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12.  ผลกระทบจากข8อ  11.1  และ  11.2  ต6อการพัฒนาหลักสูตรและความเก่ียวข8องกับพันธกิจของ

สถาบัน 5 
13.  ความสัมพันธUกับหลักสูตรอ่ืนท่ีเป=ดสอนในคณะ / ภาควิชาอ่ืนของสถาบัน 5 
 

หมวดท่ี 2 ข+อมูลเฉพาะของหลักสูตร 5 
1.  ปรัชญาของหลักสูตรและวัตถุประสงคUของหลักสูตร 5 
2.  แผนพัฒนาปรับปรุง 7 
 

หมวดท่ี 3 ระบบการจัดการศึกษา การดำเนินการและโครงสร+างหลักสูตร 9 
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2.  การดำเนินการหลักสูตร 9 
3.  หลักสูตรและอาจารยUผู8สอน 11 
4.  องคUประกอบเก่ียวกับประสบการณUภาคสนาม (การฝnกงานหรือสหกิจศึกษา) 30 
5.  ข8อกำหนดเก่ียวกับการทำโครงงานหรืองานวิจัย 30 
 

หมวดท่ี  4  ผลการเรียนรู+กลยุทธPการสอนและการประเมินผล 31 
1.  การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 31 
2.  การพัฒนาผลการเรียนรู8ในแต6ละด8าน 31 
3.  แผนท่ีการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู8สู6รายวิชา (Curriculum  Mapping) 35 
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3.  เกณฑUการสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 40 
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หมวดท่ี 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 42 
1. การกำกับมาตรฐาน 42 
2. บัณฑิต 42 
3. นักศึกษา 42 
4. อาจารยU 43 
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู8เรียน 43 
6. ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู8 44 
7. ตัวบ6งช้ีการดำเนินงาน (Key Performance Indicators) 45 
 
หมวดท่ี 8 การประเมินและปรับปรุงการดำเนินการของหลักสูตร 46 
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 46 
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 46 
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เอกสารแนบหมายเลข  1  ตารางเปรียบเทียบระหว6างหลักสูตรเดิมและหลักสูตรปรับปรุง      
เอกสารแนบหมายเลข  2  ผลงานทางวิชาการอาจารยUประจำหลักสูตร 
เอกสารแนบหมายเลข  3  รายนามคณะกรรมการจัดทำหลักสูตร 
เอกสารแนบหมายเลข  4  ข8อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 
 ว6าด8วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561 



 
 

  

ปรัชญา (Philosophy) 

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก พัฒนาคน พัฒนาชาติ 
 

ปณิธาน (Pledge) 

 สู8งาน  วิชาการดี  มีคุณธรรม  เปkนผู8นำด8านเทคโนโลยี 
 

วิสัยทัศน. (Vision) 

 มหาวิทยาลัยช้ันนำด8านวิทยาศาสตรUและเทคโนโลยีมุ6งสู6ประชาคมอาเซียน 
 

พันธ.กิจ (Mission) 

1.  จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาด8านวิทยาศาสตรUและเทคโนโลยีที่มีคุณภาพ ตอบสนอง
ความต8องการของผู8ใช8บัณฑิต  ท้ังในประเทศและกลุ6มประเทศอาเซียน 

2.  พัฒนางานวิจัย งานสร8างสรรคU  และนวัตกรรมท่ีสร8างคุณค6าระดับชาติและ 
ระดับอาเซียน 

3.  บริการวิชาการแก6สังคมโดยนำความรู8ผสานภูมิปJญญาและสร8างความเข8มแข็งให8กับ 
ชุมชนสังคม 

4.  ทำนุบำรุงศาสนาศิลปวัฒนธรรม  ภูมิปJญญาท8องถ่ินและอนุรักษUส่ิงแวดล8อมอย6างย่ังยืน 
5.  บริหารจัดการเชิงธรรมาภิบาลเพ่ือก8าวสู6ความเปkนองคUกรคุณภาพ 
6.  พัฒนามหาวิทยาลัยมุ6งสู6ความเปkนประชาคมอาเซียน 
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รายละเอียดของหลักสูตร 

 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการบริหารงานกZอสร+าง  
 (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 

 
ช่ือสถาบันอุดมศึกษา 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 
 

วิทยาเขต/คณะ/สาขาวิชา 
 วิทยาเขตอุเทนถวาย 
 คณะวิศวกรรมศาสตรUและสถาปJตยกรรมศาสตรU  สาขาวิชาการบริหารงานก6อสร8าง 
 

หมวดที่ 1 ขZอมูลทั่วไป 

 
1.  รหัสและช่ือหลักสูตร 
 ภาษาไทย   : หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารงานก6อสร8าง 
 ภาษาอังกฤษ : Master of Engineering Program in Construction Management 
 
2.  ช่ือปริญญาและสาขาวิชา 
 ช่ือเต็มภาษาไทย   : วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารงานก6อร8าง) 
 ช่ือย6อภาษาไทย   : วศ.ม.(การบริหารงานก6อสร8าง) 
 ช่ือเต็มภาษาอังกฤษ : Master of Engineering (Construction Management) 
 ช่ือย6อภาษาอังกฤษ : M.Eng.(Construction Management) 
 
3.  วิชาเอก 
 -ไม6มี- 
 
4.  จำนวนหนZวยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตร 
 จำนวนหน6วยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตร         
 การศึกษา  แผน ก แบบ ก2  จำนวนหน6วยกิต   ไม6น8อยกว6า  36  หน6วยกิต 
 การศึกษา  แผน ข  จำนวนหน6วยกิต        ไม6น8อยกว6า  36  หน6วยกิต 
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5.  รูปแบบของหลักสูตร 
 5.1  รูปแบบ 
    เปkนหลักสูตรระดับปริญญาโท  หลักสูตร 2 ปB 
5.2  ภาษาท่ีใช+ 
    £  หลักสูตรจัดการศึกษาเปkนภาษาไทย 

£  หลักสูตรจัดการศึกษาเปkนภาษาอังกฤษ 
R  หลักสูตรจัดการศึกษาเปkนภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

5.3  การรับเข+าศึกษา 
£  นักศึกษาไทย 
£  นักศึกษาต6างประเทศ 
R  นักศึกษาไทยและนักศึกษาต6างประเทศท่ีสามารถใช8ภาษาไทยได8เปkนอย6างดี 

5.4  ความรZวมมือกับสถาบันอ่ืน 
R  หลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก  ท่ีจัดการเรียน 

การสอนโดยตรง 
£  หลักสูตรได8รับความร6วมมือสนับสนุนจากสถาบันการศึกษา / หน6วยงานอ่ืน 
   ช่ือสถาบัน/หน6วยงาน                   ประเทศ            
รูปแบบของความรZวมมือ 
£  ร6วมมือกัน โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกเปkนผู8ให8ปริญญา 
£  ร6วมมือกัน  โดยผู8สำเร็จการศึกษาได8รับปริญญาจา 2 สถาบัน 

5.5  การให+ปริญญาแกZผู+สำเร็จการศึกษา 
R  ปริญญาเฉพาะมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกเพียงสาขาวิชาเดียว 
£  สองปริญญา สองสาขาวิชาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 
ช่ือปริญญาท่ี 1                         สาขา               
ช่ือปริญญาท่ี 2                         สาขา               

6.  สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นขอบหลักสูตร 
    หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 กำหนดเป=ดสอนในภาคการศึกษาท่ี 1 ปBการศึกษา  2562 
    ปรับปรุงจากหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารงานก6อสร8าง  

(หลักสูตร พ.ศ. 2555) 
สภาวิชาการให8ความเห็นชอบหลักสูตรในการประชุม คร้ังท่ี       1        
เม่ือวันท่ี     8    เดือน     มกราคม     พ.ศ.    2562        
สภามหาวิทยาลัยให8ความเห็นชอบหลักสูตรในการประชุม คร้ังท่ี   10/2562    
เม่ือวันท่ี   19      เดือน    มิถุนายน    พ.ศ.    2562         

 
7.  ความพร+อมในการเผยแพรZหลักสูตรท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน  

หลักสูตรจะได8รับการเผยแพร6ว6าเปkนหลักสูตรท่ีมีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห6งชาติ พ.ศ. 2552 ในปBการศึกษา 2563 
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8.  อาชีพท่ีสามารถประกอบได+หลังสำเร็จการศึกษา 
    8.1  อาจารยUในสถาบันการศึกษา นักวิชาการ  นักวิจัยในหน6วยงานภาครัฐและภาคเอกชน 
    8.2  นักบริหารงานก6อสร8าง  ผู8จัดการโครงการก6อสร8าง 
    8.3  ผู8ประกอบการ  นักธุรกิจเก่ียวกับการก6อสร8าง 
    8.4  ประกอบอาชีพอิสระ 
 

9.  ช่ือ นามสกุล ตำแหนZง  และคุณวุฒิของอาจารยPผู+รับผิดชอบหลักสูตร 

ลำ
ดับ 

ช่ือ-สกุล ตำแหนZงทาง
วิชาการ 

คุณวุฒิ 
(สาขาวิชา) 

สถาบัน ปeท่ี
สำเร็จ 

1 นายชาคริต ศรีสุวรรณรัตน2 อาจารย2 Ph.D.(Construction 

Engineering and 

Management) 

M.Eng.(Construction 

Engineering and 

Management)  

วศ.บ.(วิศวกรรมโยธา) 

University  of  

Michigan, Ann  Arbor, 

U.S.A. 

