้มีสิทธิ์ขอท าวิทยานิพนธ์ 

เสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย โดยคณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้ง และ
เปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้  

4. ผลงานดุษฎีนิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของดุษฎีนิพนธ์จะต้องได้รับการตีพิมพ์ หรือย่างน้อยได้รับการ
ยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติที่มีคุณภาพ 
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หมวดที ่6 การพัฒนาคณาจารย์ 
 

1. การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 
1. ด้านภาษา อาจารย์ใหม่ต้องมีความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษตามเกณฑ์มาตรฐานของวิชาชีพ

อาจารย์และในระดับที่สามารถใช้สื่อสารในชีวิตประจ าวันได้ นอกจากนี้มีการปฐมนิเทศ และอบรมพัฒนา
วิชาชีพครูให้แก่อาจารย์ใหม่ ให้มีความรู้และความเข้าใจถึงบทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบ และนโยบาย
ของมหาวิทยาลัย คณะ ตลอดจนหลักสูตรที่สอน รวมถึง การเชิญอาจารย์อาวุโส หรือผู้รู้มาให้ความรู้แก่
อาจารย์ใหม่ในหลักสูตร 

2. อาจารย์ในหลักสูตรจะต้องไปพัฒนาตนเอง ให้มีความรู้ใหม่ ๆ ให้เป็นไปตามกลยุทธ์ศาสตร์
ของมหาวิทยาลัย และยุทธ์ศาสตร์ประเทศ ตลอดหลักสูตรในทุก ๆ ปี โดยมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และมี
ความร่วมมือกับท้ังของภาครัฐและภาคเอกชนในระดับนานาชาติ 

3. ส าหรับอาจารย์ที่ปฏิบัติหน้าที่เกิน 5 ปี ต้องมีผลงานทางวิชาทางวิชาการทั้งในระดับชาติ และ
ระดับนานาชาติ ในทุก ๆ ปี 
 
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ 

2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 
1) ให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ การวัดผลและ  

การประเมินผล 
2) ให้ความรู้เกี่ยวกับการวิจัยในชั้นสูงและการพัฒนานวัตกรรมการศึกษา 
3) สนับสนุนให้คณาจารย์เข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนาเชิงวิชาการเกี่ยวกับการเรียนการสอน 
4) สนับสนุนให้มีการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่องวิจัยในชั้นสูง 

 
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืน ๆ 

1) ส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์พัฒนาผลงานเพ่ือเพ่ิมศักยภาพตามต าแหน่งงาน 
2) ส่งเสริมให้มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการ และเพ่ิมพูนความรู้ด้านวิชาการและ

วิชาชีพ 
3) ส่งเสริมให้เกิดการบูรณาการด้านวิชาการและวิชาชีพ กับพันธกิจด้านการเรียนการสอน

การวิจัยและบริการวิชาการ 
4) ส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์จัดท าผลงานเพ่ือขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ 
5) มีการให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณอาจารย์ และควบคุมดูแลให้คณาจารย์ถือปฏิบัติ 
6) ส่งเสริมให้อาจารย์มีเสรีภาพ (Freedom) ของอาจารย์ในการเห็น การฟัง การอภิปราย 

(Debate) ความคิดตนเอง 
7) ส่งเสริมให้อาจารย์มีความเป็นสากล (Internationalization) มากยิ่งขึ้น 
8) ส่งเสริมให้อาจารย์มีการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 (21 Century) 
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หมวดที ่7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 
 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและการบริหารงานก่อสร้าง ได้มีการบริหาร
จัดการหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 กรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และการควบคุมคุณภาพของหลักสูตรตามวงจรการควบคุม
คุณภาพ (PDCA) ตามข้อก าหนด ตลอดระยะเวลาที่การจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรดั งกล่าว โดย 
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและการบริหารงานก่อสร้าง  เป็นหลักสูตรระดับ
ปริญญาเอก ซึ่งได้พิจารณาตามเกณฑ์ดังกล่าว 4 ข้อ 
 
1. คุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

คุณวุฒิของอาจารย์ประจ าหลักสูตรทั้ง 3 ท่าน ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอก ทั้ง 3 ท่าน 
และตรงกับสาขาวิชาที่เปิดสอนในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและการ
บริหารงานก่อสร้าง 
 1.1 การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่ก าหนด 

 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและการบริหารงานก่อสร้างเป็น
หลักสูตรใหม่ที่เปิดรับนักศึกษาในปีการศึกษา 2565 และได้ก าหนดรอบระยะเวลาการปรับปรุงหลักสูตร
ในปี 2569 เพ่ือใช้กับนักศึกษาในปีการศึกษา 2569 

1.2 การด าเนินงานให้เป็นไปตามตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงาน เพื่อการประกันคุณภาพหลักสูตร
และการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

เป็นหลักสูตรบริหารปรับปรุงและได้ด าเนินการตรงตามตัวบ่งชี้TQF ข้อ 1 – 5 
1. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและการบริหารงานก่อสร้างจะ

ด าเนินการประชุมเพ่ือวางแผน ติดตามและทบทวนการด าเนินงานของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/
อาจารย์ประจ าหลักสูตร อย่างน้อย 2 ครั้งต่อภาคการศึกษา และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์
ประจ าหลักสูตร ร้อยละ 80 ที่มีส่วนร่วมในการประชุม 

2. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและการบริหารงานก่อสร้าง เป็น
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2565 มีการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติระดับอุดมศึกษา โดยมีการ
จัดท าเล่ม มคอ.2 ให้สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 ของส านักงาน
คณะกรรมการอุดมศึกษา และด าเนินการจัดส่งพิจารณารับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตร 

3. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและการบริหารงานก่อสร้างจะ
ด าเนินการจัดท ารายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม ตามแบบ มคอ.3 
และ มคอ.4 ทุกภาคการศึกษา โดยท าการจัดส่งก่อนเปิดสอนแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 

4. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและการบริหารงานก่อสร้างจะ
ด าเนินการจัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชาและรายงานผลการด าเนินการของประสบการณ์
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ภาคสนาม ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน ทุกภาคการศึกษา โดยท าการจัดส่งหลังส่งเกรด
แต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 

5. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและการบริหารงานก่อสร้างจะ
ด าเนินการจัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปี
การศึกษา 
 
2. บัณฑิต 

2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
1 จัดส ารวจความต้องการของตลาดแรงงาน และความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต/ผู้มีส่วนได้ส่วน

เสียในสาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรมทางธุรกิจ ทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
2 ประมาณการความต้องการแรงงานประจ าปี 
3 มีแผนการจัดการส ารวจความพึงพอใจของผู้บริโภคของผู้ใช้บัณฑิต/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเมื่อ

ครบรอบหลักสูตร เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงหลักสูตรต่อไป 
2.2 การได้งานท าของผู้ส าเร็จการศึกษา 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและการบริหารงานก่อสร้าง  ร่วมใช้
ข้อมูลการส ารวจภาวะการมีงานท าของบัณฑิต ตามการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย 

 
3. นักศึกษา 

3.1 การรับนักศึกษา 
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและการบริหารงานก่อสร้าง  มีระบบ

และกลไกการรับนักศึกษาที่ประกอบด้วยกลไกระดับมหาวิทยาลัย และระดับหลักสูตร 
1. ระดับมหาวิทยาลัยมีคณะกรรมการอ านวยการคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาระดับปริญญาเอก 

เป็นผู้วางแผนและก ากับนโยบายการรับนักศึกษา กองแผนงานท าหน้าที่รวบรวมจ านวนนักศึกษา และ
รายงานผลการด าเนินงานในแต่ละช่วงให้คณะกรรมการ/ผู้บริหารทราบ 

2. ระดับหลักสูตร มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ท าหน้าที่ในการวางแผน ก าหนดจ านวน
นักศึกษาและคุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา และรายงานข้อมูลให้แก่คณะรับทราบ 

การรับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก คือ ผ่านระบบรับตรงของ
มหาวิทยาลัย คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและการ
บริหารงานก่อสร้าง ได้ก าหนดตาม มคอ.2 และข้อก าหนดของมหาวิทยาลัย 

การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
และการบริหารงานก่อสร้าง มีระบบและกลไกการเตรียมความพร้อม โดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ซึ่ง
ท าการพิจารณาโครงการ/กิจกรรมผู้รับผิดชอบ วัตถุประสงค์ งบประมาณ และระยะเวลาในการจัด
โครงการ/กิจกรรม 
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3.2 การส่งเสริมและการพัฒนานักศึกษา 
การควบคุมดูแลการให้ค าปรึกษาวิชาการแนะแนวกับนักศึกษาในระดับปริญญาเอก หลักสูตร

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและการบริหารงานก่อสร้าง มีแนวทางปฏิบัติตามวิทยาลัย 
ดังนี้ 

1. คณะฯ แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาให้แก่นักศึกษาทุกคน เพ่ือท าหน้าที่ตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
2. อาจารย์ทุกคนจัดท าตารางการท างานพร้อมก าหนดเวลาว่างเพ่ือให้นักศึกษาสามารถเข้า

พบได้ตามเวลาที่ได้ก าหนดไว้ 
3. อาจารย์เปิดช่องทางการสื่อสารทางสารสนเทศ เช่น E-mail, Facebook ฯลฯ อีกท้ัง มีการ

เพ่ิมช่องทางการอุทธรณ์ของนักศึกษา ในกรณีนักศึกษาสงสัยในเรื่องการประเมินผลในรายวิชาหรือเรื่องที่
เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอน สามารถด าเนินการได้ดังนี้ 

1) ให้สอบถามอาจารย์ผู้สอนประจ าวิชา 
2) ยื่นค าร้องขอดูกระดาษค าตอบ ภายใน 1 ภาคการศึกษาหลังจากวันประกาศ  ผลการศึกษา 
3) ให้นักศึกษาสามารถยื่นค าร้องอุทธรณ์ได้โดยตรงต่อคณบดี/อธิการบดีหรือคณะกรรมการ

ที่ มหาวิทยาลัยแต่งตั้ง 
การพัฒนานักศึกษาและการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 หลักสูตรปรัชญาดุษฎี

บัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและการบริหารงานก่อสร้าง ได้มีระบบและกลไก โดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร ซึ่งท าการพิจารณาวางแผนโครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ วัตถุประสงค์ งบประมาณ และ
ระยะเวลาในการจัดโครงการ/กิจกรรมอีกทั้งมีการออกแบบรายวิชาต่าง ๆ ตามโครงสร้างของหลักสูตรที่
สอดคล้องกับทักษะที่จ าเป็นส าหรับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 อันประกอบด้วย (1) กลุ่มวิชาหลั ก (2) 
กลุ่มทักษะชีวิตและวิชาชีพ (3) กลุ่มทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม และ (4) กลุ่มทักษะสารสนเทศ สื่อ
และเทคโนโลยี 

 
3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและการบริหารงานก่อสร้าง  มีการ
ติดตามอัตราการคงอยู่ของ นักศึกษาอัตราการส า เร็จการศึกษา ผ่านระบบและกลไกของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และคณะกรรมการประจ าคณะฯ 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและการบริหารงานก่อสร้าง มีการสร้าง
ระบบและกลไกการสร้างแบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อหลักสูตร โดยแบ่งออกเป็น 2 
กลุ่มเปา้หมาย 

1. นักศึกษาในหลักสูตร 
2. นักศึกษานอกหลักสูตร 
น าผลการประเมินรายงานในการประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อีกทั้งมีการน าเอาผล

การประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อหลักสูตรที่จัดท าโดยมหาวิทยาลัยฯ รวบรวม วิเคราะห์ 
สังเคราะห์ ผ่านการประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และคณะกรรมการประจ าคณะฯ หลักสูตร
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและการบริหารงานก่อสร้าง มีการจัดการข้อร้องเรียนของ
นักศึกษาผ่านหลายช่องทาง เช่น กล่องรับข้อร้องเรียนและแสดงความคิดเห็นของนักศึกษา การร้องเรียน
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ผ่านอาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ผู้สอน หรืออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จากนั้นน าข้อร้องเรียนดังกล่าว
เข้าท่ีประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 
4. อาจารย์ 

4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์ 
4.1.1 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและการบริหารงานก่อสร้าง  ใน

การรับอาจารย์ใหม่ได้มีการก าหนดกรอบอัตราก าลังผ่านคณะไปยังมหาวิทยาลัย เมื่อได้รับการจัดสรร
กรอบอัตราก าลัง สาขาวิชาด าเนินการสรรหาอาจารย์ตามขั้นตอนการด าเนินการสรรหาบุคคลากรของ
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ซึ่งในการรับอาจารย์ใหม่ มีข้ันตอนดังต่อไปนี้ 

1. ก าหนดคุณสมบัติ 
1) คุณสมบัติทั่วไปเป็นไปตามนโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัยไปสู่มหาวิทยาลัยที่

เน้นการผลิตบัณฑิตเฉพาะทางระดับบัณฑิตศึกษาและวิจัย 
2) คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร 

- เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่า ทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ 
หรือสาขาอ่ืนที่เกี่ยวข้อง จากสถาบันที่รับรองโดยส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  

- มีผลทดสอบภาษาอังกฤษเป็นไปตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 
- คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

2. การคัดเลือกหรือการสอบคัดเลือกโดยการสอบข้อเขียน หรือ สอบสัมภาษณ์ และ/
หรือทดสอบความสามารถในการสอน โดยคณะกรรมการที่มหาวิทยาลัย/คณะแต่งตั้ง 

3. การแต่งตั้งและประเมินผลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย 
4.1.2 แต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เพ่ือปฏิบัติหน้าที่ตามที่ระบุไว้ในแนวทาง การ

บริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา และระเบียบ/ประกาศของมหาวิทยาลัยฯ ที่ประกาศใช้
ในขณะนั้น และระเบียบ/ประกาศอ่ืน ๆที่เก่ียวข้อง โดยอนุโลม 

4.1.3 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรท าหน้าที่สนับสนุน ช่วยเหลือ และด าเนินกิจกรรม ได้
ครบถ้วน ตามเกณฑ์ของการประกันคุณภาพหลักสูตร 

4.1.4. ก าหนดให้อาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรมีส่วนร่วม ในกิจกรรมตามข้อ 4.1.2 และ ข้อ 
4.1.3 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและการบริหารงานก่อสร้าง  มีการ จัดท า
แผนการบริหารทรัพยากรบุคคลที่เป็นรูปธรรม ภายใต้การวิเคราะห์เชิงข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยการท างาน
ร่วมกับคณะฯ เพ่ือจัดท าแผนในการส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรของหลักสูตรฯ ได้พัฒนาความรู้และ
ทักษะวิชาชีพทั้งในประเทศและต่างประเทศ มีระบบการส่งเสริมสนับสนุนบุคลากรที่มี ศักยภาพสูงให้มี
โอกาสประสบความส าเร็จและความก้าวหน้าในอาชีพอย่างรวดเร็วตามสายงานโดยมีการ ท าแผนพัฒนา
รายบุคคลผ่านระบบออนไลน์ของมหาวิทยาลัย มีการส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์ทุกคนได้พัฒนา
ตนเองให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพอย่างต่อเนื่องโดยไม่จ ากัดจ านวน ตามเงื่อนไขของประกาศคณะ 



68 

 
 

4.2 คุณภาพอาจารย์ 
 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและการบริหารงานก่อสร้าง มีอาจารย์ที่

มีคุณวุฒิปริญญาเอกร้อยละ 100 มีการส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์ขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ
เพ่ิมขึ้น อาทิ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ตามกรอบระยะเวลาที่ก าหนด นอกจากนี้คณะยังได้
ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรสายวิชาการ ท างานวิจัย และเผยแพร่ผลงานวิจัยในรูปแบบต่าง ๆ ทั้งใน
ระดับชาติและระดับนานาชาติ 

4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์ 
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและการบริหารงานก่อสร้าง  มีการ

ติดตามอัตราการคงอยู่ของอาจารย์ ผ่านระบบและกลไกของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และ
คณะกรรมการประจ าคณะฯ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและการบริหารงาน
ก่อสร้าง มีการสร้าง ระบบและกลไก การสร้างแบบประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ที่มีต่อหลักสูตร น า
ผลการประเมินรายงานในการประชุมหลักสูตรอีกทั้งมีการน าเอาผลการประเมินความพึงพอใจของ
นักศึกษาต่อหลักสูตรที่จัดท า น ามารวบรวม วิเคราะห์ สังเคราะห์ ผ่านการประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร และคณะกรรมการประจ าคณะฯ 
 