University  of  

Michigan, Ann Arbor, 

U.S.A. 

สถาบันเทคโนโลยี 

พระจอมเกล̂าเจ̂าคุณ

ทหารลาดกระบัง 

2552 

 

 

2547 

 

 

2544 

2 นางสาวเทอดธิดา ทิพย2รัตน2 อาจารย2 วศ.ด.(วิศวกรรมโยธา) 

วศ.ม.(วิศวกรรมโยธา) 

วศ.บ.(วิศวกรรมโยธา) 

จุฬาลงกรณ2มหาวิทยาลัย 

จุฬาลงกรณ2มหาวิทยาลัย 

จุฬาลงกรณ2มหาวิทยาลัย 

2552 

2545 

2543 

3 นายเอนก  เนรมิตรครบุรี อาจารย2 วศ.ด.(วิศวกรรมโยธา) 

 

วศ.ม.(วิศวกรรมโยธา) 

 

วศ.บ.(วิศวกรรมโยธา) 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 

สุรนารี 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 

สุรนารี 

สถาบันเทคโนโลยี 

ราชมงคล 

2557 

 

2552 

 

2547 

4 นายปกาศิต  ฮงทอง อาจารย2 วศ.ด.(วิศวกรรม

ส่ิงแวดล̂อม) 

วศ.ม.(วิศวกรรม

ส่ิงแวดล̂อม) 

วศ.บ.(วิศวกรรมโยธา) 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 

มหานคร 

2555 

 

2549 

 

2544 
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10.  สถานท่ีจัดการเรียนการสอน 
 คณะวิศวกรรมศาสตรUและสถาปJตยกรรมศาสตรU  วิทยาเขตอุเทนถวาย 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก  
 
11.  สถานการณPภายนอกหรือการพัฒนาท่ีจำเปgนต+องนำมาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 
   11.1  สถานการณPหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ  
       แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห6งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – พ.ศ. 2564) เน8น
ความสำคัญด8านการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมให8มีความมั่นคง  ถือเปkนพันธกิจหลักในการสร8างความ
เข8มแข็งและเพิ่มขีดความสามารถในการแข6งขันของประเทศ ทั้งนี้ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
เปkนศูนยUกลางของการพัฒนา  การเปลี่ยนแปลงของแผนงานพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก 
(พ.ศ. 2560 – 2564) ที่มุ6งเน8นให8เกิดการรวมตัวกันทางเศรษฐกิจ และการอำนวยความสะดวกในการ
ติดต6อค8าขายระหว6างกัน  ทำให8ภูมิภาคมีความเจริญ ม่ังค่ัง และสามารถแข6งขันกับภูมิภาคอ่ืน  
      การพัฒนาเศรษฐกิจสร8างสรรคUควบคู6ไปกับการพัฒนาด8านองคUความรู8  การสร8างงานวิจัย  
การส6งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม  เทคโนโลยีและการพัฒนาทรัพยากรมนุษยU ยกระดับ
การศึกษาเพื ่อพัฒนาฝBมือแรงงาน ซึ ่งสอดคล8องกับนโยบายพัฒนาเศรษฐกิจของรัฐบาลโมเดล 
ไทยแลนดU 4.0 จากการขยายตัวของภาครัฐในการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน อาทิเช6น  
รถไฟฟ]า รถไฟฟ]าใต8ดิน รถไฟความเร็วสูง  ทางด6วนสายใหม6 จากโครงการต6างๆ ตามแผนแม6บทน้ัน 
จำเปkนที่จะต8องใช8บุคลากรในงานก6อสร8างจำนวนมาก  อีกทั้งปJจจุบันภาคเอกชนยังมีขีดความสามารถรถ
จำกัดในการรับงาน  จึงมีการร6วมมือกับภาคเอกชนของต6างชาติ ส6งผลให8ในปJจจุบันมีบุคลากรต6างชาติ
ในงานก6อสร8างจำนวนมาก  ประกอบกับการเป=ดประชาคมอาเซียนในปB พ.ศ. 2558 จะส6งผลให8
บุคลากรต6างชาติเข8ามาทำงานในประเทศไทยมากข้ึน 

จากแผนแม6บทและการเป=ดเสรีทางการค8า ดังกล6าว  จึงมีความต8องการบุคลากรที่มี
ความรู8  ความเข8าใจและเชี่ยวชาญในด8านงานก6อสร8างจำนวนมาก เพื่อที่จะเพิ่มขีดความสามารถใน
การแข6งขันกับต6างชาติ  และลดการเสียดุลทางเศรษฐกิจ 

11.2  สถานการณPหรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
การพัฒนาทางอุตสาหกรรมมีความเกี ่ยวเนื ่องกับการเปลี ่ยนแปลงทางสังคมและ

วัฒนธรรมของกลุ6มชุมชนอย6างปฏิเสธไม6ได8  เช6น  ประชากรท่ีแนวโน8มจะมีจำนวนผู8สูงอายุเพ่ิมมากข้ึน
การต6อต8านของชุมชนท8องถิ่นต6อโครงการพัฒนาหรือโครงการก6อสร8างขนาดใหญ6  ปJญหาภาวะโลกร8อน  
ปJญหาทางสังคมและสิ่งแวดล8อม  เปkนต8น  การเปลี่ยนแปลงด8านวัฒนธรรม  เช6น  ความต8องการใน
ภาครัฐมีธรรมาภิบาลที่ดีขึ้น  ความก8าวหน8าทางเทคโนโลยีกับวิถีชีวิตของกลุ6มคนในสังคม  ความ
ต8องการให8ทั้งภาครัฐบาลและเอกชนมีความรับผิดชอบต6อสังคม  เปkนต8น  ดังนั้นการพัฒนาการศึกษา  
นอกจากเน8นในการให8ความรู8ซึ่งเพียงพอต6อการประกอบอาชีพแล8ว  ยังต8องคำนึงถึงต6อสังคมและ
ส่ิงแวดล8อม  ตลอดจนมีจิตสำนึกท่ีดีต6อจรรยาบรรณในวิชาชีพด8วย 
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12.  ผลกระทบจากข+อ  11.1  และ  11.2  ตZอการพัฒนาหลักสูตรและความเก่ียวข+องกับพันธกิจ
ของสถาบัน 
   12.1  การพัฒนาหลักสูตร 

การพัฒนาหลักสูตรได8ยึดตามแนวทางนโยบายการพัฒนาตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห6งชาติโดยเน8นในเรื่องของการพัฒนาบุคลากรและแผนแม6บทของรัฐบาล  เพื่อการมุ6งสู6การ
เปลี่ยนแปลงจากประเทศที่มีรายได8ปานกลางไปสู6ประเทศที่มีรายได8สูง  มีความมั่นคง  และยั่งยืน  สังคม
อยู6ร6วมกันอย6างมีความสุข  ซึ่งประเทศไทยจำเปkนต8องพัฒนาระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานอีกมาก   
ซึ่งต8องการบุคลากรทางด8านวิศวกรรม  และการบริหารงานก6อสร8างที่มีคุณภาพจำนวนมากการพัฒนา
หลักสูตรจึงต8องให8เหมาะสมต6อการผลิตบุคลากรเพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศอย6างย่ังยืนและม่ันคง 

12.2  สถานการณPหรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
     ผลิตบัณฑิตที่มีความรู8ความสามารถและทักษะในด8านการบริหารงานก6อสร8าง  เพื่อให8

สามารถประกอบอาชีพในภาครัฐ  ภาคเอกชน  และอาชีพอิสระ  ตลอดจนสามารถแข6งขั้นในการเป=ด
ประชาชนอาเซียนได8      

เน8นการเรียนรู8ร6วมกันระหว6างอาจารยUและนักศึกษา  โดยการให8มีการอภิปรายใน
กรณีศึกษาจริงที่เกิดขึ้นและร6วมกันคิดหาวิธีการแก8ปJญหา  โดยไม6ลืมการสอดแทรกเนื้อหาด8าน
จริยธรรมและจรรยาธรรมในวิชาชีพ 
 

13.  ความสัมพันธPกับหลักสูตรอ่ืนท่ีเปhดสอนในคณะ / ภาควิชาอ่ืนของสถาบัน 
      - ไม6มี – 

 

หมวดที่ 2 ขZอมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 

1.  ปรัชญาของหลักสูตรและวัตถุประสงคPของหลักสูตร 
1.1  ปรัชญาของหลักสูตร 
    หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารงานก6อสร8าง  ผู8มีความคิดเชิง

วิเคราะหUพร8อมทั ้งมีความรู 8ความเข8าใจด8านบริหารงานก6อสร8างที ่มีจิตสำนึกที ่ดีต6อสังคมและ
ส่ิงแวดล8อม  เปkนปJจจัยในการพัฒนาเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมของประเทศให8มีความเจริญก8าวหน8า 

1.2  ความสำคัญ 
    หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารงานก6อสร8าง  มุ6งเน8นในการ

พัฒนาบุคลากรในภาคส6วนของอุตสาหกรรมการก6อสร8าง  เพื ่อให8มีความรู 8  ความเข8าใจในการ
บริหารงานก6อสร8าง  อีกทั้งยังเปkนการเตรียมความพร8อมการแข6งขันทางเศรษฐกิจ  เพื่อการมุ6งสู6การ
เปลี่ยนผ6านจากประเทศที่มีรายได8ปานกลางไปสู6ประเทศที่มีรายได8สูง  มีความมั่นคง  และยั่งยืน  
สังคมอยู6ร6วมกันอย6างมีความสุข และนำไปสู6การบรรลุวิสัยทัศนUระยะยาว “มั่นคง  มั่งคั่ง  ยั่งยืน”  
ของประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห6งชาติฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – พ.ศ. 2564) 
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    ดังนั้นการกำหนดโครงสร8างของหลักสูตร  จึงคำนึงถึงเนื้อหาความรู8ที่จะสามารถนำไปใช8ให8
ได8ประโยชนUสูงสุด  โดยเปkนการนำเอาศาสตรUต6างๆ  อาทิเช6น  การบริหารธุรกิจ  การเงิน  การจัดการ
เศรษฐศาสตรU  และวิศวกรรมศาสตรUมาบูรณาการเข8าด8วยกัน  จนได8เปkนองคUความรู8ทางด8านการ
บริหารงานก6อสร8าง  โดยมุ6งหวังให8บัณฑิตที่ผ6านหลักสูตรนี้  สามารถที่จะนำความรู8ได8ไปประกอบ
อาชีพได8ทันที โดยไม6ลืมจรรยาบรรณในวิชาชีพและความรับผิดชอบต6อสังคมและส่ิงแวดล8อม 

 
1.3  วัตถุประสงคPของหลักสูตร 
    1.3.1  เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มีจริยธรรม  คุณธรรม  จรรยาบรรณในวิชาชีพและมีความ

รับผิดชอบต6อสังคมและส่ิงแวดล8อม 
    1.3.2  เพื่อผลิตมหาบัณฑิตให8มีความรู8  ความเข8าใจในด8านการบริหารงานก6อสร8าง เพื่อใช8

ประกอบวิชาชีพทั้งภาครัฐ  ภาคเอกชนและอาชีพอิสระ  โดยยึดหลักการบริหารงานในงานก6อสร8างให8
เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

    1.3.3  เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มีทักษะในการคิด  วิเคราะหUและแก8ไขปJญหาที่เกิดขึ้นในการ
ทำงานอย6างเหมาะสม 

    1.3.4  เพื่อผลิตมหาบัณฑิตทีมีความเปkนผู8นำ  สามารถสื่อสารและปรับตัวในการทำงาน
ร6วมกับผู8อ่ืน มีมนุษยสัมพันธUต6อเพ่ือนร6วมงาน 

    1.3.5  เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่สร8างสรรคUงานวิจัย  ซึ่งสามารถนำมาประยุกตUใช8งานหรือใช8
เปkนแนวทาง  กับโครงการก6อสร8างจริง  โดยมีการพัฒนาตนเองและวิชาชีพอยู6เสมอ 
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2.  แผนพัฒนาปรับปรุง 
2.1 แผนการพัฒนา/เปล่ียนแปลง 2.2 กลยุทธ9 2.3 หลักฐาน/ตัวบ@งช้ี 
ดDานหลักสูตร 
1. พัฒนาปรับปรุงหลักสูตรให̂

สอดคล̂องกับความต̂องการบัณฑิต  

สถานการณ2ในประเทศและ

ตqางประเทศ  โดยอยูqในกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับบัณฑิตศึกษา 

พ.ศ. 2558 

 

1.  จัดทำฐานข̂อมูลท่ี

เก่ียวข̂อง 

 

2.  จัดการพัฒนาปรับปรุง

หลักสูตรให̂สอดคล̂องกับ

ความต̂องการบัณฑิต 

สถานการณ2ในประเทศและ

ตqางประเทศ โดยอยูqในกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับ

บัณฑิตศึกษา  

พ.ศ. 2558 

 

1. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แหqงชาติฉบับท่ี 12  

(พ.ศ. 2560 – พ.ศ. 2564) 

1.  ฐานข̂อมูล (จากกลยุทธ2ท่ี 1) 

2.  รายละเอียดหลักสูตรท่ีผqาน

การปรับปรุง (มคอ.2) 

3.  รายงานผลการดำเนินการของ

รายวิชา (มคอ.5,  มคอ.6) 

4.  รายละเอียดของรายวิชา 

(มคอ.3,  มคอ.4)  ท่ีปรับปรุงจาก

ผลการดำเนินการของรายวิชาท่ี

ผqานมา 

5.  ผลการสำรวจความพึงพอใจ

ของผู̂ใช̂บัณฑิตตqอคุณภาพบัณฑิต 

ดDานนักศึกษา   

1.  สqงเสริมการใช^ความรู ^ เพื ่อการ

แก̂ไขปÄญหาในสถานการณ2จริง 

1.  ในการเรียนการสอน

ผู̂สอนจะทำการต้ัง

กรณีศึกษาตqางๆ ท่ีเกิดข้ึน

จริง และให̂นักศึกษาจับกลุqม

อภิปรายหาวิธีในการแก̂ไข 

2.  จัดให^มีการทัศนศึกษาดู

งานกqอสร̂างในประเทศ 

1.  ผลการสำรวจความพึงพอใจ

ของบัณฑิตตqอคุณภาพหลักสูตร

ไมqน̂อยกวqา 3.51 

2.  รายละเอียดประสบการณ2

ภาคสนาม (มคอ.4) 

ดDานอาจารย9   

1. สqงเสริมให̂อาจารย2มีองค2ความรู̂

ให̂ทันตqอศาสตร2และเทคโนโลยีท่ี

เปล่ียนแปลงไป 

1. สนับสนุนให̂อาจารย2เข̂า

รqวมประชุมอบรมทาง

วิชาการในระดับชาติและ

นานาชาติ 

1. อาจารย2เข̂ารqวมการประชุมอบรม

ทางวิชาการระดับชาติ หรือนานาชาติ 

อยqางน̂อย 1 คร้ัง 

ตqอคนตqอปÑ 

2. สqงเสริมให̂อาจารย2ทำวิจัยและ

สร̂างสรรค2ผลงานอยqางตqอเน่ือง เพ่ือ

พัฒนาองค2ความรู̂และการเรียนการ

สอน 

2. เผยแพรqแหลqงเงินทุน

สนับสนุนงานวิจัยจากภายใน

และภายนอกมหาวิทยาลัย

อยqางตqอเน่ือง 

2. จำนวนอาจารย2ได̂รับทุน

สนับสนุนงานวิจัย จากภายใน

และภายอกมหาวิทยาลัย  

ไมqน̂อยกวqาร̂อยละ 50  

ของจำนวนอาจารย2ท้ังหมด 
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2.1 แผนการพัฒนา/เปล่ียนแปลง 2.2 กลยุทธ9 2.3 หลักฐาน/ตัวบ@งช้ี 
3. พัฒนาอาจารย2ให̂มีประสบการณ2