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 

5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและการบริหารงานก่อสร้าง  มีระบบ

และกลไกในการออกแบบหลักสูตรสอดคล้องตามกรอบ TQF (Thailand Qualifications Framework 
for Higher Education) หรือ เกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และใช้ระบบและกลไก
การพัฒนาหลักสูตรภายใต้มหาวิทยาลัยข้อมูลที่ใช้ในการพัฒนาหลักสูตรและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
อยู่ภายใต้แนวปฏิบัติของมหาวิทยาลัย ว่าด้วยเรื่อง แนวปฏิบัติการแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนา/ปรับปรุง
หลักสูตร และคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและ
การบริหารงานก่อสร้าง  เป็นหลักสูตรใหม่ คาดว่าเปิดรับนักศึกษาในปีการศึกษา 2565 โดยมีแผนการ
ปรับปรุงหลักสูตรทุก ๆ 5 ปี เพ่ือให้ทันสมัยและสอดคล้องกับความต้องการของสังคมที่เปลี่ยนแปลง ซึ่งมี
การด าเนินการตามข้ันตอนดังนี้ 

1. ให้แต่งตั้งกรรมการปรับปรุงหลักสูตรเพื่อปฏิบัติหน้าที่ ตามแนวทางที่ก าหนดไว้ใน ประกาศ
ของมหาวิทยาลัย 

2. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรร่วมกันพิจารณารายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่มีความ
เหมาะสม 

3. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเชิญผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมาร่วมเสนอข้อคิดเห็นใน  การ
พัฒนาหลักสูตร 

4. แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร และคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร  
ภายใต้แนวปฏิบัติของมหาวิทยาลัย 

5. ด าเนินการจัดท าเล่ม มคอ. 2 และแนวทางปฏิบัติการเปิด/ปิด/ปรับปรุง หลักสูตรของ 
มหาวิทยาลัย 
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5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและการบริหารงานก่อสร้าง  เป็น

หลักสูตรใหม่มีระบบและกลไกการด าเนินงานของหลักสูตรผ่านการด าเนินงานดังนี้ 
1. จัดประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อย่างน้อยภาคการศึกษาละ 2 ครั้ง อาจารย์ 

ประจ าหลักสูตร ร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการประชุม เพ่ือการเตรียมการจัดการเรียนการสอนและการ
ประเมินการบริหารหลักสูตร 

2. จัดประชุมร่วมกันระหว่างอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนทุกรายวิชา ใน
หลักสูตรอย่างน้อย ภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง เพื่อ 

- การแบ่งภาระงานสอน จากภาระงานขั้นต่ า (9 ชั่วโมง/สัปดาห์) และจากนั้นก าหนดอาจารย์
ผู้สอนตามความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในการสอน 

- วางแผนการจัดการเรียนการสอน การประเมินผล 
- การก ากับติดตามและการตรวจสอบการจัดท า มคอ.3 และ มคอ.4 ทุกภาคการศึกษา โดยท า

การจัดส่งก่อนเปิดสอนแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา อีกทั้งก ากับรายวิชาที่มีการ บูรณาการกับ
การวิจัย การบริการวิชาการทางสังคมและการท านุบ ารุงและวัฒนธรรม 

- การให้ความเห็นชอบการประเมินผลการเรียนการสอน 
- เก็บรวบรวมข้อมูลผลการด าเนินงานของหลักสูตรเพื่อน าไปใช้ในการปรับปรุงหลักสูตร 
- หาแนวทางท่ีจะท าให้หลักสูตรบรรลุเป้าหมาย 

5.3 การประเมินผู้เรียน 
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและการบริหารงานก่อสร้าง  จะ

ด าเนินการจัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชาและรายงานผลการด าเนินการของประสบการณ์
ภาคสนาม ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน ทุกภาคการศึกษา โดยท าการจัดส่งหลังส่งเกรด
แต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา และอาจารย์ผู้ รับผิดชอบหลักสูตร ท าหน้าที่รับผิดชอบควบคุม 
ตรวจสอบผลการด าเนินการเรียนการสอนตามแบบฟอร์ม มคอ.5 และ มคอ.6 เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอน
ในแต่ละภาคการศึกษา จากนั้นด าเนินการส่งผลการเรียนให้คณะฯ ด าเนินการต่อไปยังมหาวิทยาลัย 
จะต้องผ่านการพิจารณาผลการเรียนจากคณะกรรมการที่แต่งตั้งจากอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรก่อน 
เพ่ือตรวจสอบความถูกต้องในการให้ค่าระดับคะแนน และเป็นไปตามเกณฑ์ของคณะ 

5.4 ผลการด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและการบริหารงานก่อสร้าง  จะ

ด าเนินการจัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปี
การศึกษา 
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6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
หลักสูตรได้จัดการบริหารทรัพยากรสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ในแต่ละด้าน ดังนี้ 
 

6.1 การบริหารงบประมาณ 
1. จัดสรรงบประมาณเพ่ือจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ 
2. ส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากรร่วมกันระหว่างหลักสูตรภายในคณะเดียวกัน/ต่างคณะ ทั้ง

ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
 

6.2 ทรัพยากรสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่มีอยู่เดิม 
มหาวิทยาลัย มีอาคารเรียนรวม 1 อาคาร ได้แก่ อาคาร 6 ชั้น 6 มีทรัพยากรที่เกี่ยวข้องกับ

การเรียนการสอนที่ให้บริการในส านักหอสมุดมหาวิทยาลัยฯ และห้องสมุดคณะต่าง ๆ ประกอบด้วย 
หนังสือ วิทยานิพนธ์ วารสาร และหนังสือพิมพ์ จุลสาร กฤตภาค โสตทัศน์วัสดุ และฐานข้อมูลส าเร็จรูป 
CD-ROM, CD-ROM MULTIMEDIA 

 

6.3 การจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้เพิ่มเติม 
1. มหาวิทยาลัยมีคณะท างานประเมินสมรรถนะและประสิทธิภาพเครื่องมือวิทยาศาสตร์ เพ่ือ

เตรียมความพร้อมในการจัดตั้งศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขั้นสูง 
2. คณะฯ มีการจัดสรรงบประมาณประจ าปีในการจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอน ต ารา 

สื่ออุปกรณ์ในห้องเรียนและปฏิบัติการให้ทันสมัย 
3. คณะฯ จัดประชุมเพ่ือให้คณาจารย์ร่วมกันวางแผนในการเสนองบประมาณครุภัณฑ์ และ

อุปกรณ์การเรียนการสอน 
 

6.4 การประเมินความเพียงพอของสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
1. ส ารวจความต้องการทรัพยากรการเรียนการสอนเป็นประจ าทุกปีจากผู้สอนและผู้เรียน 
2. ประเมินความเพียงพอจากความต้องการใช้ของอาจารย์และผู้เรียนทุกรายวิชา 
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7. ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) 
ผลการด าเนินการบรรลุตามเป้าหมายตัวบ่งชี้ทั้งหมดอยู่ในเกณฑ์ดี ต่อเนื่อง 2 ปีการศึกษา เพ่ือ

ติดตามการด าเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ต่อไป ทั้งนี้เกณฑ์
การประเมินผ่าน คือ มีการด าเนินงานตามข้อ 1-5 และอย่างน้อยร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน
ที่ระบุไว้ในแต่ละป ี

 
 

ดัชนีบ่งชีผ้ลการด าเนินงาน 
ปีการศึกษา 

ปีท่ี 
1 

ปีท่ี 
2 

ปีท่ี 
3 

ปีท่ี 
4 

ปีท่ี 
5 

1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการประชุม
เพ่ือวางแผน ติดตาม และทบทวนการด าเนินงานหลักสูตร  

X X X X X 

2. มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  

X X X X X 

3. มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม  ตามแบบ 
มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา  

X X X X X 

4. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา และรายงานผลการด าเนินการ
ของประสบการณ์ภาคสนาม  ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลัง
สิ้นสุดภาคการศึกษาท่ีเปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา  

X X X X X 

5. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 
วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา  

X X X X X 

6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ที่ก าหนด
ในมคอ.3 และมคอ.4 อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปี
การศึกษา  

X X X X X 

7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือ การ
ประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการด าเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปีที่แล้ว  

 X X X X 

8. อาจารย์ใหม่ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือค าแนะน าด้านการจัดการเรียน
การสอน  

X X X X X 

9. อาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ 
อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง  

X X X X X 

10. จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน ได้รับการพัฒนาวิชาการ และ/
หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี  

X X X X X 

11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพ
หลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0 

   X X 

12. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 
จากคะแนนเต็ม 5.0 

    X 
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หมวดที ่8 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 
 

1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน 

1. การประชุมร่วมกันระหว่างอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนใน การจัดการ
เรียนการสอน 

2. การประเมินประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอน ของคณาจารย์โดยการสอบถาม 
สัมภาษณ์หรือ ใช้แบบสอบถามกับนักศึกษาโดยอาจารย์ผู้สอน 

3. การประเมินผลการเรียนรู้ ของนักศึกษาโดยการสังเกตพฤติกรรม การท ากิจกรรม การ
เรียนการสอน และผลการเรียนจากการวัดและประเมินผล 

1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 
1. การประเมินการสอนโดยนักศึกษาทุกปลายภาคการศึกษา โดยมหาวิทยาลัย เป็นผู้จัดท า

การประเมิน 
2. คณาจารย์วิเคราะห์และประเมินจุดที่ควรพัฒนาของกลยุทธ์การสอนในแต่ละ ภาค

การศึกษา รวมถึงผลการเรียนของนักศึกษา และน าไประบุไว้ในรายงานผลการด าเนินงานรายวิชา 
 

2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 
2.1 โดยนักศึกษาและบัณฑิต 

ประเมินหลักสูตรจากนักศึกษาทุกชั้นปี และบัณฑิตที่จบตามหลักสูตร โดยวิธีการสัมภาษณ์ 
แบบส ารวจ และเปิดเว็บไซต์เพ่ือรับข้อมูลย้อนกลับ 

2.2 ผู้ทรงคุณวุฒิและ/หรือผู้ประเมินภายนอก 
ประเมินหลักสูตรจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และ/หรือผู้ประเมินภายนอก โดยดูจาก

รายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร ข้อมูลย้อนกลับจากนักศึกษาทุกชั้นปี บัณฑิตที่จบ ตามหลักสูตร
และนายจ้าง/ผู้ประกอบการ และการเยี่ยมชม 

2.3 นายจ้าง/ผู้ประกอบการ 
ประเมินนายจ้าง/ผู้ประกอบการ โดยการประเมินความพึงพอใจต่อคุณภาพบัณฑิต และการ

น าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการท างาน 
 

3. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 
ประเมินตามตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุในหมวดที่ 7 ข้อ 7 โดยคณะกรรมการการประเมิน 

อย่างน้อย 3 คน ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาอย่างน้อย 1 คน โดยมีการปรับปรุงและด าเนินการ
ของหลักสูตรตามวงจรการควบคุมคุณภาพ (PDCA) 
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4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตร และแผนกลยุทธ์การสอน 
1. อาจารย์ประจ าวิชาจัดท ารายงานผลการด าเนินการรายวิชาเมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา เสนอผ่าน

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและคณะกรรมการประจ าคณะ 
2. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร เมื่อสิ้นสุดปีการศึกษา

เสนอผ่านคณะกรรมการประจ าคณะ 
3. จัดประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตรและคณาจารย์ที่เกี่ยวข้อง

พิจารณาทบทวนผลการด าเนินการของหลักสูตร เพ่ือหาแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร แผนกล
ยุทธ์การสอน และการด าเนินการอื่น ๆ เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนในปีต่อไป 
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ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 

  



75 

 
 

ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 

1.  นายเอนก  เนรมิตรครบุรี ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย ์

ระดับการศึกษา ชื่อปริญญา (สาขาวิชา) มหาวิทยาลัย/สถาบัน 
ปีท่ีส าเร็จ
การศึกษา 

วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 2557 
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 2552 
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา) สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 2547 

 

ผลงานทางวิชาการ 
งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ / เผยแพร่ 
ศตวรรษ หฤหรรษพงศ์, วันโชค เครือหงษ์, ณรงค์เดช อินทรัตน์ชัยกิจ, และ เอนก เนรมิตรครบุรี. (2561). 

สมบัติทางกายภาพและทางกลของจีโอโพลิเมอร์มอร์ต้าร์ผสมเถ้าลอยและผสมเส้นป่าน
ศรนารายณ์. ในการประชุมวิชาการนวัตกรรมด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือเศรษฐกิจและ
สังคม ครั้งที่ 2 (หน้า 600-605). สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน. 16 ธันวาคม 2561. 

ธนัท แก้วนพรัตน์, เฉลย คงปรีพันธุ์, และ เอนก เนรมิตรครบุรี. (2561). การศึกษาความคิดเห็นของผู้รับเหมา
ช่วงของปัจจัยที่มีผลต่อความล่าช้าในการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยประเภทให้เช่าซื้อ : กรณีศึกษา
บริษัท เดอะไพร์ม พรอพเพอตี้ จ ากัด. ในการประชุมวิชาการระดับชาติ พะเยาวิจัยครั้งที่ 7  
(หน้า 954 – 967). มหาวิทยาลัยพะเยา. 25 – 26 มกราคม 2561 

อุลินท์ บัวพุด, วีณัฐกานต์ รัตนธีรวงศ์, และ เอนก เนรมิตรครบุรี. (2561). การศึกษาปัจจัยที่เป็นสาเหตุที่
ส่งผลต่อความล่าช้าในการก่อสร้างก าแพงกันดิน กรณีศึกษา องค์การบริหารส่วนต าบลคลอง
สามจังหวัดปทุมธานี. ในการประชุมวิชาการระดับชาติ พะเยาวิจัยครั้งที่ 7 (หน้า 935 – 946). 
มหาวิทยาลัยพะเยา. 25 – 26 มกราคม 2561 
 

บทความทางวิชาการที่ตีพิมพ์เผยแพร่  
 -ไม่มี-    
 

งานวิจัย 
 -ไม่มี-  
 

แต่งต ารา 
 -ไม่มี- 
 
รายวิชาที่รับผิดชอบ 
 -  วิศวกรรมฐานราก 
 -  วิศวกรรมฐานรากขั้นสูง 
 -  ปฏิบัติการส ารวจ 
 -  ปฏิบัติการส ารวจภาคสนาม 
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ประสบการณ์ 
-  วิทยากรบรรยาย ปัจฉิมนิเทศ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5 
-  อาจารย์ประจ าหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารงานก่อสร้าง  
   (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 
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ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 
2. นายปรัชญา ยอดด ารงค์ ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 

ระดับการศึกษา 
ชื่อปริญญา (สาขาวิชา) 

มหาวิทยาลัย/สถาบัน ปีท่ีส าเร็จ
การศึกษา 

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (วิศวกรรมโยธาและ
การศึกษา) 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าพระนครเหนือ 

2563 

วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยี
วิศวกรรมการก่อสร้าง) 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าพระนครเหนือ 

2556 

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมโยธาและ
เทคโนโลยี) 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าพระนครเหนือ 

2554 

 
ผลงานทางวิชาการ 
งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ / เผยแพร่ 
Haruehansapong, S., Prasertsri, T., Yoddumrong, P. Phosri, P., and Sittigool, W. (2021).  

The development of sheet production from agricultural waste for utility product 
of the elderly. Proceedings of the 5th National Conference of Rajamangala 
University of Technology Suvarnabhumi (RUSCON 5), Phra Nakhon Si Ayutthaya, 
29-30 April 2021. 

Kroehong, W., Prasertsri, T., Kruavit, P., Suthumma, C., Haruehansapong, S., & 
Yoddumrong, P. (2021). Effect of sodium hydroxide concentration on properties 
of basalt fiber reinforced geopolymer mortar. Proceedings of the 5th National 
Conference of Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi (RUSCON 
5), Phra Nakhon Si Ayutthaya, 29-30 April 2021. 

Yoddumrong, P., Katawaethwarag, S. & Rodsin, K. (2020). Seismic strengthening of low-
strength RC concrete columns using low-cost glass fiber reinforced polymers 
(GFRPs). Case Studies in Construction Materials, 13. (e00383). 

Yoddumrong, P., Rodsin, K., & Katawaethwarag, S. (2018). Experimental study on 
compressive behavior of low and normal strength concrete confined by low-
cost glass fiber reinforced polymers (GFRP). The 3rd International Conference on 
Engineering Science and Innovative Technology, (ESIT 2018), Paper ID: 163 

ทองพูล ทาสีเพชร, ทศพร ประเสริฐศรี และ ปรัชญา ยอดด ารงค์. (2564). มาตรฐานความปลอดภัยใน
งานก่อสร้างด้านการจัดการทั่วไปส าหรับภาครัฐและเอกชน. รายงานการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ มหาวิทยาลัยปทุมธานี (หน้า 101-110), 24 เมษายน 2564. 

 



78 

 
 

บทความทางวิชาการที่ตีพิมพ์เผยแพร่ 
-ไม่มี- 

 
งานวิจัย 

-ไม่มี- 
 
แต่งต ารา 

-ไม่มี- 
 
รายวิชาที่รับผิดชอบ 
 
ประสบการณ์ 

-ไม่มี- 
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ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 

3. นายทศพร  ประเสริฐศรี ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย ์
ระดับการศึกษา  

ชื่อปริญญา (สาขาวิชา) 
มหาวิทยาลัย/สถาบัน 

ปีท่ีส าเร็จ
การศึกษา 

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2563 
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2555 
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า

พระนครเหนือ 
2553 

 
ผลงานทางวิชาการ 
งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ / เผยแพร่ 
Haruehansapong, S., Prasertsri, T., Yoddumrong, P. Phosri, P., and Sittigool, W. (2021). The 

development of sheet production from agricultural waste for utility product of 
the elderly. Proceedings of the 5th National Conference of Rajamangala 
University of Technology Suvarnabhumi (RUSCON 5), (pp. 86-92), Phra Nakhon Si 
Ayutthaya, 29-30 April 2021.  

Kanglon, T., Nuaklong, P., Jongvivatsakul. P., Prasertsri, T., Limpaninlachat, P., and 
Likitlersuang, S. (2021). Properties of Portland cement and geopolymer 
concretes using coarse aggregates from polypropylene plastic waste. The 26th 
National Convention on Civil Engineering, Bangkok, 24 June 2021, MAT-16. 

Klippathum, C., Bui, L.V.H., Limpaninlachat, P., Prasertsri, T., Sinsamutpadung N., & 
Jongvivatsakul. P. (2021). Shear performance of reinforced concrete beams 
strengthened with an innovative embedded through-section system. The 26th 
National Convention on Civil Engineering, Bangkok, 24 June 2021, STR-21. 

Kroehong, W., Prasertsri, T., Kruavit, P., Suthumma, C., Haruehansapong, S., and 
Yoddumrong, P. (2021). Effect of sodium hydroxide concentration on properties 
of basalt fiber reinforced geopolymer mortar. Proceedings of the 5th National 
Conference of Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi (RUSCON 
5) (pp. 93-101), Phra Nakhon Si Ayutthaya, 29-30 April 2021. 

Iamimpuk, S., Nuaklong, P., Jongvivatsakul. P., Limpaninlachat, P., & Prasertsri, T. (2021). A 
study on properties of mortar made from plastic straw waste. The 26th National 
Convention on Civil Engineering, Bangkok, 24 June 2021, MAT-18. 

Prasertsri, T., Sartbumrung, S., Suewongprayoon, S., Sinsamutpadung, N., & Rungamornrat, 
J. (2021). FEM-PGD based technique for column shape optimization against 
buckling. ASEAN Engineering Journal, 11(4), 143-159. 
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Smittakorn, W., Prasertsri, T., Pattharakorn, W., and Jongvivatsakul, P. (2021). Shear 
performance of special dry joints for precast concrete segments. ASEAN 
Engineering Journal, 11(1), 60-72. 

Thaseepetch, T., Prasertsri, T., Yoddumrong, P. Petchgate, W., and Suchinda, C. (2021). 
Construction safety standards for general management for private sectors. The 
8th National and International e-Proceedings of Pathumthani University (pp. 
101-110), Pathumthani, 24 April 2021. 

Trabanpruek, P., Adamu, M., Jongvivatsakul. P., Limpaninlachat, P., Prasertsri, T., & 
Likitlersuang, S. (2021). Effect of Graphene nanoplatelets on mechanical 
properties of high-volume fly ash concrete containing plastic waste. The 26th 
National Convention on Civil Engineering, Bangkok, 24 June 2021, MAT-13. 

Prasertsri, T., Lenwari, A., and Thepchatri, T. (2020). Flexural response of CFRP 
strengthened steel beams with initial bond defects. Engineering Journal, 24(1), 
115-127. 

Kulkiatanant, B., Prasertsri, T., Thongchom, C., and Lenwari, A. (2019). Bond behavior between 
carbon fiber reinforced polymer plates and steel. Proceedings of the 24th National 
Conference of Civil Engineering, Udonthani, 10-12 July 2019. 

Luerungratwut, S. and Prasertsri, T. (2019). Behavior and interaction between the rigid frame 
and masonry infill walls under lateral loading by the pushover analysis method. The 
6th National and International Proceedings of Pathumthani University, 
Pathumthani, (pp. 286-296), 9 February 2019. 

 
บทความทางวิชาการที่ตีพิมพ์เผยแพร่ 
-ไม่มี- 
 

แต่งต ารา 
-ไม่มี- 
 

รายวิชาที่รับผิดชอบ 
- กลศาสตร์วิศวกรรม 
- การวิเคราะห์โครงสร้าง 2 
- คณิตศาสตร์ประยุกต์ส าหรับวิศวกร 
- การออกแบบคอนกรีตอัดแรง 
- วิธีไฟไนท์เอลิเมนต์ 
- สัมมนาทางวิศวกรรมโยธา 
 

ประสบการณ์ 
-ไม่มี- 
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ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 
4. นายกฤษฎา  อนันตกาลต์ ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 
 

ระดับการศึกษา ชื่อปริญญา (สาขาวิชา) มหาวิทยาลัย/สถาบัน 
ปีท่ีส าเร็จ
การศึกษา 

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (วิศวกรรมศาสตร์) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2559 
การวางแผนภาคและเมืองมหาบัณฑิต  
(การวางแผนชุมชนเมืองและสภาพแวดล้อม) 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง   

2539 

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา) สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 2545 
ครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต  
(วิศวกรรมโยธา – ส ารวจ) 

สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 2532 

 

ผลงานทางวิชาการ 
งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ / เผยแพร่ 
Piya, S., Anantakarn, K., Fooprateepsiri, R., Kroehong , W., & Witchayangkoon, B. (2020). 

Smart IoT Pontoon maneuvering along river currents. International Transaction 
Journal of Engineering, Management & Applied Sciences & Technologies, 11(8), 
1-12. 

Pluemsawasd, S., Anantakarn, K., Fooprateepsiri, R., Kroehong, W., & Witchayangkoon, B. 
(2020). Experiencing GNSS atlas L-Band service in Thailand. International 
Transaction Journal of Engineering, Management & Applied Sciences & 
Technologies, 11(9), 1-8. 

Tanpaibool, P., Anantakarn, K., Fooprateepsiri, R., Kroehong , W., & Witchayangkoon, B. 
(2020). An experimental bathymetry survey using a smart IoT Pontoon in 
Thailand. International Transaction Journal of Engineering, Management & 
Applied Sciences & Technologies, 11(8), 1-11. 

Anantakarn, K., Sornchomkaew, P. & Photong, T. (2019). Improve Quality of Global Dem 
for Topographic Mapping: Case study of Petchaburi Province, Thailand.  
International Transaction Journal of Engineering, Management & Applied 
Sciences & Technologies, 10(9), 1-9. 

Anantakarn, K., Witchayangkoon, B. (2019). Accuracy assessment of L-band Atlas GNSS 
system in Thailand. International Transaction Journal of Engineering 
Management & Applied Sciences & Technologies, 10(1), 91-98. 

Sornchomkaew, P., Anantakarn, K., & Phothong, T. (2019). Water permeability of concrete 
mixing ash and crushed dust. International Transaction Journal of Engineering 
Management & Applied Sciences & Technologies, 10(12), 1-7. 
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Witchayangkoon, B., Somchomkaew, P., Anantakarn, K. (2018). A thermal assessment of 
residential models: A Study of the Model Made of Fibre: Cement and wood. 
Manzar: the Scientific Journal of Landscape, 10(43), 52-61. 

 

บทความทางวิชาการที่ตีพิมพ์เผยแพร่ 
 -ไม่มี- 
 

แต่งต ารา 
-ไม่มี- 
 

รายวิชาที่รับผิดชอบ 
- ระเบียบวิธีวิจัยส าหรับวิศวกรรมโยธา 
- สัมมนาทางวิศวกรรมโยธา 
- ระบบสารสนเทศทางวิศวกรรมในการขนส่ง 
- การส ารวจระยะไกลส าหรับวิศวกรรมขนส่ง 

ประสบการณ์ 
   -ไม่มี- 
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ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 
5. นายวันโชค  เครือหงษ์   ต าแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

ระดับการศึกษา ชื่อปริญญา (สาขาวิชา) มหาวิทยาลัย/สถาบัน 
ปีท่ีส าเร็จ
การศึกษา 

วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต (วิศวกรรม
โยธา) 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 2555 

วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรม
โยธา) 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 
2547 

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา) สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 2539 
 
ผลงานทางวิชาการ 
งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ / เผยแพร่ 
Chindaprasirt, P., Sriopas, B., Phosri, P., Yoddumrong, P., Anantakarn, K., & Kroehong, W. 

(2022). Hybrid high calcium fly ash alkali-activated repair material for concrete 
exposed to sulfate environment. Journal of Building Engineering, 45, 103590. 

Kroehong, W., Prasertsri, T., Kruavit, P., Suthumma, C., Haruehansapong, S., and 
Yoddumrong, P. (2021). Effect of sodium hydroxide concentration on properties 
of basalt fiber reinforced geopolymer mortar. Proceedings of the 5th National 
Conference of Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi (RUSCON 
5), Phra Nakhon Si Ayutthaya, 29-30 April 2021. 

Chindaprasirt, P., Kroehong, W., Damrongwiriyanupap, N., Suriyo, W., & Jaturapitakkul, C. 
(2020). Mechanical properties, chloride resistance and microstructure of Portland 
fly ash cement concrete containing high volume bagasse ash. Journal of 
Building Engineering, 31, 101415.  

Kroehong, W.; & Haruehansapong, S. (2020). Mechanical properties: Thermal conductivity 
and microstructure of hemp concretes. KMUTT Research and Development 
Journal, 43(1), 91-102. 

Piya, S., Anantakarn, K., Fooprateepsiri, R., Kroehong , W., & Witchayangkoon, B. (2020). 
Smart IoT Pontoon maneuvering along river currents. International Transaction 
Journal of Engineering, Management & Applied Sciences & Technologies, 11(8), 
1-12. 

Pluemsawasd, S., Anantakarn, K., Fooprateepsiri, R., Kroehong, W., & Witchayangkoon, B. 
(2020). Experiencing GNSS atlas L-Band service in Thailand. International 
Transaction Journal of Engineering, Management & Applied Sciences & 
Technologies, 11(9), 1-8. 
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Sriopas, B., Kroehong, W., Laopakorn, W. (2020). Use of geopolymer mortar as repair 
material concrete exposed magnesium sulfate. Proceedings of the Annual 
concrete conference ACC15 25-27 March 2020. (pp. 176-183).  

Tanpaibool, P., Anantakarn, K., Fooprateepsiri, R., Kroehong , W., & Witchayangkoon, B. 
(2020). An experimental bathymetry survey using a smart IoT Pontoon in 
Thailand. International Transaction Journal of Engineering, Management & 
Applied Sciences & Technologies, 11(8), 1-11. 

Kroehong, W., Jaturapitakkul, C., Pothisiri, T., & Chindaprasirt, P. (2018). Effect of oil palm 
fiber content on the physical and mechanical properties and microstructure of 
high-calcium fly ash geopolymer paste. Arabian Journal for Science & 
Engineering (Springer Science & Business Media BV), 43(10), 5215-5224. 

Punurai, W., Kroehong, W., Saptamongkol, A., & Chindaprasirt, P. (2018). Mechanical 
properties, microstructure and drying shrinkage of hybrid fly ash-basalt fiber 
geopolymer paste. Construction and Building Materials, 186, 62-70.  

วันโชค เครือหงษ์, ศตวรรษ หฤหรรษพงศ์, ณรงค์เดช อินทรัตน์ชัยกิจ, สมบูรณ์ พันเลิศจ านรรจ์, และ
ธรรมนูญ บุญบ ารุง. (2562). ผลของการเผาที่อุณหภูมิสูงต่อสมบัติของจีโอพอลิเมอร์เพสต์เถ้า
ลอยแคลเซียมสูง. วารสารวิจยัและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, 42(1), 
109-122. 

วุฒิศักดิ์ สุริโย, วันโชค เครือหงษ์, ณัฐพงศ์ ด ารงวิริยะนุภาพ, และ อภิวิชญ์ พูลสง. (2561). สมบัติทางกล
และการต้านทานคลอไรด์ของคอนกรีตผสมเถ้าชานอ้อยในปริมาณสูง. รายงานการประชุม
วิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 23 เมื่อวันที่ 18-20 กรกฎาคม 2561. (1-8). นครนายก: 
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 

 
บทความทางวิชาการที่ตีพิมพ์เผยแพร่ 
 -ไม่มี- 
 
แต่งต ารา 
 -ไม่มี- 
รายวิชาที่รับผิดชอบ 

- สัมมนาทางวิศวกรรมโยธา       
- กลศาสตร์วัสดุขั้นสูง       
- เทคโนโลยีคอนกรีตขั้นสูง 
- วิธีไฟไนท์เอลิเมนต์ 

 
ประสบการณ์  
พ.ศ. 2564 - ปัจจุบัน รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย 
พ.ศ. 2558 - 2562 หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 
พ.ศ. 2556 - 2558 ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย 
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พ.ศ. 2555 ท าวิจัย ณ University of Colorado, Boulder ประเทศสหรัฐอเมริกา 
พ.ศ. 2549 - 2551 หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 
พ.ศ. 2558 - 2562  หน้าสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 
ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินวารสารวิชาการ พระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินวารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินวารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินวารสารวิชาการ โรงเรียนนายร้อยพระจอมเกล้า 
ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินวารสารวิชาการ Construction and Building Materials 
ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินวารสารวิชาการ Advances in Civil Engineering Materials 
ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินวารสารวิชาการ Journal of Materials in Civil Engineering 
ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินวารสารวิชาการ Journal of Building Engineering 
ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินวารสารวิชาการ Environmental Science and Pollution Research 
ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินวารสารวิชาการ Suranaree Journal of Science and Technology 

  

https://www.sciencedirect.com/science/journal/23527102
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ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 
6. นายดนัย  วันทนากร ต าแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

ระดับการศึกษา 
ชื่อปริญญา (สาขาวิชา) 

มหาวิทยาลัย/สถาบัน ปีท่ีส าเร็จ
การศึกษา 

Doctor of Philosophy (Construction 
Management) 

University of Nottingham, UK 2544 

Master of Science (Construction 
Engineering & Management) 

University of Missouri – Columbia, 
Missouri, USA 

2530 

วิศวกรรมศาตรบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ธนบุรีกรุงเทพฯ 

2525 

 
ผลงานทางวิชาการ 
งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ / เผยแพร่ 

ขวัญชนก น่วมเจริญ และ ดนัย วันทนากร. (2562). การวิเคราะห์ความเสี่ยงโครงการปรับปรุงกิจการ
ประปาแผนหลักครั้งที่ 9 ของการประปานครหลวง (Risk analysis of water supply 
improvement project under the 9th plan of metropolitan waterworks authority). 
การประชุมวิชาการ NCCE24 วิศวกรรมโยธากับการพัฒนาประเทศในยุค 4.0+. โรงแรมเซ็นทา
ราและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ อุดรธานี, 10-12 กรกฎาคม 2562. 