จากการนำความรู̂ 

ไปปฏิบัติงานจริง 

3. สนับสนุนให̂อาจารย2

ตีพิมพ2เผยแพรq/นำเสนอ

ผลงานวิจัยในระดับชาติและ

นานาชาติ 

3. จำนวนผลงานวิจัยท่ีได̂รับการ

ตีพิมพ2เผยแพรqหรือได̂รับการจด

ทะเบียนทรัพย2สินทางปÄญญา ไมq

น̂อยกวqาร̂อยละ 25 ของจำนวน

อาจารย2ท้ังหมดตqอปÑ 

 4. สนับสนุนอาจารย2ทำงาน

บริการทางวิชาการแกqชุมชน

และหนqวยงานภายนอก 

4. จำนวนอาจารย2ท่ีให̂บริการทาง

วิชาการ ไมqน̂อยกวqาร̂อยละ 50 

ของจำนวนอาจารย2ท้ังหมด 

ดDานทรัพยากรสนับสนุนการเรียนรูD   

1. จัดหาเคร่ืองมือ ซอฟแวร2

โปรแกรมตqางๆ  ตลอดจนทรัพยากร

สนับสนุนการเรียนการสอนและส่ิง

อำนวยความสะดวกให̂เพียงพอและ

ใช̂การได̂ดี 

1. มีแผนการจัดซ้ือซอฟแวร2 

โปรแกรม ครุภัณฑ2 ตลอดจน

ส่ิงอำนวยความสะดวกตqางๆ 

1. มีแผนการจัดซ้ือซอฟแวร2

โปรแกรม ครุภัณฑ2 ตลอดจนส่ิง

อำนวยความสะดวกตqางๆ 

2. ซอฟแวร2โปรแกรม  ครุภัณฑ2  

ตลอดจนส่ิงอำนวยความสะดวก

ตqางๆ ตามแผนการจัดซ้ือ ได̂รับ

การจัดซ้ืออยqางน̂อย ร̂อยละ 25  

 2. มีแผนการบำรุงรักษา

ครุภัณฑ2การศึกษาและส่ิง

อำนวยความสะดวกตqางๆ  

ให̂อยูqในสภาพท่ีพร̂อม 

ใช̂งาน 

1. แผนการบำรุงรักษาครุภัณฑ2

การศึกษาและส่ิงอำนวยความ

สะดวกตqางๆ 

  2. บันทึกการบำรุงรักษาครุภัณฑ2

การศึกษาและส่ิงอำนวยความ

สะดวกตqางๆ 

  3. จำนวนคร้ังของการเสียของ

ครุภัณฑ2ระหวqางการใช̂งานลดลง

ไมqน̂อยกวqาร̂อยละ 50 
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดำเนินการและโครงสรZางหลักสูตร 

 
1.  ระบบการจัดการศึกษา 

1.1 ระบบ 
 ใช8ระบบทวิภาค โดย 1 ปBการศึกษาแบ6งออกเปkน 2 ภาคการศึกษาปกติ แต6ละภาคการศึกษาปกติ  

มีระยะเวลาศึกษาไม6น8อยกว6า  15  สัปดาหUต6อภาคการศึกษา 
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร+อน 
 -ไม6มี- 
 
1.3 การเทียบเคียงหนZวยกิตในระบบทวิภาค 
 -ไม6มี- 

 
2.  การดำเนินการหลักสูตร 

2.1  วัน – เวลาในการดำเนินการเรียนการสอน 
         ภาคการศึกษาท่ี 1  เดือนกรกฎาคม – ตุลาคม 
         ภาคการศึกษาท่ี 2  เดือนพฤศจิกายน – กุมภาพันธU 
          

2.2  คุณสมบัติของผู+เข+าศึกษา 
1. รับผู8สำเร็จการศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สถาปJตยกรรมศาสตรบัณฑิต 

วิศวกรรมขนส6ง  วิศวกรรมสำรวจและวิศวกรรมก6อสร8าง  หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข8อง  และให8อยู6ใน
ดุลพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

2. มีคุณสมบัติเปkนไปตามข8อบังคับบัณฑิตศึกษา 2561 
2.3  ปkญหาของนักศึกษาแรกเข+า 

พ้ืนฐานทางด8านวิชาภาษาต6างประเทศ 
พ้ืนฐานวิชาทางด8านคณิตศาสตรU 

2.4  กลยุทธPในการดำเนินการเพ่ือแก+ไขปkญหา/ข+อจำกัดของนักศึกษาในข+อ 2.3 
จัดสอนวิชาปรับพื้นภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อให8นักศึกษามี

พื้นฐานภาษาอังกฤษเพียงพอที่จะศึกษาตำรา เอกสารประกอบการเรียน  และเอกสารค8นคว8าเพิ่มเติม  
ท่ีเปkนภาษาอังกฤษได8 

จัดการสอนวิชาคณิตศาสตรUเพื ่อเตรียมความพร8อมในหมวดวิชาบังคับเพื่อให8นักศึกษามี
พ้ืนฐานคณิตศาสตรUท่ีเพียงพอในการแก8ปJญหาทางวิศวกรรม 
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2.5  แผนการรับนักศึกษาและผู+สำเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปe 

เป$าหมาย 

ป)งบประมาณ พ.ศ. 
หมาย
เหต ุ

2562 2563 2564 2565 2566 
แผน ก 
(ก 2) 

แผน ข แผน ก 
(ก 2) 

แผน ข แผน ก 
(ก 2) 

แผน ข แผน ก 
(ก 2) 

แผน ข แผน ก 
(ก 2) 

แผน ข 

ป#ที่ 1 5 25 5 25 5 25 5 25 5 25  
ป#ที่ 2 - - 5 25 5 25 5 25 5 25  
รวม 5 25 10 50 10 50 10 50 10 50  

จำนวนคาด
ว5าจะสำเร็จ
การศึกษา 

  5 25 5 25 5 25 5 25  

 

2.6  งบประมาณตามแผน 
2.6.1  งบประมาณรายรับ ประเมินท่ีนักศึกษา   30   คน    (หนZวย : บาท) 

หมวดเงิน 
รายรับ 

2562 2563 2564 2565 2566 
คqาบำรุงการศึกษา 2,700,000 5,400,000 5,400,000 5,400,000 5,400,000 

คqาลงทะเบียน - - - - - 

รวมรายรับอ่ืนๆ - - - - - 

รวมรายรับ 2,700,000 5,400,000 5,400,000 5,400,000 5,400,000 
หมายเหตุ : รายรับยังไม6รวมค6าใช8จ6ายอ่ืน เช6น ค6ารักษาสถานภาพเปkนนักศึกษาเปkนต8น 
 

2.6.2  งบประมาณคZาใช+จZาย ประเมินท่ีนักศึกษา  30  คน    (หนZวย : บาท) 

รายละเอียดรายจ@าย 
ปUงบประมาณ 

2562 2563 2564 2565 2566 
ก.  งบดำเนินการ      

1. คqาใช̂จqายบุคลากร 360,000 720,000 720,000 720,000 720,000 

2. คqาใช̂จqายดำเนินงาน   54,600 108,000 108,000 108,000 108,000 

3. ทุนการศึกษา - - - - - 

4. รายจqายระดับมหาวิทยาลัย 675,000 1,350,000 1,350,000 1,350,000 1,350,000 

รวม  (ก) 1,089,600 2,178,000 2,178,000 2,178,000 2,178,000 

ข.  งบลงทุน 300,000 600,000 600,000 600,000 600,000 

รวม  (ข) 300,000 600,000 600,000 600,000 600,000 
รวม  (ก) + (ข) 1,389,600 2,778,000 2,778,000 2,778,000 2,778,000 

จำนวนนักศึกษา 30 60 60 60 60 

ค@าใชDจ@ายต@อหัวนักศึกษา 46,320 46,300 46,300 46,300 46,300 
หมายเหตุ : ค6าใช8จ6ายในการเรียนต6อคนต6อปB 70,000 บาท (เจ็ดหม่ืนบาทถ8วน) 
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2.7 ระบบการศึกษา 
R  จัดการศึกษาแบบช้ันเรียน 
£  แบบทางไกลผ6านส่ือส่ิงพิมพUเปkนหลัก 
£  แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกสUเปkนส่ือหลัก (E-learning) 
£  แบบทางไกลทางอินเทอรUเน็ต 
£  อ่ืนๆ (ระบุ) 
 

2.8 การเทียบโอนหนZวยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนเข+ามหาวิทยาลัย 
นักศึกษาสามารถเทียบโอนหน6วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข8ามมหาวิทยาลัยได8 

ทั้งนี้ให8เปkนไปตามข8อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ว6าด8วย การศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561 
 

3.  หลักสูตรและอาจารยPผู+สอน 
3.1 หลักสูตร 

3.1.1 จำนวนหนZวยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไมZน+อยกวZา 36 หนZวยกิต 
3.1.2 โครงสร+างหลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารงานกZอสร+าง แผน ก  แบบ ก2  

และ แผน ข มีโครงสร+างหลักสูตร ดังน้ี 
แผน ก แบบ ก2 การศึกษารายวิชา และทำวิทยานิพนธP ผู8เข8าศึกษาจะต8องศึกษา

รายวิชา ไม6น8อยกว6า  36  หน6วยกิต ดังน้ี 
1. หมวดวิชาบังคับ ไม6น8อยกว6า 12 หน6วยกิต 
2. หมวดวิชาเลือก ไม6น8อยกว6า 12 หน6วยกิต 
3. หมวดวิทยานิพนธU ไม6น8อยกว6า 12 หน6วยกิต 

แผน ข  เน+นการศึกษารายวิชาโดยทำการค+นคว+าอิสระ ผู8เข8าศึกษาจะต8องศึกษา
รายวิชา ไม6น8อยกว6า  36  หน6วยกิต ดังน้ี 

1. หมวดวิชาบังคับ ไม6น8อยกว6า 12 หน6วยกิต 
2. หมวดวิชาเลือก ไม6น8อยกว6า 18 หน6วยกิต 
3. การค8นคว8าอิสระ ไม6น8อยกว6า  6 หน6วยกิต 

 

หมายเหตุ  
นักศึกษาที่เข8าเรียนในหลักสูตรนี้ต8องผ6านการทดสอบความรู8ด8านภาษาอังกฤษ โดยเกณฑU

การทดสอบภาษาอังกฤษหรือการเทียบผล ให8เปkนไปตามข8อกำหนดของมหาวิทยาลัย ในกรณีท่ีไม6ผ6าน
การทดสอบตามเกณฑUที่กำหนด นักศึกษาต8องเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษ ตามที่คณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรกำหนด โดยได8รับค6าระดับคะแนนและผลการศึกษาเปkน  S-พอใจ (Satisfactory) กับ  
U – ไม6พอใจ (Unsatisfactory) ซ่ึงรายวิชาภาษาอังกฤษมีดังน้ี 

07-30-502   ภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา              3(3-0-6) 
          English  for  Graduate Students 

นักศึกษาท่ีเข8าเรียนในหลักสูตรน้ีซ่ึงมิได8สำเร็จการศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมบัณฑิตสาขา
วิศวกรรมโยธาต8องเรียนรายวิชาปรับความรู8พ้ืนฐาน ตามท่ีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรกำหนด โดย
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ได8รับค6าระดับคะแนนและผลการศึกษาเปkน  S-พอใจ (Satisfactory) กับ U – ไม6พอใจ (Unsatisfactory) 
ซ่ึงรายวิชาปรับความรู8พ้ืนฐานมีดังน้ี 

07-20-561   ระบบโครงสร8างอาคาร                          3(3-0-6) 
          Building  Structural System 
07-20-562   ระบบวิศวกรรมในอาคาร                         3(3-0-6) 
          Engineering  Systems in Building 

 

3.1.3  รายวิชา 
     รายวิชาที ่เป=ดสอนสำหรับหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร 

งานก6อสร8าง  แผน ก แบบ ก2  มีดังต6อไปน้ี 
 

       1)  หมวดวิชาบังคับ     ไมZน+อยกวZา         12    หนZวยกิต 
ให8ศึกษาจากรายวิชาต6อไปน้ี 

 07-21-511   การวางแผนและการจัดการโครงการก6อสร8าง               3(3-0-6) 
         Construction  Project  Planning and Management 

  07-21-512   สัญญากฎหมายในงานก6อสร8างและการยุติข8อขัดแย8ง          3(3-0-6) 
           Construction Contract, Law, and Conflict Resolution 
  07-21-513   การจัดการทางการเงินและเศรษฐศาสตรUวิศวกรรม           3(3-0-6) 
           Financial Management and Engineering Economics 
  07-21-514   การจัดการคุณภาพและผลิตภาพในงานก6อสร8าง             3(3-0-6) 
           Quality and Productivity Management in Construction 
  07-21-521   ระเบียบวิธีวิจัยสำหรับการบริหารงานก6อสร8าง              1(1-0-2) 
           Research Methodology for Construction Management 

  ไม6นับหน6วยกิต 
  07-21-621   สัมมนา                                   1(0-3-1) 
           Seminar                                 ไม6นับหน6วยกิต 
 

2)  หมวดวิชาเลือก ไมZน+อยกวZา    12    หนZวยกิต 
ให8เลือกศึกษารายวิชาต6อไปน้ี 
  07-22-631   การจำลองโมเดลและวิเคราะหUความเส่ียงในงานก6อสร8าง        3(3-0-6)   
           Simulation Modeling and Risk Analysis in Construction 
  07-22-632   การวิเคราะหUการควบคุมต8นทุนในงานก6อสร8าง             3(3-0-6) 
           Cost Control Analysis in Construction 
  07-23-641   การคำนวณวางแผนและการจัดการทรัพยากรเชิงปริมาณ       3(3-0-6) 
           Quantitative Resource Planning and Management 
  07-24-551   เทคโนโลยี  วัสดุ  และผลิตภัณฑUสมัยใหม6ในงานก6อสร8าง        3(3-0-6) 
           Modern Technologies, Materials, and Products in Construction 
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07-24-552   การวางแผนการใช8งานเคร่ืองจักรและอุปกรณUในงานก6อสร8าง     3(3-0-6) 
           Construction Machine and Equipment Planning 
  07-24-651   การประยุกตUใช8คอมพิวเตอรUในการจัดการงานก6อสร8าง         3(3-0-6) 
           Computer Applications in Construction Management 

07-24-652   บริหารการจัดการความปลอดภัยในงานก6อสร8าง            3(3-0-6) 
           Safety Management in Construction 

07-24-654   การออกแบบและระบบสารสนเทศหุ6นจำลองโครงการ          3(3-0-6) 
         Computer-Aided Design and Building Information Modeling 

  07-24-655   การประเมินผลกระทบส่ิงแวดล8อมสำหรับโครงการก6อสร8าง      3(3-0-6) 
           Environmental Impact Assessment for Construction Projects 
 

3)  หมวดวิทยานิพนธP  ไมZน+อยกวZา    12     หนZวยกิต 
        นักศึกษาท่ีเลือกเรียนแผน ก แบบ ก2 ต8องลงทะเบียน 12 หน6วยกิต ในวิชาวิทยานิพนธU 

07-20-661   วิทยานิพนธU                                 12(0-0-36) 
         Thesis 

 
     รายวิชาที ่เป=ดสอนสำหรับหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร 

งานก6อสร8าง  แผน ข  มีดังต6อไปน้ี 
 

       1)  หมวดวิชาบังคับ     ไมZน+อยกวZา         12    หนZวยกิต 
ให8ศึกษาจากรายวิชาต6อไปน้ี 

07-21-511   การวางแผนและการจัดการโครงการก6อสร8าง               3(3-0-6) 
         Construction  Project  Planning and Management 

  07-21-512   สัญญากฎหมายในงานก6อสร8างและการยุติข8อขัดแย8ง           3(3-0-6) 
           Construction Contract, Law, and Conflict Resolution 
  07-21-513   การจัดการทางการเงินและเศรษฐศาสตรUวิศวกรรม           3(3-0-6) 
           Financial Management and Engineering Econstrction 
  07-21-514   การจัดการคุณภาพและผลิตภาพในงานก6อสร8าง             3(3-0-6) 
           Quality and Productivity Management in Constrction 
  07-21-521   ระเบียบวิธีวิจัยสำหรับการบริหารงานก6อสร8าง              1(1-0-2) 
           Research Methodology for Construction Management 
                                               ไม6นับหน6วยกิต 
  07-21-621   สัมมนา                                   1(0-3-1) 
           Seminar                               ไม6นับหน6วยกิต 
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2)  หมวดวิชาเลือก ไมZน+อยกวZา    15    หนZวยกิต 
ให8เลือกศึกษารายวิชาต6อไปน้ี 
  07-22-631   การจำลองโมเดลและวิเคราะหUความเส่ียงในงานก6อสร8าง        3(3-0-6)   
           Simulation Modeling and Risk Analysis in Construction 
  07-22-632   การวิเคราะหUการควบคุมต8นทุนในงานก6อสร8าง             3(3-0-6) 
           Cost Control Analysis in Construction 
  07-23-641   การคำนวณวางแผนและการจัดการทรัพยากรเชิงปริมาณ       3(3-0-6) 
           Quantitative Resource Planning and Management 
  07-24-551   เทคโนโลยี วัสดุ และผลิตภัณฑUสมัยใหม6ในงานก6อสร8าง         3(3-0-6) 
           Modern Technologies, Materials, and Products in Construction 

07-24-552   การวางแผนการใช8งานเคร่ืองจักรและอุปกรณUในงานก6อสร8าง     3(3-0-6) 
           Construction Machine and Equipment Planning 
  07-24-651   การประยุกตUใช8คอมพิวเตอรUในการจัดการงานก6อสร8าง         3(3-0-6) 
           Computer Applications in Construction Management 