ปรัชญา ซันไล และ ดนัย วันทนากร. (2562). สาเหตุของการเกิดของเสียจากงานผลิตคอนกรีตผสมเสร็จ 
(Root causes of waste arising from ready mixed concrete production). การประชุม
วิชาการ NCCE24  วิศวกรรมโยธากับการพัฒนาประเทศในยุค 4.0+. โรงแรมเซ็นทาราและ
คอนเวนชันเซ็นเตอร์ อุดรธานี, 10-12 กรกฎาคม 2562. 

ประพจน์ รัตตมณี และ ดนัย วันทนากร. (2562). การปรับปรุงกระบวนการก่อสร้างในงานติดตั้งชิ้นส่วน 
Segmental box girder ของโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว (ส่วนเหนือ). วารสาร
วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 26(2), 216-230. 

พิมพ์ร าไพ หวังดิลก และ ดนัย วันทนากร. (2562). มูลค่าการจ่ายและปัจจัยทีส่งผลต่อความเต็มใจจ่ายค่า
ก าจัดเศษ วัสดุก่อสร้างของผู้รับเหมา (Values and factors of effecting contractor’s 
willingness to pay on construction waste disposal). การประชุมวิชาการ NCCE24  
วิศวกรรมโยธากับการพัฒนาประเทศในยุค 4.0+. โรงแรมเซ็นทาราและคอนเวนชันเซ็นเตอร์  
อุดรธานี, 10-12 กรกฎาคม 2562.  

นายวัชรพล แก้วจารนัย และ ดนัย วันทนากร. (2562). ปัจจัยเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อการจัดซื้อจัดจ้าง 
อุปกรณ์งาน ระบบเครื่องกลชนิดพิเศษ (Risk factors affecting procurement process of 
the special mechanical system equipment). การประชุมวิชาการ NCCE24 วิศวกรรม
โยธากับการพัฒนาประเทศในยุค 4.0+. โรงแรมเซ็นทาราและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ อุดรธานี, 
10-12 กรกฎาคม 2562. 
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บทความทางวิชาการที่ตีพิมพ์เผยแพร่ 
-ไม่มี-    
 
งานวิจัย 
-ไม่มี-  
 
แต่งต ารา 
-ไม่มี-  
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ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 

7. นายชาคริต  ศรีสุวรรณรัตน์  ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 
ระดับการศึกษา 

ชื่อปริญญา (สาขาวิชา) 
มหาวิทยาลัย/สถาบัน ปีท่ีส าเร็จ

การศึกษา 
Doctor of Philosophy (Construction 
Engineering and Management) 

University  of  Michigan, Ann  
Arbor, United  Stated of America 

2552 

Master of Science (Construction 
Engineering and Management)  

University  of  Michigan, Ann Arbor, 
United  Stated of America 

2547 

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา) สถาบันเทคโนโลยีเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง 

2544 

 
ผลงานทางวิชาการ 
งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ / เผยแพร่ 
ชาคริต ศรีสุวรรณรัตน์ และ พิษณุ เปลื้องเจริญผล. (2560). การเปรียบเทียบวิธีการวางแผนงานทรัพยากร

ด้วยวิธี MOM วิธี PACK และวิธีการทดสอบทุกกรณีท่ีเป็นไม่ได้. รายงานการประชุมวิชาการโยธา
แห่งชาติ ครั้งที่ 22 (หน้า 891-899). มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา, 18-20 กรกฎาคม 2560. 

ชาคริต ศรีสุวรรณรัตน์ และ ไพโรจน์ ฤกษ์อุดมสิน. (2560). กรณีศึกษาการวางแผนเชิงปฏิบัติของโครงการ
หมู่บ้านจัดสรรด้วยวิธีสายงานต่อเนื่อง. รายงานการประชุมวิชาการโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 22  
(หน้า 900-907). มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา, 18-20 กรกฎาคม 2560. 

เทอดธิดา ทิพย์รัตน์, พงศ์ฐิกา หลักงาม, วิมรรศนา ณ สงขลา, วีณัฐกานต์ รัตนธีรวงศ์, และ ชาคริต  
ศรีสุวรรณรัตน์. (2560). การแก้ปัญหาการเลือกวัสดุก่อสร้างเสาและคานรับหลังคาด้วยการ
ประยุกต์ใช้วิธีไวโกร์และกระบวนการล าดับขั้นเชิงวิเคราะห์. รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ
และนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ครั้งที่ 12 (หน้า 765-769). มหาวิทยาลัยศรีปทุม. 14 
ธันวาคม 2560. 

 
บทความทางวิชาการที่ตีพิมพ์เผยแพร่ 
 -ไม่มี-    
งานวิจัย 
 -ไม่มี-  
แต่งต ารา 
 -ไม่มี-  
   
รายวิชาที่รับผิดชอบ 

-  การประยุกต์คอมพิวเตอร์ในการจัดการงานก่อสร้าง 
-  การวางแผนงานก่อสร้างและการจัดการทรัพยากร 
-  วิศวกรรมการบริหารงานก่อสร้าง 
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ประสบการณ์ 

พ.ศ. 2555-ปัจจุบัน  Instructor at Rajamangala University of Technology Tawan-Ok 
Uthenthawai Campus 

พ.ศ. 2557- 2559 Guest Lecturer at Civil Engineering Chulalongkorn University 
พ.ศ. 2558-2559 Investment Committee of Personnel Welfare Fund at Rajamangala 

University Technology Tawan-Ok 
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ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 

8. นายณรงค์เดช   อินทรัตน์ชัยกิจ  ต าแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

ระดับการศึกษา ชื่อปริญญา (สาขาวิชา) มหาวิทยาลัย/สถาบัน 
ปีท่ีส าเร็จ
การศึกษา 

วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต  (วิศวกรรมโยธา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2560 
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  (วิศวกรรมโยธา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2547 
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 

พระนครเหนือ 
2545 

 

ผลงานทางวิชาการ 
งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ / เผยแพร่ 
วันโชค เครือหงษ์, ศตวรรษ หฤหรรษพงศ์, ณรงค์เดช อินทรัตน์ชัยกิจ, สมบูรณ์ พันเลิศจ านรรจ์, และ

ธรรมนูญ บุญบ ารุง. (2562). ผลของการเผาที่อุณหภูมิสูงต่อสมบัติของจีโอพอลิเมอร์เพสต์เถ้า
ลอยแคลเซียมสูง. วารสารวิจยัและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, 42(1), 
109-122. 

ณรงค์เดช อินทรัตน์ชัยกิจ, วันโชค  เครือหงษ,์ และ ศตวรรษ หฤหรรษพงศ.์ (2561). การวิเคราะห์ไฟไนต์
เอลิเมนต์และการออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็กส าหรับฐานรากตื้น. รายงานการประชุมวิชาการ
นวัตกรรมด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ครั้งที่ 2 (หน้า 606-611). 
สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน. 16 ธันวาคม 2561. 

ศตวรรษ หฤหรรษพงศ์, วันโชค เครือหงษ์, ณรงค์เดช อินทรัตน์ชัยกิจ, และ เอนก เนรมิตรครบุรี. (2561). 
สมบัติทางกายภาพและทางกลของจีโอโพลิเมอร์มอร์ต้าร์ผสมเถ้าลอยและผสมเส้นป่าน
ศรนารายณ์. รายงานการประชุมวิชาการนวัตกรรมด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือเศรษฐกิจ
และสังคม ครั้งที่ 2 (หน้า 600-605). สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน. 16 ธันวาคม 2561. 

 

บทความทางวิชาการที่ตีพิมพ์เผยแพร่ 
 -ไม่มี- 
 

แต่งต ารา 
-ไม่มี- 

รายวิชาที่รับผิดชอบ 
- สัมมนาทางวิศวกรรมโยธา       
- ปฐพีกลศาสตร์ขั้นสูง      
- การส ารวจและทดสอบดิน 

ประสบการณ์                                                                                                                                                            
 -ไม่มี- 
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ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

 
9.  นายศตวรรษ   หฤหรรษพงศ์ ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย ์

ระดับการศึกษา ชื่อปริญญา (สาขาวิชา) มหาวิทยาลัย/สถาบัน 
ปีท่ีส าเร็จ
การศึกษา 

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 2560 
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 2554 
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 2550 

 
ผลงานทางวิชาการ 
งานวิจัยท่ีได้รับการตีพิมพ์/เผยแพร่ 
Kroehong, W.; & Haruehansapong, S. (2020). Mechanical properties: Thermal conductivity 

and microstructure of hemp concretes. KMUTT Research and Development 
Journal, 43(1), 91-102. 

วันโชค เครือหงษ์, ศตวรรษ หฤหรรษพงศ์, ณรงค์เดช อินทรัตน์ชัยกิจม สมบูรณ์ พันเลิศจ านรรจ์, และ
ธรรมนูญ บุญบ ารุง. (2562). ผลของการเผาที่อุณหภูมิสูงต่อสมบัติของจีโอพอลิเมอร์เพสต์เถ้า
ลอยแคลเซียมสูง. วารสารวิจยัและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, 42(1), 
109-122. 

ณรงค์เดช อินทรัตน์ชัยกิจ, วันโชค  เครือหงษ,์ และ ศตวรรษ หฤหรรษพงศ.์ (2561). การวิเคราะห์ไฟไนต์
เอลิเมนต์และการออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็กส าหรับฐานรากตื้น. ในการประชุมวิชาการ
นวัตกรรมด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ครั้งที่ 2 (หน้า 606-611). 
สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน. 16 ธันวาคม 2561. 

ศตวรรษ หฤหรรษพงศ์, วันโชค เครือหงษ์, ณรงค์เดช อินทรัตน์ชัยกิจ, และ เอนก เนรมิตรครบุรี. (2561). 
สมบัติทางกายภาพและทางกลของจีโอโพลิเมอร์มอร์ต้าร์ผสมเถ้าลอยและผสมเส้นป่าน
ศรนารายณ์. ในการประชุมวิชาการนวัตกรรมด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือเศรษฐกิจและ
สังคม ครั้งที่ 2 (หน้า 600-605). สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน. 16 ธันวาคม 2561. 

 
บทความทางวิชาการที่ตีพิมพ์เผยแพร่ 
 -ไม่มี- 
 

งานวิจัย 
 -ไม่มี- 
 

แต่งต ารา 
 -ไม่มี- 
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รายวิชาที่รับผิดชอบ 
- ทฤษฏีโครงสร้างชั้นสูง 
- คณิตศาสตร์ชั้นสูง 
 

ประสบการณ์ 
 -ไม่มี- 
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ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

 
10. นายฤกษ์ชัย ฟูประทีปศิริ ต าแหน่งทางวิชาการ รองศาสตราจารย์ 

ระดับการศึกษา 
ชื่อปริญญา (สาขาวิชา) 

มหาวิทยาลัย/สถาบัน ปีท่ีส าเร็จ
การศึกษา 

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 2551 
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรม 
คอมพิวเตอร์) 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 2545 

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 2543 
 
ผลงานทางวิชาการ 
งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ / เผยแพร่ 
Nuankaew, P., Nuankaew, W., Phanniphong K., & Fooprateepsiri, R., Bussaman, S. (2019). 

Analysis dropout situation of business computer students at University of 
Phayao. In Proceedings of the 22nd International Conference on Interactive 
Collaborative Learning (ICL2019) – Volume 2: The Impact of the 4th Industrial 
Revolution on Engineering Education. Bangkok, Thailand. 

Piya, S., Anantakarn, K., Fooprateepsiri, R., Kroehong , W., & Witchayangkoon, B. (2020). 
Smart IoT Pontoon maneuvering along river currents. International Transaction 
Journal of Engineering, Management & Applied Sciences & Technologies, 11(8). 

Tanpaibool, P., Anantakarn, K., Fooprateepsiri, R., Kroehong , W., & Witchayangkoon, B. 
(2020). An experimental bathymetry survey using a smart IoT Pontoon in 
Thailand. International Transaction Journal of Engineering, Management & 
Applied Sciences & Technologies, 11(8). 

Pluemsawasd, S., Anantakarn, K., Fooprateepsiri, R., Kroehong, W., & Witchayangkoon, B. 
(2020). Experiencing GNSS atlas L-Band service in Thailand. International 
Transaction Journal of Engineering, Management & Applied Sciences & 
Technologies, 11(9). 

 
บทความทางวิชาการที่ตีพิมพ์เผยแพร่ 

-ไม่มี- 
 
งานวิจัย 

-ไม่มี- 
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แต่งต ารา 
1) โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม 
2) พ้ืนฐานการพัฒนาโปรแกรมภาษาซี 
3) C Language Computer Programming 
4) Introduction to Computer 

 
รายวิชาที่รับผิดชอบ 

2.1 การศึกษาเฉพาะเรื่องทางเทคโนโลยีสารสนเทศ (Selected Topic in Information Technology) 
2.2 การวางแผนทรัพยากรวิสาหกิจ (Enterprise Resource Planning) 
2.3 สัมมนาเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology Seminar) 
2.4 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Job Training in Information 

Technology) 
2.5 โครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology Project) 
2.6 วิศวกรรมซอฟต์แวร์ (Software Engineering) 
2.7 ระบบคลังข้อมูล (Data Warehouse System) 
2.8 พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (Electronics Commerce) 
2.9 โครงงานเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 1 (Computer Technology Project 1) 
2.10 เหมืองข้อมูล (Data Mining) 
2.11 ข่ายสื่อสารคอมพิวเตอร์และการประมวลผลเชิงกระจาย (Computer Network and Distributed 

Processing) 
 
ประสบการณ์ 

3.1 International Editor of International Journal of Digital Content Technology and its 
Applications (JDCTA) 

3.2 Manager Editorial of Journal of Information Science and Technology (JIST) 
3.3 Technical Program Chair of Mahanakorn National Conference of Education Research 

and Technology 2013 (MCERT2013) 
3.4 Program Committee of National Conference and Technology 2013 (NCIT2013) 
3.5 The Secretaries of National Conference and Technology 2012 (NCIT2012) 
3.6 Program Committee of National Conference and Technology 2010(NCIT2010) 
3.7 Program Committee of National Conference on Information Technology 2008 

(NCIT2008) 
3.8 Program Committee of National Conference on Information Technology 2006 

(NCIT2006) 
3.9 The Secretaries of National Computer Science and Engineering Conference 2002 

(NCSEC2002) 
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ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 
11. นายฆณการ ภัณณิพงส์ ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 

ระดับการศึกษา 
ชื่อปริญญา (สาขาวิชา) 

มหาวิทยาลัย/สถาบัน ปีท่ีส าเร็จ
การศึกษา 

บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต (บริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยปทุมธานี 2561 
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยปทุมธานี 2551 
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 2548 

 
ผลงานทางวิชาการ 
งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ / เผยแพร่ 
Imwut, S., & Phanniphong, K. (2019). Factors influencing the success of self service 

technology service quality of commercial bank on customer satisfaction and 
loyalty in Pathumthani Province. Proceeding of the 9th BENJAMITRA Network 
National and International Conference (pp. 237-248). North Bangkok University, 
Bangkok, Thailand. 28 May 2019. 

Nuankaew, P., Nuankaew, W., Phanniphong K., & Bussaman, S. (2019). Student dropout 
prediction challenge in business computer disciplines. The 22nd International 
Conference on Interactive Collaborative Learning (ICL 2019) and the 48th IGIP 
International Conference on Engineering Pedagogy. Bangkok, Thailand. 25-28 
September 2019. 

Nuankaew, P., Nuankaew, W., Phanniphong, K., Imwut, S., & Bussaman, S. (2019). Students 
model in different learning styles of academic achievement at the University of 
Phayao, Thailand. International Journal of Emerging Technologies in Learning 
(IJET), 14(12), 133–157. 

Nuankaew, W. S., Nuankaew, P., Teeraputon, D., Phanniphong, K., & Bussaman, S. (2019). 
Perception and Attitude Toward Self-Regulated Learning of Thailand’s Students 
in Educational Data Mining Perspective. International Journal of Emerging 
Technologies in Learning (IJET), 14(09), 34–49. 

Nuankaew, P., Phanniphong K., Nuankaew, W., & Bussaman, S. ( 2019) . Recommendation 
system of educational programs for high school students in Thailand rural cities. 
4th Technology Innovation Management and Engineering Science International 
Conference (TIMES-ICON)., Bangkok, Thailand. 11-13 December 2019. 