07-24-652   บริหารการจัดการความปลอดภัยในงานก6อสร8าง            3(3-0-6) 
           Safety Management in Construction 

07-24-654   การออกแบบและระบบสารสนเทศหุ6นจำลองโครงการ          3(3-0-6) 
         Computer-Aided Design and Building Information Modeling 

  07-24-655   การประเมินผลกระทบส่ิงแวดล8อมสำหรับโครงการก6อสร8าง      3(3-0-6) 
           Environmental Impact Assessment for Construction Projects 
 

3)  การค+นคว+าอิสระ  ไมZน+อยกวZา  6  หนZวยกิต 
        นักศึกษาท่ีเลือกเรียนแผน ข  ต8องลงทะเบียน   6  หน6วยกิต ในวิชาการค8นคว8าอิสระ 

07-20-664   การค8นคว8าอิสระ                              6(0-0-18) 
Independent Study 
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 ความหมายเลขรหัสรายวิชา 
คณะ 
กลุZมวิชา / สาขาวิชา 
ปeท่ีควรศึกษา 
ลำดับวิชา 

 

XX  -  XX  -  XXX 
1 2     3 4    5 6 7 

 ตำแหนZงท่ี 1 – 2  แทน คณะ 
  00 - หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
 01 - คณะเกษตรศาสตรUและทรัพยากรธรรมชาติ 
 02 - คณะเทคโนโลยีสังคม 
 03 - คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร 
 04 - คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 05 - คณะมนุษยศาสตรUและสังคมศาสตรU 
 06 - คณะวิทยาศาสตรUและเทคโนโลยี 
 07 - คณะวิศวกรรมศาสตรUและสถาปJตยกรรมศาสตรU 
 08 - คณะศิลปศาสตรU 
 09 - สถาบันเทคโนโลยีการบิน 
 10 - คณะสัตวแพทยศาสตรU 
 

ตำแหนZงท่ี  3-4    แทน   สาขาวิชา 
ตำแหนZงท่ี  5     แทน   ปeท่ีควรศึกษา 
ตำแหนZงท่ี  6-7   แทน   ลำดับวิชา 

ความหมายเลขแสดงหนZวยกิต 
 หนZวยกิต 
 ช่ัวโมงเรียนทฤษฎี 
 ช่ัวโมงเรียนปฏิบัติ 
 ช่ัวโมงศึกษาด+วยตนเอง 
 
                  X  (X – X - X) 
 

 การนับหนZวยกิต 
 การนับหน6วยกิตให8ถือเกณฑU  ดังน้ี 
 1.  ช่ัวโมงเรียนทฤษฎี  1  ช่ัวโมงต6อสัปดาหU  เท6ากับ 1   หน6วยกิต 

2.  ช่ัวโมงเรียนปฏิบัติการในห8องเรียน ห8องทดลอง หรือห8องปฏิบัติการ   2 – 3  ช่ัวโมง 
 3.  ช่ัวโมงศึกษาด8วยตนเอง เท6ากับ   2  x  (หน6วยกิตทฤษฎี) + หน6วยกิตปฏิบัติ 
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3.1.4  แผนการเรียน 
แผนการศึกษาแผน ก แบบ ก 2 การวิจัยเพ่ือทำวิทยานิพนธPและการศึกษารายวิชา 

ปeการศึกษาท่ี 1 
ภาคการศึกษาท่ี 1 

กลุZมวิชา รหัสรายวิชา ช่ือวิชา หนZวยกิต 
หมวดวิชาบังคับ 07-21-512 สัญญากฎหมายในงานก6อสร8างและการยุติ 

ข8อขัดแย8ง 
3(3-0-6) 

หมวดวิชาบังคับ 07-21-514 การจัดการคุณภาพและผลิตภาพในงาน
ก6อสร8าง 

3(3-0-6) 

หมวดวิชาบังคับ 07-21-521 ระเบียบวิธีวิจัยสำหรับการบริหารงานก6อสร8าง 1(1-0-2) 

หมวดวิชาเลือก 07-2x-xxx วิชาเลือก 3(3-0-6) 

รวม 9 
 

ภาคการศึกษาท่ี 2 

กลุZมวิชา รหัสรายวิชา ช่ือวิชา หนZวยกิต 
หมวดวิชาบังคับ 07-21-511 การวางแผนและจัดการโครงการก6อสร8าง 3(3-0-6) 

หมวดวิชาบังคับ 07-21-513 การจัดการทางการเงินและเศรษฐศาสตรU
วิศวกรรม 

3(3-0-6) 

หมวดวิชาบังคับ 07-21-621 สัมมนา 1(0-3-1) 

หมวดวิชาเลือก 07-2x-xxx วิชาเลือก 3(3-0-6) 

รวม 9 
 

ปeการศึกษาท่ี  2 
ภาคการศึกษาท่ี 1 

กลุZมวิชา รหัสรายวิชา ช่ือวิชา หนZวยกิต 
หมวดวิชาเลือก 07-20-661 วิทยานิพนธU 3(0-0-36) 

หมวดวิชาเลือก 07-2x-xxx วิชาเลือก 3(3-0-6) 

หมวดวิชาเลือก 07-2x-xxx วิชาเลือก 3(3-0-6) 

รวม 9 
 

ภาคการศึกษาท่ี 2 

กลุZมวิชา รหัสรายวิชา ช่ือวิชา หนZวยกิต 
หมวดวิชาเลือก 07-20-661 วิทยานิพนธU 9(0-0-36) 

รวม 9 
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แผนการศึกษา แผน ข เน+นการศึกษารายวิชา 
ปeการศึกษาท่ี  1 

ภาคการศึกษาท่ี 1 

กลุZมวิชา รหัสรายวิชา ช่ือวิชา หนZวยกิต 
หมวดวิชาบังคับ 07-21-512 สัญญากฎหมายในงานก6อสร8างและการยุติ 

ข8อขัดแย8ง 
3(3-0-6) 

หมวดวิชาบังคับ 07-21-514 การจัดการคุณภาพและผลิตภาพในงาน
ก6อสร8าง 

3(3-0-6) 

หมวดวิชาบังคับ 07-21-521 ระเบียบวิธีวิจัยสำหรับการบริหารงานก6อสร8าง 1(1-0-2) 

หมวดวิชาเลือก 07-2x-xxx วิชาเลือก 3(3-0-6) 

รวม 9 
 

ภาคการศึกษาท่ี 2 
กลุZมวิชา รหัสรายวิชา ช่ือวิชา หนZวยกิต 

หมวดวิชาบังคับ 07-21-511 การวางแผนและการจัดการโครงการก6อสร8าง 3(3-0-6) 

หมวดวิชาบังคับ 07-21-513 การจัดการทางการเงินและเศรษฐศาสตรU
วิศวกรรม 

3(3-0-6) 

หมวดวิชาบังคับ 07-21-621 สัมมนา 1(0-3-1) 

หมวดวิชาเลือก 07-2x-xxx วิชาเลือก 3(3-0-6) 

รวม 9 
 

ปeการศึกษาท่ี  2 
ภาคการศึกษาท่ี 1 

กลุZมวิชา รหัสรายวิชา ช่ือวิชา หนZวยกิต 

หมวดวิชาเลือก 07-2x-xxx วิชาเลือก 3(3-0-6) 

หมวดวิชาเลือก 07-2x-xxx วิชาเลือก 3(3-0-6) 

หมวดวิชาเลือก 07-2x-xxx วิชาเลือก 3(3-0-6) 

รวม 9 
 

ภาคการศึกษาท่ี 2 

กลุZมวิชา รหัสรายวิชา ช่ือวิชา หนZวยกิต 
หมวดวิชาเลือก 07-20-664 การค8นคว8าอิสระ 6(0-0-18) 

หมวดวิชาเลือก 07-2x-xxx วิชาเลือก 3(3-0-6) 

 9 
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3.1.5  คำอธิบายรายวิชา 
07-20-561   ระบบโครงสร+างอาคาร                            3(3-0-6) 
         Building  Structural  System 

ระบบและส6วนประกอบโครงสร8างของอาคาร  ประสิทธิภาพของระบบโครงสร8างแต6
ละระบบ  ข8อได8เปรียบและเสียเปรียบเชิงวิศวกรรมและเชิงเศรษฐศาสตรUของระบบ
โครงสร8างแต6ละชนิด  ระบบโครงข8อแข็ง  ระบบกำแพงรับแรงเฉือน  ระบบโครงข8อแข็ง 
ระบบโครงสร8างแบบเปลือกหอย  ระบบโครงสร8างแบบเคเบิล  
Building structural systems and components. Efficiency of different types 
of structural systems. Advantages and Disadvantages of structural 
systems in terms of engineering and economy : Rigid frame. Shear wall. 
Lattice structure. Cable structure 
หมายเหตุ:    การประเมินผลการศึกษาให8กำหนดเปkนระดับคะแนน (grade) 
        และผลการศึกษาเปkนดังน้ี 

                 S – ผลการศึกษาอยู6ในเกณฑUข้ันพอใจ (Satisfactory) และ 
                 U – ผลการศึกษาอยู6ในเกณฑUข้ันไม6พอใจ (Unsatisfactory) 
 

07-20-562   ระบบวิศวกรรมในอาคาร                           3(3-0-6) 
          Engineering  Systems in Building 

งานระบบสุขาภิบาลและการบำบัดของเสีย  งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ  
งานระบบไฟฟ]า  งานระบบสื่อสารและโทรคมนาคมสำหรับอาคาร งานระบบป]องกัน
อัคคีภัย  และการประสานงานระหว6างงานวิศวกรรมและงานสถาปJตยกรรม 
Sanitary system and waste treatment. Air conditioning and ventilation system. 
Electrical systems. Networking and telecommunication system for buildings. 
Fire protection system. Collaboration between engineers and architects 
หมายเหตุ:    การประเมินผลการศึกษาให8กำหนดเปkนระดับคะแนน (grade) 
        และผลการศึกษาเปkนดังน้ี 

                 S – ผลการศึกษาอยู6ในเกณฑUข้ันพอใจ (Satisfactory) และ 
                 U – ผลการศึกษาอยู6ในเกณฑUข้ันไม6พอใจ (Unsatisfactory) 
 

07-21-511   การวางแผนและจัดการโครงการกZอสร+าง                  3(3-0-6) 
         Construction  Project  Planning and Management 

การจัดการโครงการก6อสร8างโดยภาพรวมการศึกษาความเปkนไปได8ของโครงการขั้นตอน
ของงานก6อสร8างการบริหารทีมงานของโครงการก6อสร8างการประมูลงานวิศวกรรม 
เชิงคุณค6าการบริหารสายโซ6อุปทานและการก6อสร8างแบบลีน การบริหารจัดการองคUกร 
Planning and managing construction projects. Project feasibility study. 
Critical Path Method. Precedence Diagram. Bar chart. Line-Ok-Balance 
method. Progress monitoring for earned value. Value engineering. 
Supply chain management. Lean construction. Organization management. 
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07-21-512   สัญญากฎหมายในงานกZอสร+างและการยุติข+อขัดแย+ง             3(3-0-6) 
         Construction Contract, Law, and Conflict Resolution 

สัญญาและกฎหมายในงานก6อสร8าง  กรณีศึกษาสัญญาในงานก6อสร8างการจัดการและ
บริหารสัญญา  การจัดการความขัดแย8งในงานก6อสร8างและกระบวนการยุติธรรมต6างๆ  
การเรียกร8องสิทธิ์การรับผิดและการชดใช8ค6าเสียหายในงานก6อสร8าง  กระบวนการการ
ตัดสินทางกฎหมายในการหาข8อยุติ 
Construction contracts, law, and regulation in construction. Contractual 
case studies. Contract management and administration. Resolving 
conflicts in construction. Claims and compensations from damages in 
construction projects. Legal system in conflict resolution. 
 

07-21-513   การจัดการทางการเงินและเศรษฐศาสตรPวิศวกรรม              3(3-0-6) 
         Financial Management and Engineering Economics 

การจัดการทางการเงินในงานก6อสร8าง  การวิเคราะหUจุดคุ8มทุนของโครงการ ระบบบัญชี
ในงานก6อสร8าง  ทฤษฎีทางเศรษฐศาสตรU กลไกด8านราคาในการวิเคราะหUและอุปทาน 
การเปรียบเทียบราคาและการค8าสากล เศรษฐศาสตรUวิศวกรรม เศรษฐศาสตรUทางอาคาร
อุปสงคUของการก6อสร8าง 
Financing construction projects. Project break-even analysis. Accounting in 
construction. Economics theory. Price mechanism with demand and supply 
analysis. Price comparison and international. Trade. Engineering economics. 
Building economics. Demand in construction. 

 

07-21-514   การจัดการคุณภาพและผลิตภาพในงานกZอสร+าง               3(3-0-6) 
         Quality and Productivity Management in Construction 

การวางแผนงานและการควบคุมงานก6อสร8าง  โดยวิธีสายทางวิกฤติบารUชารUตวิธีเส8น 
ดุลยภาพ  การจัดสรรทรัพยากรพรีซิเดนทUไดอะแกรม  การเร6งงาน  การติดตามผลการ
บริหารมูลค6างาน 
Planning and managing construction projects using critical line-of-balance 
bar chart, allocating resources using precedence diagram, expediting works, 
and monitoring progress of earned value 
 

07-21-521   ระเบียบวิธีวิจัยสำหรับการบริหารงานกZอสร+าง                1(1-0-2) 
         Research Methodology for Construction Management 

หลักการและระเบียบวิธีวิจัยในเชิงปริมาณและคุณภาพทั้งประเภทการวิจัยที่เหมาะสม
ในการบริหารงานก6อสร8าง กระบวนการวิจัยที ่ครอบคลุมการสุ 6มตัวอย6างการสร8าง
เครื่องมือวิจัย การเก็บรวมข8อมูลเทคนิคการวิเคราะหUข8อมูลทางสถิติ การสรุปและนำผล
ท่ีได8จากการวิจัยมาประยุกตUใช8กับการพัฒนาโครงการ 
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Quantitative and qualitative research methodology for construction 
management. Research tools and sampling techniques. Statistical analysis : 
collecting, analyzing, and summarizing date. Research utilization in 
construction project improvement. 
หมายเหตุ:    การประเมินผลการศึกษาให8กำหนดเปkนระดับคะแนน (grade) 
        และผลการศึกษาเปkนดังน้ี 

                 S – ผลการศึกษาอยู6ในเกณฑUข้ันพอใจ (Satisfactory) และ 
                 U – ผลการศึกษาอยู6ในเกณฑUข้ันไม6พอใจ (Unsatisfactory) 
 

07-21-621   สัมมนา                                         1(0-3-1) 
         Seminar 

นักศึกษาฝnกการนำเสนอผลงานทางวิชาการ  รวมทั้งการเข8าฟJงคำบรรยายจากวิทยากร 
ผู8ทรงคุณวุฒิและประสบการณUเก่ียวกับงานบริหารงานก6อสร8าง 
Academic presentation and practice by students. Real-world case-study 
presentation by experienced practitioners form construction industry. 
หมายเหตุ:    การประเมินผลการศึกษาให8กำหนดเปkนระดับคะแนน (grade) 
        และผลการศึกษาเปkนดังน้ี 

                 S – ผลการศึกษาอยู6ในเกณฑUข้ันพอใจ (Satisfactory) และ 
                 U – ผลการศึกษาอยู6ในเกณฑUข้ันไม6พอใจ (Unsatisfactory) 

 

07-20-661   วิทยานิพนธP                                     12(0-0-36) 
       Thesis 

         การวิจัยทางด8านการบริหารงานก6อสร8าง 
Research in construction management 

 

07-20-664   การค+นคว+าอิสระ                                   6(0-0-18) 
       Independent Studies 
       การวิจัยเชิงวิเคราะหUและ/หรือเชิงการทดลองในสาขาบริหารงานก6อสร8าง 

Analysis or experiment in construction management 
 

07-22-631   การจำลองโมเดลและวิเคราะหPความเส่ียงในงานกZอสร+าง             3(3-0-6) 
       Simulation Modeling and Risk Analysis  in Construction 

การสร8างจำลองและการวิเคราะหUความเสี่ยงสำหรับงานก6อสร8าง ความน6าจะเปkนและ
สถิติสำหรับการวิเคราะหUความเสี ่ยงของโครงการก6อสร8าง ความเสี ่ยงของโครงการ
ก6อสร8างทางด8านเวลาและการเงิน การประยุกตUใช8โปรแกรมในการสร8างแบบจำลองและ
วิเคราะหUความเส่ียง การแลกเปล่ียนระยะเวลาและค6าใช8จ6ายในการลดความเส่ียง 
Simulation modeling and risk analysis in construction. Probability and 
statistics for construction project risk. Schedule and financial risks in 
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construction projects. Application of simulation modeling and risk analysis. 
Time-cost tradeoff in risk minimization. 