Nuankaew, P., Teeraputon, D. , Nuankaew, W., Phanniphong, K., Imwut, S., & Bussaman, S. 
(2019). Perception and attitude toward self-regulated learning in educational 
data mining. The 6th International Conference on Technical Education 
(ICTechEd6), 1–5. 
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Phanniphong, K., Nuankaew, P., Teeraputon, D., Nuankaew, W., Boontonglek, M., & 
Bussaman, S. (2019). Clustering of learners performance based on learning 
outcomes for finding significant courses. 2019 Joint International Conference on 
Digital Arts, Media and Technology with ECTI Northern Section Conference on 
Electrical, Electronics, Computer and Telecommunications Engineering (ECTI 
DAMT-NCON), 192–196. 

Phanniphong, K., Nuankaew, P., Teeraputon, D., Nuankaew, W., Tanasirathum, P., & 
Bussaman, S. (2018). The distinction learning style in learning outcomes of the 
secondary school learner. The 3rd Technology Innovation Management and 
Engineering Science International Conference (TIMES-ICON), 1–5. 

Prasertsri, A., Fooprateepsiri, R., & Phanniphong, K. (2018). Factors affecting the success of 
the financial community on philosophy of sufficiency economy. Journal of 
Accountancy and Management, 10(2), 1-12. 

Nuankaew, P., Nuankaew, W., Phanniphong, K., & Bussaman, S. (2018). Mobile 
applications for the prediction of learning outcomes for learning strategies and 
learning achievement in lifelong learning. In M. E. Auer, D. Guralnick, & I. 
Simonics (Eds.), Teaching and Learning in a Digital World (pp. 400–412). Cham: 
Springer International Publishing. 

Phanniphong, K., Girum, T., Rouengkhajorn, K., Kampitak, N., Adungchongruk, S. (2019) . A 
development marketing management model for packed rice business in 
Pathumthani Province. Proceeding of the 9th BENJAMITRA Network National and 
International Conference. (pp. 270-279). North Bangkok University, Bangkok, 
Thailand. 28 May 2019. 

 
บทความทางวิชาการที่ตีพิมพ์เผยแพร่ 

-ไม่มี- 
 
งานวิจัย 

-ไม่มี- 
 
แต่งต ารา 

-ไม่มี- 
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รายวิชาที่รับผิดชอบ 
2.1 การตลาดชุมชน (Communication Marketing) 
2.2 ความรู้เบื้องต้นทางธุรกิจระหว่างประเทศ (Introduction to Internal Business) 
2.3 จริยธรรมทางธุรกิจ (Business Ethics) 
2.4 การจัดการวิสาหกิจ (Enterprise Resource Planning) 
2.5 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารธุรกิจ (English for Business Communication) 
2.6 การศึกษาเฉพาะเรื่องด้านไอที (Selected Topics in IT) 
2.7 สัมมนาทางไอที (Seminar in IT) 

 
ประสบการณ์ 

3.1 อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีสอนรายวิชาภาษาอังกฤษ เพ่ือการ
นาฏศิลป์และดนตรี (English for Music and Drama) 

3.2 อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์สอนรายวิชา ระบบ
สารสนเทศเพ่ือการจัดการ (Management Information System) 

3.3 วิทยากรบรรยาย เรื่องความรู้ด้านอาชีพกับไอที, มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 
3.4 วิทยากรบรรยาย เรื่องความรู้ด้านอาชีพกับไอที, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 

วิทยาเขตจันทบุรี 
3.5 วิทยากรบรรยาย เรื่องความรู้ด้านอาชีพกับไอที, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
3.6 วิทยากรบรรยาย เรื่องสัมมนากลยุทธ์สารสนเทศทางบัญชี, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

ตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ 
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ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 

12. นางสาวศศิธร  สรรพ่อค้า ต าแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ระดับการศึกษา 

ชื่อปริญญา (สาขาวิชา) 
มหาวิทยาลัย/สถาบัน ปีท่ีส าเร็จ

การศึกษา 
วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (เคมีเทคนิค) จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 2555 
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เคมีเทคนิค) จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 2549 
วิทยาศาสตรบัณฑิต (เคมีวิศวกรรม) จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 2547 

 
ผลงานทางวิชาการ 
งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ / เผยแพร่ 
Sunphorka, S., Kanokwannakorn, P., & Kuchonthara, P. (2019). Chemical looping 

combustion of methane or coal by Fe 2O 3/ CaSO 4 mixed oxygen carrier. 
Arabian Journal for Science and Engineering, 44(6), 5501-5512. 

Sunphorka, S., Poonsritanakul, O., & Kuchonthara, P. (2019) Chemical-Looping 
Combustion of Methane Using CaSO4 as an Oxygen Carrier: Effects of MgO 
Addition. Arabian Journal for Science and Engineering, 44(6), 5359-5370 

สมโภช ภู่พีระสุพงษ์, ศศิธร สรรพ่อค้า, มงคล วินทะไชย์ และ สุภาภรณ์ คางค่า. (2564). การสังเคราะห์
อนุภาคนาโนซิลเวอร์แบบเคมีสีเขียวโดยใช้สารสกัดจากต าแยแมวจากกระบวนการสกัดด้วยน้ า
กึ่งวิกฤต. วารสารวิชาการปทุมวัน, 11(30), 32-46. 

 
บทความทางวิชาการที่ตีพิมพ์เผยแพร่ 
     -ไม่มี-    
 
รายวิชาที่รับผิดชอบ 
07-30-703 เทคโนโลยีและนวัตกรรมอาคารเขียว 
07-40-701 หัวข้อพิเศษทางด้านวิศวกรรมโยธาและการบริหารงานก่อสร้าง 1 
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ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 
13. นายนราธิป ทับทัน  ต าแหน่งทางวิชาการ  รองศาสตราจารย์  

ระดับการศึกษา 
ชื่อปริญญา (สาขาวิชา) 

มหาวิทยาลัย/ชื่อสถาบัน 
ปีท่ีส าเร็จ
การศกึษา 

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (สถาปัตยกรรมพ้ืนถิ่น) มหาวิทยาลัยศิลปากร 2561 
สถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (สถาปัตยกรรม
เขตร้อน) 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง 

2552 

สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยี
สถาปัตยกรรม) 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 2548 

 

ผลงานทางวิชาการ  
 

งานวิจัยท่ีได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ 
นราธิป ทับทัน. (2564). การศึกษาผังชุมชนและสถาปัตยกรรมของเมืองขลุง จังหวัดจันทบุรี. วารสาร

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม, 11(3), 226-238. 
พู่กัน สายด้วง และ นราธิป ทับทัน. (2564). การออกแบบเส้นทางท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมกลุ่มวิสาหกิจ

ชุมชนบางน้ าผึ้งโฮมสเตย์เพื่อยกระดับสู่การท่องเที่ยวส าหรับคนทั้งมวล. วารสารวิชาการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, 12(1), 151-165. 

นราธิป ทับทัน, ธรรมนูญ ยิ่งยืน, สุธัญญา สิทธิกูลเกียรติ, สุดจิต สนั่นไหว และจุฑามณี จาบตะขบ. 
(2563). ระหัดวิดน้ าล าตะคองและเหมืองฝายสีคิ้ว: ภูมิปัญญาการจัดการทรัพยากรน้ าของ
ชุมชนเกษตรกรรมบริเวณลุ่มน้ าล าตะคอง จ.นครราชสีมา. วารสารวิชาการคณะสถาปัตยกรรม
ศาสตร์ สจล, 22(30). 1-17. 

นราธิป ทับทัน, อารี เลาะเหม็ง, และ ศศิธร คล้ายชม. (2563). ย่านและชุมชนดั้งเดิมบริเวณริมคลองแสน
แสบในเขตกรุงเทพมหานคร. วารสารการพัฒนาชุมชนและคุณภาพชีวิต, 8(3), 615-627.  

 
หนังสือ 
นราธิป ทับทัน. (2561). มรดกสถาปัตยกรรมพ้ืนถิ่นและสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้าง ชุมชนวัฒนธรรมยวนสีคิ้ว. 

นครราชสีมา: กรรมาธิการสถาปนิกอีสาน (สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์). 152 
หน้า. 

นราธิป ทับทัน. (2562). มรดกสถาปัตยกรรมพ้ืนถิ่นและสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้าง ชุมชนวัฒนธรรมยวนสีคิ้ว. 
พิมพ์ครั้งที่ 2 ฉบับปรับปรุง. กรุงเทพฯ: คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์, 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก. 152 หน้า. 
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ผลงานวิชาการรับใช้สังคม 
Thubthun, N., & Saiduang, P. (2019). The Integration of Architectural Knowledge with the 

Community and Social Development Activities for Conservation to Architectural 
Heritage and Built Environment of Yuan-Sikhio Community, Nakhon Ratchasima 
Province, Kingdom of Thailand. CHORFAR Architecture and Urban Planning Journal, 
Vol.02, November 2019, 170-181. 

 
รายวิชาที่รับผิดชอบ 
07-11-701 วิธีการวิจัยทางวิศวกรรมโยธาและการบริหารงานก่อสร้าง  
07-40-701 หัวข้อพิเศษทางด้านวิศวกรรมโยธาและการบริหารงานก่อสร้าง 1  
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ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 

14. นางสาวศศิธร คล้ายชม ต าแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
ระดับการศึกษา 

ชื่อปริญญา (สาขาวิชา) 
มหาวิทยาลัย/ชื่อสถาบัน 

ปีท่ีส าเร็จ
การศกึษา 

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (สิ่งแวดล้อมสรรค์สร้าง) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2558 
สถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (สถาปัตยกรรม) มหาวิทยาลัยศิลปากร 2547 
สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (สถาปัตยกรรม) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2545 
 
ผลงานทางวิชาการ  

งานวิจัยท่ีได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ 
นราธิป ทับทัน, อารี เลาะเหม็ง, และ ศศิธร คล้ายชม. (2563). ย่านและชุมชนดั้งเดิมบริเวณริมคลองแสน

แสบในเขตกรุงเทพมหานคร. วารสารการพัฒนาชุมชนและคุณภาพชีวิต, 8(3), 615-627.  

ต ารา 
ศศิธร คล้ายชม. (2563). ความรู้เบื้องต้นในการออกแบบสถาปัตยกรรม. พิมพ์ครั้งที่ 2 ฉบับปรับปรุง. 

กรุงเทพฯ: สาขาวิชาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์, 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก. 95 หน้า. 

หนังสือ 
ศศิธร คล้ายชม. (2564). สร้างสรรค์งานสถาปัตยกรรมด้วยโปรแกรม Sketchup [ฉบับ E-book]. ชลบุรี:  

ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก. 
 

รายวิชาที่รับผิดชอบ 
07-30-702 การออกแบบและจัดการสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้างอย่างยั่งยื่น 
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ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 

15. นายอารี เลาะเหม็ง  ต าแหน่งทางวิชาการ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์   สาขาเชี่ยวชาญ  สถาปัตยกรรม 
ระดับการศึกษา 

ชื่อปริญญา (สาขาวิชา) 
มหาวิทยาลัย/ชื่อสถาบัน 

ปีท่ีส าเร็จ
การศกึษา 

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (พลังงานและสิ่งแวดล้อม
อย่างยั่งยืน) 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร์ 

2563 

เคหพัฒนศาสตรมหาบัณฑิต (เคหการ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2545 
ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (สถาปัตยกรรม) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร

ลาดกระบัง 
2538 

 
ผลงานทางวิชาการ  

งานวิจัยท่ีได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ 
Lohmeng, A., Sudasna, K., & Tondee, T. (2017). State of the art of green building standards and 

certification system development in Thailand. Energy Procedia, 138, 417-422. 
Lohmeng, A., Sudasna, K., & Tondee, T. (2020). A post occupancy evaluation of green 

building for TREES rating in Thailand. International Journal of Advanced Science 
and Technology. 29(7), 3713-3725. 

นราธิป ทับทัน, อารี เลาะเหม็ง, และ ศศิธร คล้ายชม. (2563). ย่านและชุมชนดั้งเดิมบริเวณริมคลองแสน
แสบในเขตกรุงเทพมหานคร. วารสารการพัฒนาชุมชนและคุณภาพชีวิต, 8(3), 615-627.  

 
รายวิชาที่รับผิดชอบ 
07-30-704 การวิเคราะห์ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมส าหรับโครงการก่อสร้าง  
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ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้สอน 
 

1.  นายเอนก  เนรมิตรครบุรี ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย ์

ระดับการศึกษา ชื่อปริญญา (สาขาวิชา) มหาวิทยาลัย/สถาบัน 
ปีท่ีส าเร็จ
การศึกษา 

วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 2557 
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 2552 
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา) สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 2547 

 

ผลงานทางวิชาการ 
งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ / เผยแพร่ 
ศตวรรษ หฤหรรษพงศ์, วันโชค เครือหงษ์, ณรงค์เดช อินทรัตน์ชัยกิจ, และ เอนก เนรมิตรครบุรี. (2561). 

สมบัติทางกายภาพและทางกลของจีโอโพลิเมอร์มอร์ต้าร์ผสมเถ้าลอยและผสมเส้นป่าน
ศรนารายณ์. ในการประชุมวิชาการนวัตกรรมด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือเศรษฐกิจและ
สังคม ครั้งที่ 2 (หน้า 600-605). สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน. 16 ธันวาคม 2561. 

ธนัท แก้วนพรัตน์, เฉลย คงปรีพันธุ์, และ เอนก เนรมิตรครบุรี. (2561). การศึกษาความคิดเห็นของผู้รับเหมา
ช่วงของปัจจัยที่มีผลต่อความล่าช้าในการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยประเภทให้เช่าซื้อ : กรณีศึกษา
บริษัท เดอะไพร์ม พรอพเพอตี้ จ ากัด. ในการประชุมวิชาการระดับชาติ พะเยาวิจัยครั้งที่ 7  
(หน้า 954 – 967). มหาวิทยาลัยพะเยา. 25 – 26 มกราคม 2561 

อุลินท์ บัวพุด, วีณัฐกานต์ รัตนธีรวงศ์, และ เอนก เนรมิตรครบุรี. (2561). การศึกษาปัจจัยที่เป็นสาเหตุที่
ส่งผลต่อความล่าช้าในการก่อสร้างก าแพงกันดิน กรณีศึกษา องค์การบริหารส่วนต าบลคลอง
สามจังหวัดปทุมธานี. ในการประชุมวิชาการระดับชาติ พะเยาวิจัยครั้งที่ 7 (หน้า 935 – 946). 
มหาวิทยาลัยพะเยา. 25 – 26 มกราคม 2561 
 

บทความทางวิชาการที่ตีพิมพ์เผยแพร่  
 -ไม่มี-    
 

งานวิจัย 
 -ไม่มี-  
 

แต่งต ารา 
 -ไม่มี- 
 
รายวิชาที่รับผิดชอบ 
 -  วิศวกรรมฐานราก 
 -  วิศวกรรมฐานรากขั้นสูง 
 -  ปฏิบัติการส ารวจ 
 -  ปฏิบัติการส ารวจภาคสนาม 
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ประสบการณ์ 
-  วิทยากรบรรยาย ปัจฉิมนิเทศ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5 
-  อาจารย์ประจ าหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารงานก่อสร้าง  
   (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 
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ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้สอน 
 
2. นายปรัชญา ยอดด ารงค์ ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 

ระดับการศึกษา 
ชื่อปริญญา (สาขาวิชา) 

มหาวิทยาลัย/สถาบัน ปีท่ีส าเร็จ
การศึกษา 

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (วิศวกรรมโยธาและ
การศึกษา) 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าพระนครเหนือ 

2563 

วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยี
วิศวกรรมการก่อสร้าง) 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าพระนครเหนือ 

2556 

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมโยธาและ
เทคโนโลยี) 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าพระนครเหนือ 

2554 

 
ผลงานทางวิชาการ 
งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ / เผยแพร่ 
Haruehansapong, S., Prasertsri, T., Yoddumrong, P. Phosri, P., and Sittigool, W. (2021).  

The development of sheet production from agricultural waste for utility product 
of the elderly. Proceedings of the 5th National Conference of Rajamangala 
University of Technology Suvarnabhumi (RUSCON 5), Phra Nakhon Si Ayutthaya, 
29-30 April 2021. 

Kroehong, W., Prasertsri, T., Kruavit, P., Suthumma, C., Haruehansapong, S., & 
Yoddumrong, P. (2021). Effect of sodium hydroxide concentration on properties 
of basalt fiber reinforced geopolymer mortar. Proceedings of the 5th National 
Conference of Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi (RUSCON 
5), Phra Nakhon Si Ayutthaya, 29-30 April 2021. 

Yoddumrong, P., Katawaethwarag, S. & Rodsin, K. (2020). Seismic strengthening of low-
strength RC concrete columns using low-cost glass fiber reinforced polymers 
(GFRPs). Case Studies in Construction Materials, 13. (e00383). 

Yoddumrong, P., Rodsin, K., & Katawaethwarag, S. (2018). Experimental study on 
compressive behavior of low and normal strength concrete confined by low-
cost glass fiber reinforced polymers (GFRP). The 3rd International Conference on 
Engineering Science and Innovative Technology, (ESIT 2018), Paper ID: 163 

ทองพูล ทาสีเพชร, ทศพร ประเสริฐศรี และ ปรัชญา ยอดด ารงค์. (2564). มาตรฐานความปลอดภัยใน
งานก่อสร้างด้านการจัดการทั่วไปส าหรับภาครัฐและเอกชน. รายงานการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ มหาวิทยาลัยปทุมธานี (หน้า 101-110), 24 เมษายน 2564. 
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บทความทางวิชาการที่ตีพิมพ์เผยแพร่ 
-ไม่มี- 

 
งานวิจัย 

-ไม่มี- 
 
แต่งต ารา 

-ไม่มี- 
 
รายวิชาที่รับผิดชอบ 
 
ประสบการณ์ 

-ไม่มี- 
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ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้สอน 
 

3. นายทศพร  ประเสริฐศรี ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย ์
ระดับการศึกษา  

ชื่อปริญญา (สาขาวิชา) 
มหาวิทยาลัย/สถาบัน 

ปีท่ีส าเร็จ
การศึกษา 

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2563 
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2555 
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า

พระนครเหนือ 
2553 

 
ผลงานทางวิชาการ 
งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ / เผยแพร่ 
Haruehansapong, S., Prasertsri, T., Yoddumrong, P. Phosri, P., and Sittigool, W. (2021). The 

development of sheet production from agricultural waste for utility product of 
the elderly. Proceedings of the 5th National Conference of Rajamangala 
University of Technology Suvarnabhumi (RUSCON 5), (pp. 86-92), Phra Nakhon Si 
Ayutthaya, 29-30 April 2021.  

Kanglon, T., Nuaklong, P., Jongvivatsakul. P., Prasertsri, T., Limpaninlachat, P., and 
Likitlersuang, S. (2021). Properties of Portland cement and geopolymer 
concretes using coarse aggregates from polypropylene plastic waste. The 26th 
National Convention on Civil Engineering, Bangkok, 24 June 2021, MAT-16. 

Klippathum, C., Bui, L.V.H., Limpaninlachat, P., Prasertsri, T., Sinsamutpadung N., & 
Jongvivatsakul. P. (2021). Shear performance of reinforced concrete beams 
strengthened with an innovative embedded through-section system. The 26th 
National Convention on Civil Engineering, Bangkok, 24 June 2021, STR-21. 

Kroehong, W., Prasertsri, T., Kruavit, P., Suthumma, C., Haruehansapong, S., and 
Yoddumrong, P. (2021). Effect of sodium hydroxide concentration on properties 
of basalt fiber reinforced geopolymer mortar. Proceedings of the 5th National 
Conference of Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi (RUSCON 
5) (pp. 93-101), Phra Nakhon Si Ayutthaya, 29-30 April 2021. 

Iamimpuk, S., Nuaklong, P., Jongvivatsakul. P., Limpaninlachat, P., & Prasertsri, T. (2021). A 
study on properties of mortar made from plastic straw waste. The 26th National 
Convention on Civil Engineering, Bangkok, 24 June 2021, MAT-18. 

Prasertsri, T., Sartbumrung, S., Suewongprayoon, S., Sinsamutpadung, N., & Rungamornrat, 
J. (2021). FEM-PGD based technique for column shape optimization against 
buckling. ASEAN Engineering Journal, 11(4), 143-159. 
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Smittakorn, W., Prasertsri, T., Pattharakorn, W., and Jongvivatsakul, P. (2021). Shear 
performance of special dry joints for precast concrete segments. ASEAN 
Engineering Journal, 11(1), 60-72. 

Thaseepetch, T., Prasertsri, T., Yoddumrong, P. Petchgate, W., and Suchinda, C. (2021). 
Construction safety standards for general management for private sectors. The 
8th National and International e-Proceedings of Pathumthani University (pp. 
101-110), Pathumthani, 24 April 2021. 

Trabanpruek, P., Adamu, M., Jongvivatsakul. P., Limpaninlachat, P., Prasertsri, T., & 
Likitlersuang, S. (2021). Effect of Graphene nanoplatelets on mechanical 
properties of high-volume fly ash concrete containing plastic waste. The 26th 
National Convention on Civil Engineering, Bangkok, 24 June 2021, MAT-13. 

Prasertsri, T., Lenwari, A., and Thepchatri, T. (2020). Flexural response of CFRP 
strengthened steel beams with initial bond defects. Engineering Journal, 24(1), 
115-127. 

Kulkiatanant, B., Prasertsri, T., Thongchom, C., and Lenwari, A. (2019). Bond behavior between 
carbon fiber reinforced polymer plates and steel. Proceedings of the 24th National 
Conference of Civil Engineering, Udonthani, 10-12 July 2019. 

Luerungratwut, S. and Prasertsri, T. (2019). Behavior and interaction between the rigid frame 
and masonry infill walls under lateral loading by the pushover analysis method. The 
6th National and International Proceedings of Pathumthani University, 
Pathumthani, (pp. 286-296), 9 February 2019. 

 
บทความทางวิชาการที่ตีพิมพ์เผยแพร่ 
-ไม่มี- 
 

แต่งต ารา 
-ไม่มี- 
 

รายวิชาที่รับผิดชอบ 
- กลศาสตร์วิศวกรรม 
- การวิเคราะห์โครงสร้าง 2 
- คณิตศาสตร์ประยุกต์ส าหรับวิศวกร 
- การออกแบบคอนกรีตอัดแรง 
- วิธีไฟไนท์เอลิเมนต์ 
- สัมมนาทางวิศวกรรมโยธา 
 

ประสบการณ์ 
-ไม่มี- 
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ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้สอน 
 
4. นายกฤษฎา  อนันตกาลต์ ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย ์
 

ระดับการศึกษา ชื่อปริญญา (สาขาวิชา) มหาวิทยาลัย/สถาบัน 
ปีท่ีส าเร็จ
การศึกษา 

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (วิศวกรรมศาสตร์) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2559 
การวางแผนภาคและเมืองมหาบัณฑิต  
(การวางแผนชุมชนเมืองและสภาพแวดล้อม) 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง   

2539 

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา) สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 2545 
ครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต  
(วิศวกรรมโยธา – ส ารวจ) 

สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 2532 

 

ผลงานทางวิชาการ 
งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ / เผยแพร่ 
Piya, S., Anantakarn, K., Fooprateepsiri, R., Kroehong , W., & Witchayangkoon, B. (2020). 

Smart IoT Pontoon maneuvering along river currents. International Transaction 
Journal of Engineering, Management & Applied Sciences & Technologies, 11(8), 
1-12. 

Pluemsawasd, S., Anantakarn, K., Fooprateepsiri, R., Kroehong, W., & Witchayangkoon, B. 
(2020). Experiencing GNSS atlas L-Band service in Thailand. International 
Transaction Journal of Engineering, Management & Applied Sciences & 
Technologies, 11(9), 1-8. 

Tanpaibool, P., Anantakarn, K., Fooprateepsiri, R., Kroehong , W., & Witchayangkoon, B. 
(2020). An experimental bathymetry survey using a smart IoT Pontoon in 
Thailand. International Transaction Journal of Engineering, Management & 
Applied Sciences & Technologies, 11(8), 1-11. 

Anantakarn, K., Sornchomkaew, P. & Photong, T. (2019). Improve Quality of Global Dem 
for Topographic Mapping: Case study of Petchaburi Province, Thailand.  
International Transaction Journal of Engineering, Management & Applied 
Sciences & Technologies, 10(9), 1-9. 

Anantakarn, K., Witchayangkoon, B. (2019). Accuracy assessment of L-band Atlas GNSS 
system in Thailand. International Transaction Journal of Engineering 
Management & Applied Sciences & Technologies, 10(1), 91-98. 

Sornchomkaew, P., Anantakarn, K., & Phothong, T. (2019). Water permeability of concrete 
mixing ash and crushed dust. International Transaction Journal of Engineering 
Management & Applied Sciences & Technologies, 10(12), 1-7. 
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Witchayangkoon, B., Somchomkaew, P., Anantakarn, K. (2018). A thermal assessment of 
residential models: A Study of the Model Made of Fibre: Cement and wood. 
Manzar: the Scientific Journal of Landscape, 10(43), 52-61. 

 

บทความทางวิชาการที่ตีพิมพ์เผยแพร่ 
 -ไม่มี- 
 

แต่งต ารา 
-ไม่มี- 
 

รายวิชาที่รับผิดชอบ 
- ระเบียบวิธีวิจัยส าหรับวิศวกรรมโยธา 
- สัมมนาทางวิศวกรรมโยธา 
- ระบบสารสนเทศทางวิศวกรรมในการขนส่ง 
- การส ารวจระยะไกลส าหรับวิศวกรรมขนส่ง 

ประสบการณ์ 
   -ไม่มี- 
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ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้สอน 
 
5. นายวันโชค  เครือหงษ์   ต าแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

ระดับการศึกษา ชื่อปริญญา (สาขาวิชา) มหาวิทยาลัย/สถาบัน 
ปีท่ีส าเร็จ
การศึกษา 

วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต (วิศวกรรม
โยธา) 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 2555 

วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรม
โยธา) 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 
2547 

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา) สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 2539 
 
ผลงานทางวิชาการ 
งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ / เผยแพร่ 
Chindaprasirt, P., Sriopas, B., Phosri, P., Yoddumrong, P., Anantakarn, K., & Kroehong, W. 

(2022). Hybrid high calcium fly ash alkali-activated repair material for concrete 
exposed to sulfate environment. Journal of Building Engineering, 45, 103590. 

Kroehong, W., Prasertsri, T., Kruavit, P., Suthumma, C., Haruehansapong, S., and 
Yoddumrong, P. (2021). Effect of sodium hydroxide concentration on properties 
of basalt fiber reinforced geopolymer mortar. Proceedings of the 5th National 
Conference of Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi (RUSCON 
5), Phra Nakhon Si Ayutthaya, 29-30 April 2021. 

Chindaprasirt, P., Kroehong, W., Damrongwiriyanupap, N., Suriyo, W., & Jaturapitakkul, C. 
(2020). Mechanical properties, chloride resistance and microstructure of Portland 
fly ash cement concrete containing high volume bagasse ash. Journal of 
Building Engineering, 31, 101415.  

Kroehong, W.; & Haruehansapong, S. (2020). Mechanical properties: Thermal conductivity 
and microstructure of hemp concretes. KMUTT Research and Development 
Journal, 43(1), 91-102. 

Piya, S., Anantakarn, K., Fooprateepsiri, R., Kroehong , W., & Witchayangkoon, B. (2020). 
Smart IoT Pontoon maneuvering along river currents. International Transaction 
Journal of Engineering, Management & Applied Sciences & Technologies, 11(8), 
1-12. 

Pluemsawasd, S., Anantakarn, K., Fooprateepsiri, R., Kroehong, W., & Witchayangkoon, B. 
(2020). Experiencing GNSS atlas L-Band service in Thailand. International 
Transaction Journal of Engineering, Management & Applied Sciences & 
Technologies, 11(9), 1-8. 
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Sriopas, B., Kroehong, W., Laopakorn, W. (2020). Use of geopolymer mortar as repair 
material concrete exposed magnesium sulfate. Proceedings of the Annual 
concrete conference ACC15 25-27 March 2020. (pp. 176-183).  

Tanpaibool, P., Anantakarn, K., Fooprateepsiri, R., Kroehong , W., & Witchayangkoon, B. 
(2020). An experimental bathymetry survey using a smart IoT Pontoon in 
Thailand. International Transaction Journal of Engineering, Management & 
Applied Sciences & Technologies, 11(8), 1-11. 

Kroehong, W., Jaturapitakkul, C., Pothisiri, T., & Chindaprasirt, P. (2018). Effect of oil palm 
fiber content on the physical and mechanical properties and microstructure of 
high-calcium fly ash geopolymer paste. Arabian Journal for Science & 
Engineering (Springer Science & Business Media BV), 43(10), 5215-5224. 

Punurai, W., Kroehong, W., Saptamongkol, A., & Chindaprasirt, P. (2018). Mechanical 
properties, microstructure and drying shrinkage of hybrid fly ash-basalt fiber 
geopolymer paste. Construction and Building Materials, 186, 62-70.  

วันโชค เครือหงษ์, ศตวรรษ หฤหรรษพงศ,์ ณรงค์เดช อินทรัตน์ชัยกิจ, สมบูรณ์ พันเลิศจ านรรจ์, และ
ธรรมนูญ บุญบ ารุง. (2562). ผลของการเผาที่อุณหภูมิสูงต่อสมบัติของจีโอพอลิเมอร์เพสต์เถ้า
ลอยแคลเซียมสูง. วารสารวิจยัและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, 42(1), 
109-122. 

วุฒิศักดิ์ สุริโย, วันโชค เครือหงษ์, ณัฐพงศ์ ด ารงวิริยะนุภาพ, และ อภิวิชญ์ พูลสง. (2561). สมบัติทางกล
และการต้านทานคลอไรด์ของคอนกรีตผสมเถ้าชานอ้อยในปริมาณสูง. รายงานการประชุม
วิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 23 เมื่อวันที่ 18-20 กรกฎาคม 2561. (1-8). นครนายก: 
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 

 
บทความทางวิชาการที่ตีพิมพ์เผยแพร่ 
 -ไม่มี- 
 
แต่งต ารา 
 -ไม่มี- 
รายวิชาที่รับผิดชอบ 

- สัมมนาทางวิศวกรรมโยธา       
- กลศาสตร์วัสดุขั้นสูง       
- เทคโนโลยีคอนกรีตขั้นสูง 
- วิธีไฟไนท์เอลิเมนต์ 

 
ประสบการณ์  
พ.ศ. 2564 - ปัจจุบัน รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย 
พ.ศ. 2558 - 2562 หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 
พ.ศ. 2556 - 2558 ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย 
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พ.ศ. 2555 ท าวิจัย ณ University of Colorado, Boulder ประเทศสหรัฐอเมริกา 
พ.ศ. 2549 - 2551 หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 
พ.ศ. 2558 - 2562  หน้าสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 
ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินวารสารวิชาการ พระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินวารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินวารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินวารสารวิชาการ โรงเรียนนายร้อยพระจอมเกล้า 
ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินวารสารวิชาการ Construction and Building Materials 
ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินวารสารวิชาการ Advances in Civil Engineering Materials 
ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินวารสารวิชาการ Journal of Materials in Civil Engineering 
ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินวารสารวิชาการ Journal of Building Engineering 
ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินวารสารวิชาการ Environmental Science and Pollution Research 
ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินวารสารวิชาการ Suranaree Journal of Science and Technology 

  

https://www.sciencedirect.com/science/journal/23527102
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ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้สอน 
 
6. นายดนัย  วันทนากร ต าแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

ระดับการศึกษา 
ชื่อปริญญา (สาขาวิชา) 

มหาวิทยาลัย/สถาบัน ปีท่ีส าเร็จ
การศึกษา 

Doctor of Philosophy (Construction 
Management) 

University of Nottingham, UK 2544 

Master of Science (Construction 
Engineering & Management) 

University of Missouri – Columbia, 
Missouri, USA 

2530 

วิศวกรรมศาตรบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ธนบุรีกรุงเทพฯ 

2525 

 
ผลงานทางวิชาการ 
งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ / เผยแพร่ 

ขวัญชนก น่วมเจริญ และ ดนัย วันทนากร. (2562). การวิเคราะห์ความเสี่ยงโครงการปรับปรุงกิจการ
ประปาแผนหลักครั้งที่ 9 ของการประปานครหลวง (Risk analysis of water supply 
improvement project under the 9th plan of metropolitan waterworks authority). 
การประชุมวิชาการ NCCE24 วิศวกรรมโยธากับการพัฒนาประเทศในยุค 4.0+. โรงแรมเซ็นทา
ราและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ อุดรธานี, 10-12 กรกฎาคม 2562. 

ปรัชญา ซันไล และ ดนัย วันทนากร. (2562). สาเหตุของการเกิดของเสียจากงานผลิตคอนกรีตผสมเสร็จ 
(Root causes of waste arising from ready mixed concrete production). การประชุม
วิชาการ NCCE24  วิศวกรรมโยธากับการพัฒนาประเทศในยุค 4.0+. โรงแรมเซ็นทาราและ
คอนเวนชันเซ็นเตอร์ อุดรธานี, 10-12 กรกฎาคม 2562. 

ประพจน์ รัตตมณี และ ดนัย วันทนากร. (2562). การปรับปรุงกระบวนการก่อสร้างในงานติดตั้งชิ้นส่วน 
Segmental box girder ของโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว (ส่วนเหนือ). วารสาร
วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 26(2), 216-230. 

พิมพ์ร าไพ หวังดิลก และ ดนัย วันทนากร. (2562). มูลค่าการจ่ายและปัจจัยทีส่งผลต่อความเต็มใจจ่ายค่า
ก าจัดเศษ วัสดุก่อสร้างของผู้รับเหมา (Values and factors of effecting contractor’s 
willingness to pay on construction waste disposal). การประชุมวิชาการ NCCE24  
วิศวกรรมโยธากับการพัฒนาประเทศในยุค 4.0+. โรงแรมเซ็นทาราและคอนเวนชันเซ็นเตอร์  
อุดรธานี, 10-12 กรกฎาคม 2562.  

นายวัชรพล แก้วจารนัย และ ดนัย วันทนากร. (2562). ปัจจัยเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อการจัดซื้อจัดจ้าง 
อุปกรณ์งาน ระบบเครื่องกลชนิดพิเศษ (Risk factors affecting procurement process of 
the special mechanical system equipment). การประชุมวิชาการ NCCE24 วิศวกรรม
โยธากับการพัฒนาประเทศในยุค 4.0+. โรงแรมเซ็นทาราและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ อุดรธานี, 
10-12 กรกฎาคม 2562. 
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บทความทางวิชาการที่ตีพิมพ์เผยแพร่ 
-ไม่มี-    
 
งานวิจัย 
-ไม่มี-  
 
แต่งต ารา 
-ไม่มี-  
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ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้สอน 
 

7. นายชาคริต  ศรีสุวรรณรัตน์  ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 
ระดับการศึกษา 

ชื่อปริญญา (สาขาวิชา) 
มหาวิทยาลัย/สถาบัน ปีท่ีส าเร็จ

การศึกษา 
Doctor of Philosophy (Construction 
Engineering and Management) 

University  of  Michigan, Ann  
Arbor, United  Stated of America 

2552 

Master of Science (Construction 
Engineering and Management)  

University  of  Michigan, Ann Arbor, 
United  Stated of America 

2547 

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา) สถาบันเทคโนโลยีเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง 

2544 

 
ผลงานทางวิชาการ 
งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ / เผยแพร่ 
ชาคริต ศรีสุวรรณรัตน์ และ พิษณุ เปลื้องเจริญผล. (2560). การเปรียบเทียบวิธีการวางแผนงานทรัพยากร

ด้วยวิธี MOM วิธี PACK และวิธีการทดสอบทุกกรณีท่ีเป็นไม่ได้. รายงานการประชุมวิชาการโยธา
แห่งชาติ ครั้งที่ 22 (หน้า 891-899). มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา, 18-20 กรกฎาคม 2560. 

ชาคริต ศรีสุวรรณรัตน์ และ ไพโรจน์ ฤกษ์อุดมสิน. (2560). กรณีศึกษาการวางแผนเชิงปฏิบัติของโครงการ
หมู่บ้านจัดสรรด้วยวิธีสายงานต่อเนื่อง. รายงานการประชุมวิชาการโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 22  
(หน้า 900-907). มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา, 18-20 กรกฎาคม 2560. 

เทอดธิดา ทิพย์รัตน์, พงศ์ฐิกา หลักงาม, วิมรรศนา ณ สงขลา, วีณัฐกานต์ รัตนธีรวงศ์, และ ชาคริต  
ศรีสุวรรณรัตน์. (2560). การแก้ปัญหาการเลือกวัสดุก่อสร้างเสาและคานรับหลังคาด้วยการ
ประยุกต์ใช้วิธีไวโกร์และกระบวนการล าดับขั้นเชิงวิเคราะห์. รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ
และนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ครั้งที่ 12 (หน้า 765-769). มหาวิทยาลัยศรีปทุม. 14 
ธันวาคม 2560. 

 
บทความทางวิชาการที่ตีพิมพ์เผยแพร่ 
 -ไม่มี-    
งานวิจัย 
 -ไม่มี-  
แต่งต ารา 
 -ไม่มี-  
   
รายวิชาที่รับผิดชอบ 

-  การประยุกต์คอมพิวเตอร์ในการจัดการงานก่อสร้าง 
-  การวางแผนงานก่อสร้างและการจัดการทรัพยากร 
-  วิศวกรรมการบริหารงานก่อสร้าง 
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ประสบการณ์ 

พ.ศ. 2555-ปัจจุบัน  Instructor at Rajamangala University of Technology Tawan-Ok 
Uthenthawai Campus 

พ.ศ. 2557- 2559 Guest Lecturer at Civil Engineering Chulalongkorn University 
พ.ศ. 2558-2559 Investment Committee of Personnel Welfare Fund at Rajamangala 

University Technology Tawan-Ok 
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ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้สอน 
 

8. นายณรงค์เดช   อินทรัตน์ชัยกิจ  ต าแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

ระดับการศึกษา ชื่อปริญญา (สาขาวิชา) มหาวิทยาลัย/สถาบัน 
ปีท่ีส าเร็จ
การศึกษา 

วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต  (วิศวกรรมโยธา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2560 
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  (วิศวกรรมโยธา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2547 
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 

พระนครเหนือ 
2545 

 

ผลงานทางวิชาการ 
งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ / เผยแพร่ 
วันโชค เครือหงษ์, ศตวรรษ หฤหรรษพงศ์, ณรงค์เดช อินทรัตน์ชัยกิจ, สมบูรณ์ พันเลิศจ านรรจ์, และ

ธรรมนูญ บุญบ ารุง. (2562). ผลของการเผาที่อุณหภูมิสูงต่อสมบัติของจีโอพอลิเมอร์เพสต์เถ้า
ลอยแคลเซียมสูง. วารสารวิจยัและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, 42(1), 
109-122. 

ณรงค์เดช อินทรัตน์ชัยกิจ, วันโชค  เครือหงษ์, และ ศตวรรษ หฤหรรษพงศ.์ (2561). การวิเคราะห์ไฟไนต์
เอลิเมนต์และการออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็กส าหรับฐานรากตื้น. รายงานการประชุมวิชาการ
นวัตกรรมด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ครั้งที่ 2 (หน้า 606-611). 
สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน. 16 ธันวาคม 2561. 

ศตวรรษ หฤหรรษพงศ์, วันโชค เครือหงษ์, ณรงค์เดช อินทรัตน์ชัยกิจ, และ เอนก เนรมิตรครบุรี. (2561). 
สมบัติทางกายภาพและทางกลของจีโอโพลิเมอร์มอร์ต้าร์ผสมเถ้าลอยและผสมเส้นป่าน
ศรนารายณ์. รายงานการประชุมวิชาการนวัตกรรมด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือเศรษฐกิจ
และสังคม ครั้งที่ 2 (หน้า 600-605). สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน. 16 ธันวาคม 2561. 

 

บทความทางวิชาการที่ตีพิมพ์เผยแพร่ 
 -ไม่มี- 
 

แต่งต ารา 
-ไม่มี- 

รายวิชาที่รับผิดชอบ 
- สัมมนาทางวิศวกรรมโยธา       
- ปฐพีกลศาสตร์ขั้นสูง      
- การส ารวจและทดสอบดิน 

ประสบการณ์                                                                                                                                                            
 -ไม่มี- 
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ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้สอน 
 

9.  นายศตวรรษ   หฤหรรษพงศ์ ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย ์

ระดับการศึกษา ชื่อปริญญา (สาขาวิชา) มหาวิทยาลัย/สถาบัน 
ปีท่ีส าเร็จ
การศึกษา 

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 2560 
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 2554 
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 2550 

 
ผลงานทางวิชาการ 
งานวิจัยท่ีได้รับการตีพิมพ์/เผยแพร่ 
Kroehong, W.; & Haruehansapong, S. (2020). Mechanical properties: Thermal conductivity 

and microstructure of hemp concretes. KMUTT Research and Development 
Journal, 43(1), 91-102. 

วันโชค เครือหงษ์, ศตวรรษ หฤหรรษพงศ์, ณรงค์เดช อินทรัตน์ชัยกิจม สมบูรณ์ พันเลิศจ านรรจ์, และ
ธรรมนูญ บุญบ ารุง. (2562). ผลของการเผาที่อุณหภูมิสูงต่อสมบัติของจีโอพอลิเมอร์เพสต์เถ้า
ลอยแคลเซียมสูง. วารสารวิจยัและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, 42(1), 
109-122. 

ณรงค์เดช อินทรัตน์ชัยกิจ, วันโชค  เครือหงษ,์ และ ศตวรรษ หฤหรรษพงศ.์ (2561). การวิเคราะห์ไฟไนต์
เอลิเมนต์และการออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็กส าหรับฐานรากตื้น. ในการประชุมวิชาการ
นวัตกรรมด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ครั้งที่ 2 (หน้า 606-611). 
สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน. 16 ธันวาคม 2561. 

ศตวรรษ หฤหรรษพงศ์, วันโชค เครือหงษ์, ณรงค์เดช อินทรัตน์ชัยกิจ, และ เอนก เนรมิตรครบุรี. (2561). 
สมบัติทางกายภาพและทางกลของจีโอโพลิเมอร์มอร์ต้าร์ผสมเถ้าลอยและผสมเส้นป่าน
ศรนารายณ์. ในการประชุมวิชาการนวัตกรรมด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือเศรษฐกิจและ
สังคม ครั้งที่ 2 (หน้า 600-605). สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน. 16 ธันวาคม 2561. 

 
บทความทางวิชาการที่ตีพิมพ์เผยแพร่ 
 -ไม่มี- 
 

งานวิจัย 
 -ไม่มี- 
 

แต่งต ารา 
 -ไม่มี- 
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รายวิชาที่รับผิดชอบ 
- ทฤษฏีโครงสร้างชั้นสูง 
- คณิตศาสตร์ชั้นสูง 
 

ประสบการณ์ 
 -ไม่มี- 
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ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้สอน 
 
10. นางสาวเพ็ญพิชชา สนิทอินทร์ ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 

ระดับการศึกษา 
ชื่อปริญญา (สาขาวิชา) 

มหาวิทยาลัย/สถาบัน ปีท่ีส าเร็จ
การศึกษา 

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (วิศวกรรม
โยธา) 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 2563 

วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
(วิศวกรรมโยธา) 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 2558 

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต(วิศวกรรม
โยธา) 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2556 

 
ผลงานทางวิชาการ 
งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ / เผยแพร่ 
 
Abdulmatin, A., Khongpermgoson, P., Jaturapitakkul, C. and Tangchirapat, W., 2018 , “Use 

of Eco-Friendly Cementing Material in Concrete Made from Bottom Ash and Calcium 
Carbide Residue”, Arabian Journal for Science and Engineering, Vol. 43 , No. 4 , pp. 
1617-1626.) 

Rattanachu, P., Khongpermgoson, P., Abdulmatin, A., Tangchirapat, W. and Jaturapitakkul, 
C., 2019, “Influence of binder from bottom ash mixed with- calcium carbide residue 
on density, permeability void, and water permeability of concrete,” Annual Concrete 
Conference 14, MAT-005. 

Loun R., Khongpermgoson, P., Tangchirapat, W. and Jaturapitakkul, C., 2019 , “Effect of 
ground bottom ash on compressive strength and modulus of elasticity of concrete,” 
The 24th National Convention on Civil Engineering, 5 pp. 

Kampa, C., Khongpermgoson, P., Tangchirapat, W. and Jaturapitakkul, C., 2021, “A study of 
compressive strength and chloride permeability of high strength concrete using 
processed bottom ash partly substitute in cement and fine aggregate,” The 26 th 
National Convention on Civil Engineering, 7 pp. 

Abdulmatin, A., Rattanachu, P., Khongpermgoson, P., Tangchirapat, W. and Jaturapitakkul, 
C., 2020 , “A Study of Pozzolanic Reaction of Two Bottom Ashes Obtained from 
Lignite and Bituminous Coal Combustion”, KMUTT R&D Journal (previously KMITT 
Research and Development Journal), Vol. 4, No. 1, January-March 2020, pp. 49-65. 
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บทความทางวิชาการที่ตีพิมพ์เผยแพร่ 
-ไม่มี- 

 
งานวิจัย 

-ไม่มี- 
แต่งต ารา 

-ไม่มี- 
 
รายวิชาที่รับผิดชอบ 
 
ประสบการณ์ 

-ไม่มี- 
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ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้สอน 
 
11. นายจิรวัฒน์ จันทร์เรือง ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 

ระดับการศึกษา 
ชื่อปริญญา (สาขาวิชา) 

มหาวิทยาลัย/สถาบัน ปีท่ีส าเร็จ
การศึกษา 

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (วิศวกรรม
โยธา) 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2563 

วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 
(วิศวกรรมโยธา) 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2556 

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
(วิศวกรรมโยธา) 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 2552 

 
ผลงานทางวิชาการ 
งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ / เผยแพร่ 
Boonyapinyo, V. and Junruang, J., 2019. “Aerostatic and Aerodynamic Response of Two 

Parallel Cable-Stayed Bridges”, The 15th International Conference on Wind 
Engineering, Beijing, China; September   

Junruang, J. and Boonyapinyo, V., 2018. “Aerostatic Force Coefficient of Bridge Decks by 
Wind Tunnel Test and CFD”, วิศวกรรมสารธรรมศาสตร ปที ่4 ฉบับที่ 2 กรกฏาคม-ธันวาคม 

 
บทความทางวิชาการที่ตีพิมพ์เผยแพร่ 

-ไม่มี- 
งานวิจัย 

-ไม่มี- 
แต่งต ารา 

-ไม่มี- 
 
รายวิชาที่รับผิดชอบ 
 
ประสบการณ์ 

-ไม่มี- 
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ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้สอน 
 
12. นายฤกษ์ชัย ฟูประทีปศิริ ต าแหน่งทางวิชาการ รองศาสตราจารย์ 

ระดับการศึกษา 
ชื่อปริญญา (สาขาวิชา) 

มหาวิทยาลัย/สถาบัน ปีท่ีส าเร็จ
การศึกษา 

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 2551 
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรม 
คอมพิวเตอร์) 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 2545 

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 2543 
 
ผลงานทางวิชาการ 
งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ / เผยแพร่ 
Nuankaew, P., Nuankaew, W., Phanniphong K., & Fooprateepsiri, R., Bussaman, S. (2019). 

Analysis dropout situation of business computer students at University of 
Phayao. In Proceedings of the 22nd International Conference on Interactive 
Collaborative Learning (ICL2019) – Volume 2: The Impact of the 4th Industrial 
Revolution on Engineering Education. Bangkok, Thailand. 

Piya, S., Anantakarn, K., Fooprateepsiri, R., Kroehong , W., & Witchayangkoon, B. (2020). 
Smart IoT Pontoon maneuvering along river currents. International Transaction 
Journal of Engineering, Management & Applied Sciences & Technologies, 11(8). 

Tanpaibool, P., Anantakarn, K., Fooprateepsiri, R., Kroehong , W., & Witchayangkoon, B. 
(2020). An experimental bathymetry survey using a smart IoT Pontoon in 
Thailand. International Transaction Journal of Engineering, Management & 
Applied Sciences & Technologies, 11(8). 

Pluemsawasd, S., Anantakarn, K., Fooprateepsiri, R., Kroehong, W., & Witchayangkoon, B. 
(2020). Experiencing GNSS atlas L-Band service in Thailand. International 
Transaction Journal of Engineering, Management & Applied Sciences & 
Technologies, 11(9). 

 
บทความทางวิชาการที่ตีพิมพ์เผยแพร่ 

-ไม่มี- 
 
งานวิจัย 

-ไม่มี- 
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แต่งต ารา 
1) โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม 
2) พ้ืนฐานการพัฒนาโปรแกรมภาษาซี 
3) C Language Computer Programming 
4) Introduction to Computer 

 
รายวิชาที่รับผิดชอบ 

2.1 การศึกษาเฉพาะเรื่องทางเทคโนโลยีสารสนเทศ (Selected Topic in Information Technology) 
2.2 การวางแผนทรัพยากรวิสาหกิจ (Enterprise Resource Planning) 
2.3 สัมมนาเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology Seminar) 
2.4 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Job Training in Information 

Technology) 
2.5 โครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology Project) 
2.6 วิศวกรรมซอฟต์แวร์ (Software Engineering) 
2.7 ระบบคลังข้อมูล (Data Warehouse System) 
2.8 พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (Electronics Commerce) 
2.9 โครงงานเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 1 (Computer Technology Project 1) 
2.10 เหมืองข้อมูล (Data Mining) 
2.11 ข่ายสื่อสารคอมพิวเตอร์และการประมวลผลเชิงกระจาย (Computer Network and Distributed 

Processing) 
 
ประสบการณ์ 

3.1 International Editor of International Journal of Digital Content Technology and its 
Applications (JDCTA) 

3.2 Manager Editorial of Journal of Information Science and Technology (JIST) 
3.3 Technical Program Chair of Mahanakorn National Conference of Education Research 

and Technology 2013 (MCERT2013) 
3.4 Program Committee of National Conference and Technology 2013 (NCIT2013) 
3.5 The Secretaries of National Conference and Technology 2012 (NCIT2012) 
3.6 Program Committee of National Conference and Technology 2010(NCIT2010) 
3.7 Program Committee of National Conference on Information Technology 2008 

(NCIT2008) 
3.8 Program Committee of National Conference on Information Technology 2006 

(NCIT2006) 
3.9 The Secretaries of National Computer Science and Engineering Conference 2002 

(NCSEC2002) 
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ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้สอน 
 
13. นายฆณการ ภัณณิพงส์ ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 

ระดับการศึกษา 
ชื่อปริญญา (สาขาวิชา) 

มหาวิทยาลัย/สถาบัน ปีท่ีส าเร็จ
การศึกษา 

บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต (บริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยปทุมธานี 2561 
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยปทุมธานี 2551 
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 2548 

 
ผลงานทางวิชาการ 
งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ / เผยแพร่ 
Imwut, S., & Phanniphong, K. (2019). Factors influencing the success of self service 

technology service quality of commercial bank on customer satisfaction and 
loyalty in Pathumthani Province. Proceeding of the 9th BENJAMITRA Network 
National and International Conference (pp. 237-248). North Bangkok University, 
Bangkok, Thailand. 28 May 2019. 

Nuankaew, P., Nuankaew, W., Phanniphong K., & Bussaman, S. (2019). Student dropout 
prediction challenge in business computer disciplines. The 22nd International 
Conference on Interactive Collaborative Learning (ICL 2019) and the 48th IGIP 
International Conference on Engineering Pedagogy. Bangkok, Thailand. 25-28 
September 2019. 

Nuankaew, P., Nuankaew, W., Phanniphong, K., Imwut, S., & Bussaman, S. (2019). Students 
model in different learning styles of academic achievement at the University of 
Phayao, Thailand. International Journal of Emerging Technologies in Learning 
(IJET), 14(12), 133–157. 

Nuankaew, W. S., Nuankaew, P., Teeraputon, D., Phanniphong, K., & Bussaman, S. (2019). 
Perception and Attitude Toward Self-Regulated Learning of Thailand’s Students 
in Educational Data Mining Perspective. International Journal of Emerging 
Technologies in Learning (IJET), 14(09), 34–49. 

Nuankaew, P., Phanniphong K., Nuankaew, W., & Bussaman, S. ( 2019) . Recommendation 
system of educational programs for high school students in Thailand rural cities. 
4th Technology Innovation Management and Engineering Science International 
Conference (TIMES-ICON)., Bangkok, Thailand. 11-13 December 2019. 

Nuankaew, P., Teeraputon, D. , Nuankaew, W., Phanniphong, K., Imwut, S., & Bussaman, S. 
(2019). Perception and attitude toward self-regulated learning in educational 
data mining. The 6th International Conference on Technical Education 
(ICTechEd6), 1–5. 
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Phanniphong, K., Nuankaew, P., Teeraputon, D., Nuankaew, W., Boontonglek, M., & 
Bussaman, S. (2019). Clustering of learners performance based on learning 
outcomes for finding significant courses. 2019 Joint International Conference on 
Digital Arts, Media and Technology with ECTI Northern Section Conference on 
Electrical, Electronics, Computer and Telecommunications Engineering (ECTI 
DAMT-NCON), 192–196. 

Phanniphong, K., Nuankaew, P., Teeraputon, D., Nuankaew, W., Tanasirathum, P., & 
Bussaman, S. (2018). The distinction learning style in learning outcomes of the 
secondary school learner. The 3rd Technology Innovation Management and 
Engineering Science International Conference (TIMES-ICON), 1–5. 

Prasertsri, A., Fooprateepsiri, R., & Phanniphong, K. (2018). Factors affecting the success of 
the financial community on philosophy of sufficiency economy. Journal of 
Accountancy and Management, 10(2), 1-12. 

Nuankaew, P., Nuankaew, W., Phanniphong, K., & Bussaman, S. (2018). Mobile 
applications for the prediction of learning outcomes for learning strategies and 
learning achievement in lifelong learning. In M. E. Auer, D. Guralnick, & I. 
Simonics (Eds.), Teaching and Learning in a Digital World (pp. 400–412). Cham: 
Springer International Publishing. 

Phanniphong, K., Girum, T., Rouengkhajorn, K., Kampitak, N., Adungchongruk, S. (2019) . A 
development marketing management model for packed rice business in 
Pathumthani Province. Proceeding of the 9th BENJAMITRA Network National and 
International Conference. (pp. 270-279). North Bangkok University, Bangkok, 
Thailand. 28 May 2019. 

 
บทความทางวิชาการที่ตีพิมพ์เผยแพร่ 

-ไม่มี- 
 
งานวิจัย 

-ไม่มี- 
 
แต่งต ารา 

-ไม่มี- 
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รายวิชาที่รับผิดชอบ 
2.1 การตลาดชุมชน (Communication Marketing) 
2.2 ความรู้เบื้องต้นทางธุรกิจระหว่างประเทศ (Introduction to Internal Business) 
2.3 จริยธรรมทางธุรกิจ (Business Ethics) 
2.4 การจัดการวิสาหกิจ (Enterprise Resource Planning) 
2.5 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารธุรกิจ (English for Business Communication) 
2.6 การศึกษาเฉพาะเรื่องด้านไอที (Selected Topics in IT) 
2.7 สัมมนาทางไอที (Seminar in IT) 

 
ประสบการณ์ 

3.1 อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีสอนรายวิชาภาษาอังกฤษ เพ่ือการ
นาฏศิลป์และดนตรี (English for Music and Drama) 

3.2 อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์สอนรายวิชา ระบบ
สารสนเทศเพ่ือการจัดการ (Management Information System) 

3.3 วิทยากรบรรยาย เรื่องความรู้ด้านอาชีพกับไอที, มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 
3.4 วิทยากรบรรยาย เรื่องความรู้ด้านอาชีพกับไอที, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 

วิทยาเขตจันทบุรี 
3.5 วิทยากรบรรยาย เรื่องความรู้ด้านอาชีพกับไอที, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
3.6 วิทยากรบรรยาย เรื่องสัมมนากลยุทธ์สารสนเทศทางบัญชี, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

ตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ 
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ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้สอน 
 

14. นางสาวศศิธร  สรรพ่อค้า ต าแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ระดับการศึกษา 

ชื่อปริญญา (สาขาวิชา) 
มหาวิทยาลัย/สถาบัน ปีท่ีส าเร็จ

การศึกษา 
วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (เคมีเทคนิค) จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 2555 
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เคมีเทคนิค) จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 2549 
วิทยาศาสตรบัณฑิต (เคมีวิศวกรรม) จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 2547 

 
ผลงานทางวิชาการ 
งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ / เผยแพร่ 
Sunphorka, S., Kanokwannakorn, P., & Kuchonthara, P. (2019). Chemical looping 

combustion of methane or coal by Fe 2O 3/ CaSO 4 mixed oxygen carrier. 
Arabian Journal for Science and Engineering, 44(6), 5501-5512. 

Sunphorka, S., Poonsritanakul, O., & Kuchonthara, P. (2019) Chemical-Looping 
Combustion of Methane Using CaSO4 as an Oxygen Carrier: Effects of MgO 
Addition. Arabian Journal for Science and Engineering, 44(6), 5359-5370 

สมโภช ภู่พีระสุพงษ์, ศศิธร สรรพ่อค้า, มงคล วินทะไชย์ และ สุภาภรณ์ คางค่า. (2564). การสังเคราะห์
อนุภาคนาโนซิลเวอร์แบบเคมีสีเขียวโดยใช้สารสกัดจากต าแยแมวจากกระบวนการสกัดด้วยน้ า
กึ่งวิกฤต. วารสารวิชาการปทุมวัน, 11(30), 32-46. 

 
บทความทางวิชาการที่ตีพิมพ์เผยแพร่ 
     -ไม่มี-    
 
รายวิชาที่รับผิดชอบ 
07-30-703 เทคโนโลยีและนวัตกรรมอาคารเขียว 
07-40-701 หัวข้อพิเศษทางด้านวิศวกรรมโยธาและการบริหารงานก่อสร้าง 1 
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ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้สอน 
 
15. นายนราธิป ทับทัน  ต าแหน่งทางวิชาการ  รองศาสตราจารย์  

ระดับการศึกษา 
ชื่อปริญญา (สาขาวิชา) 

มหาวิทยาลัย/ชื่อสถาบัน 
ปีท่ีส าเร็จ
การศกึษา 

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (สถาปัตยกรรมพ้ืนถิ่น) มหาวิทยาลัยศิลปากร 2561 
สถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (สถาปัตยกรรม
เขตร้อน) 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง 

2552 

สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยี
สถาปัตยกรรม) 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 2548 

 

ผลงานทางวิชาการ  
 

งานวิจัยท่ีได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ 
นราธิป ทับทัน. (2564). การศึกษาผังชุมชนและสถาปัตยกรรมของเมืองขลุง จังหวัดจันทบุรี. วารสาร

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม, 11(3), 226-238. 
พู่กัน สายด้วง และ นราธิป ทับทัน. (2564). การออกแบบเส้นทางท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมกลุ่มวิสาหกิจ

ชุมชนบางน้ าผึ้งโฮมสเตย์เพื่อยกระดับสู่การท่องเที่ยวส าหรับคนทั้งมวล. วารสารวิชาการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, 12(1), 151-165. 

นราธิป ทับทัน, ธรรมนูญ ยิ่งยืน, สุธัญญา สิทธิกูลเกียรติ, สุดจิต สนั่นไหว และจุฑามณี จาบตะขบ. 
(2563). ระหัดวิดน้ าล าตะคองและเหมืองฝายสีคิ้ว: ภูมิปัญญาการจัดการทรัพยากรน้ าของ
ชุมชนเกษตรกรรมบริเวณลุ่มน้ าล าตะคอง จ.นครราชสีมา. วารสารวิชาการคณะสถาปัตยกรรม
ศาสตร์ สจล, 22(30). 1-17. 

นราธิป ทับทัน, อารี เลาะเหม็ง, และ ศศิธร คล้ายชม. (2563). ย่านและชุมชนดั้งเดิมบริเวณริมคลองแสน
แสบในเขตกรุงเทพมหานคร. วารสารการพัฒนาชุมชนและคุณภาพชีวิต, 8(3), 615-627.  

 
หนังสือ 
นราธิป ทับทัน. (2561). มรดกสถาปัตยกรรมพ้ืนถิ่นและสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้าง ชุมชนวัฒนธรรมยวนสีคิ้ว. 

นครราชสีมา: กรรมาธิการสถาปนิกอีสาน (สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์). 152 
หน้า. 

นราธิป ทับทัน. (2562). มรดกสถาปัตยกรรมพ้ืนถิ่นและสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้าง ชุมชนวัฒนธรรมยวนสีคิ้ว. 
พิมพ์ครั้งที่ 2 ฉบับปรับปรุง. กรุงเทพฯ: คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์, 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก. 152 หน้า. 
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ผลงานวิชาการรับใช้สังคม 
Thubthun, N., & Saiduang, P. (2019). The Integration of Architectural Knowledge with the 

Community and Social Development Activities for Conservation to Architectural 
Heritage and Built Environment of Yuan-Sikhio Community, Nakhon Ratchasima 
Province, Kingdom of Thailand. CHORFAR Architecture and Urban Planning Journal, 
Vol.02, November 2019, 170-181. 

 
รายวิชาที่รับผิดชอบ 
07-11-701 วิธีการวิจัยทางวิศวกรรมโยธาและการบริหารงานก่อสร้าง  
07-40-701 หัวข้อพิเศษทางด้านวิศวกรรมโยธาและการบริหารงานก่อสร้าง 1  
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ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้สอน 
 

16. นางสาวศศิธร คล้ายชม  ต าแหน่งทางวิชาการ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
ระดับการศึกษา 

ชื่อปริญญา (สาขาวิชา) 
มหาวิทยาลัย/ชื่อสถาบัน 

ปีท่ีส าเร็จ
การศกึษา 

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (สิ่งแวดล้อมสรรค์สร้าง) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2558 
สถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (สถาปัตยกรรม) มหาวิทยาลัยศิลปากร 2547 
สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (สถาปัตยกรรม) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2545 
 
ผลงานทางวิชาการ  

งานวิจัยท่ีได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ 
นราธิป ทับทัน, อารี เลาะเหม็ง, และ ศศิธร คล้ายชม. (2563). ย่านและชุมชนดั้งเดิมบริเวณริมคลองแสน

แสบในเขตกรุงเทพมหานคร. วารสารการพัฒนาชุมชนและคุณภาพชีวิต, 8(3), 615-627.  

ต ารา 
ศศิธร คล้ายชม. (2563). ความรู้เบื้องต้นในการออกแบบสถาปัตยกรรม. พิมพ์ครั้งที่ 2 ฉบับปรับปรุง. 

กรุงเทพฯ: สาขาวิชาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์, 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก. 95 หน้า. 

หนังสือ 
ศศิธร คล้ายชม. (2564). สร้างสรรค์งานสถาปัตยกรรมด้วยโปรแกรม Sketchup [ฉบับ E-book]. ชลบุรี:  

ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก. 
 

รายวิชาที่รับผิดชอบ 
07-30-702 การออกแบบและจัดการสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้างอย่างยั่งยื่น 
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ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้สอน 
 

17. นายอารี เลาะเหม็ง  ต าแหน่งทางวิชาการ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์   สาขาเชี่ยวชาญ  สถาปัตยกรรม 
ระดับการศึกษา 

ชื่อปริญญา (สาขาวิชา) 
มหาวิทยาลัย/ชื่อสถาบัน 

ปีท่ีส าเร็จ
การศกึษา 

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (พลังงานและสิ่งแวดล้อม
อย่างยั่งยืน) 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร์ 

2563 

เคหพัฒนศาสตรมหาบัณฑิต (เคหการ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2545 
ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (สถาปัตยกรรม) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร

ลาดกระบัง 
2538 

 
ผลงานทางวิชาการ  

งานวิจัยท่ีได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ 
Lohmeng, A., Sudasna, K., & Tondee, T. (2017). State of the art of green building standards and 

certification system development in Thailand. Energy Procedia, 138, 417-422. 
Lohmeng, A., Sudasna, K., & Tondee, T. (2020). A post occupancy evaluation of green 

building for TREES rating in Thailand. International Journal of Advanced Science 
and Technology. 29(7), 3713-3725. 

นราธิป ทับทัน, อารี เลาะเหม็ง, และ ศศิธร คล้ายชม. (2563). ย่านและชุมชนดั้งเดิมบริเวณริมคลองแสน
แสบในเขตกรุงเทพมหานคร. วารสารการพัฒนาชุมชนและคุณภาพชีวิต, 8(3), 615-627.  

 
รายวิชาที่รับผิดชอบ 
07-30-704 การวิเคราะห์ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมส าหรับโครงการก่อสร้าง  
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