 

07-22-632   การวิเคราะหPการควบคุมต+นทุนในงานกZอสร+าง                3(3-0-6) 
       Cost Control  Analysis  in Construction 

การประมาณราคางานก6อสร8างประเภทต6างๆ การวิเคราะหUการควบคุมต8นทุน  
การวิเคราะหUต8นทุนต6อหน6วยของวัสดุค6าแรงและเครื่องจักร  การจัดทำบัญชีปริมาณงาน
การจัดเตรียมเอกสารเสนอราคากลยุทธUในการเสนอ  ราคาการวิเคราะหUกระแสเงินสด  
การบริหารเวลาและการควบคุมต8นทุน 
Estimation for various types of construction projects. Cost control analysis. 
Cost per unit estimation in labors and machine. Accounting and estimating 
quantity for bidding-competitive strategies. Cash flow analysis. Schedule and 
cost control analysis. 

 
07-23-641   การคำนวณวางแผนและการจัดการทรัพยากรเชิงปริมาณ          3(3-0-6) 

       Quantitative Resource Planning and Management  
การคำนวณเชิงปริมาณในการวางแผนงานและบริหารทรัพยากรในโครงการก6อสร8าง  
การวางแผนงานทรัพยากรที่มีจำนวนจำกัด การวางแผนงานทรัพยากรที่ไม6มีจำนวน
จำกัด ด 8วย Minimum Moment Method และ PACK Method การวางแผนงาน
ทรัพยากรด8วยวิธีสายงานต6อเน่ือง การใช8 MS Project ในการวางแผนงานทรัพยากร 
Quantitative scheduling and planning resource in construction projects.  
Limited Resource Allocation. Unlimited Resource Leveling: Minimum 
Moment Method and PACK Method. Repetitive Scheduling Method. 
Resource scheduling in MS Project 

 
07-24-551   เทคโนโลยี  วัสดุ  และผลิตภัณฑPสมัยใหมZในงานกZอสร+าง           3(3-0-6) 
         Modern Technologies, Materials, and Products in Construction 

เทคโนโลยีก6อสร8างสมัยใหม6สำหรับอาคารสูงหรือใหญ6พิเศษ ระบบโครงสร8างแบบต6างๆ
และวิธีการก6อสร8าง การใช8คอนกรีตอัดแรง ช้ินส6วนสำเร็จรูป ระบบหล6อในท่ี
โครงสร8างใต8ดิน ตลอดจนการ ป]องกันดินพัง วัสดุและผลิตภัณฑUสมัยใหม6ในงาน
ก6อสร8าง  คุณสมบัติ การประกอบติดต้ัง การทดสอบ และประโยชนUใช8สอย  
Modern construction technologies for high-rise buildings and large 
projects.. Different structural systems: reinforced concrete, precast 
building system, and shear wall. Modern Materials and products in 
construction, including properties, installation, testing, and usages. 



22 
 

  

07-24-552   การวางแผนการใช+งานเคร่ืองจักรและอุปกรณPในงานกZอสร+าง        3(3-0-6) 
         Construction Machine and Equipment Planning 

เคร่ืองจักรกลในงานก6อสร8าง  การเลือกใช8เคร่ืองจักรอย6างมีประสิทธิภาพจากลักษณะ
งานก6อสร8าง  ประสิทธิภาพเคร่ืองจักร  การคำนวณเวลาในการทำงานของเคร่ืองจักร
ในกระบวนการก6อสร8าง  การวางแผนการใช8งานเคร่ืองจักรและอุปกรณU  การคำนวณ
อัตราการใช8พลังงาน  การคำนวณวงรอบการขนส6ง 
Machine and equipment in construction. Utilization of machine according 
to types of the project. Calculation of equipment usage for construction 
tasks. Machine and equipment planning. Calculation of energy 
consumption rate. Calculation of logistic management 

 

07-24-651   การประยุกตPใช+คอมพิวเตอรPในการจัดการงานกZอสร+าง            3(3-0-6) 
         Computer Applications in Construction Management 

การประยุกตUคอมพิวเตอรUในการจัดการงานและการเปkนที่ปรึกษาในงานก6อสร8าง  
การวางแผนงานด8วย MS Project การคำนวณราคาด8วย MS Excel การทำเอกสาร
ด8วย MS Word และ Snag In และ Camtasia และ Google Drive การนำเสนองาน
ด8วย MS PowerPoint  เทคโนโลยีการส่ือสาร 
Computer applications in construction management and consult.  Project 
planning with MS Project. Estimation with MS Excel. Documentation with 
MS Word, Snag It, Camtasia, and Google Drive. Presentation with MS 
Project. Communication technology.  

 

07-24-652   บริหารการจัดการความปลอดภัยในงานกZอสร+าง               3(3-0-6) 
         Safety Management in Construction 

ความปลอดภัยในการทำงานของผู8ปฏิบัติงานและอุบัติเหตุต6างๆ  ในงานก6อสร8าง   
การป]องกันการเกิดอุบัติเหตุเนื่องจากการทำงานก6อสร8าง  การจัดการสภาพแวดล8อม
ในการทำงานที่มีความปลอดภัยอย6างเหมาะสม  เปkนไปตามกฎหมายที่เกี ่ยวข8อง  
กำหนดการจัดการกับอันตราย  การวางแผนงานด8านความปลอดภัยในโครงการ 
Safety condition and accidents in construction, protection against 
accidents in construction work. Providing safe-working-place environment 
according to raw and regulation related to construction, and planning 
project safety 

 

07-24-654   การออกแบบและระบบสารสนเทศหุZนจำลองโครงการ            3(3-0-6) 
       Computer-Aided Design and Building Information Modeling 

การสร8างหุ6นจำลองด8วยคอมพิวเตอรU (CAD) การสร8างโมเดล 3 มิติ การสร8างระบบ
สารสนเทศหุ6นจำลองโครงการ (BIM) รหัสมาตรฐานในระบบ BIM การประเมินราคาด8วย



23 
 

  

BIM การตรวจสอบการชนกันของโครงสร8าง BIM 4 และ 5 มิติ ด8วยการผนวกโมเดล 3 
มิติ กับแผนงานก6อสร8างและค6าใช8จ6าย ระบบสารสนเทศวัฏจักรตลอดอายุโครงการ 
Computer-aided Design (CAD). CAD 3-dimension Modeling (3D). Building 
Information Modeling (BIM). BIM code standard. Estimation with BIM. BIM 
crash detection. BIM 4D from 3D CAD with project schedule. BIM 5D from 
BIM 4D with project cost. Project Lifecycle Information 

 
07-24-655   การประเมินผลกระทบส่ิงแวดล+อมสำหรับโครงการกZอสร+าง         3(3-0-6) 
         Environmental Impact Assessment for Construction Projects 

กฎหมายและข8อบังคับที ่เกี ่ยวข8องเครื ่องมือในการจัดการสิ ่งแวดล8อมหลักการ 
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล8อมโครงสร8างของการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล8อม
วิธีการในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล8อมของโครงการก6อสร8าง การประเมินผล
กระทบทางสังคมการประเมินผลกระทบทางสุขภาพกรณีศึกษาและตัวอย6างรายงาน
การประเมินผลกระทบส่ิงแวดล8อม 
Law and regulation related to environmental impact assessment (EIA) 
for construction project. Impact assessment of environment, society, 
and health from construction projects. Examples of EIA reports 

 
07-30-502   ภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา                3(3-0-6) 
         English for Graduate Students 

 ศึกษาและฝnกเทคนิคการฟJง  การพูด  การอ6าน  และการเขียนภาษาอังกฤษ  ฝnกการ
อ6านจับใจความและสรุปวามคิดรวบยอด  ฝnกการย6อยเรื่องที่อ6าน  และฝnกการเขียน
ขยายความจากเรื่องที่อ6านทั้งจากสื่อสิ่งพิมพUและสื่ออิเล็กทรอนิกสU  และฝnกเขียน
บทความคัดย6องานวิจัย 
Study and practice listening, speaking, reading and writing techniques in 
summarizing and extending stories form printing and electronic 
documents, practice writing research abstracts 
หมายเหตุ:    การประเมินผลการศึกษาให8กำหนดเปkนระดับคะแนน (grade) 
        และผลการศึกษาเปkนดังน้ี 

                 S – ผลการศึกษาอยู6ในเกณฑUข้ันพอใจ (Satisfactory) และ 
                 U – ผลการศึกษาอยู6ในเกณฑUข้ันไม6พอใจ (Unsatisfactory) 
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3.2  ช่ือ สกุล ตำแหน2งและคุณวุฒิของอาจารย? 
3.2.1  อาจารย?ประจำหลักสูตร 

ลำดับ ชื่อ-สกุล 
ตำแหน3งทาง

วิชาการ 
คุณวุฒิการศึกษา สถาบัน ปBที่สำเร็จ 

ภาระการสอนต3อสัปดาหIแต3ละปBการศึกษา 

2560 2561 2562 2563 2564 

1 นายชาคริต 

ศรีสุวรรณรัตน4 

อาจารย4 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 

 

สถาบันเทคโนโลยีเจ^าคุณทหารลาดกระบัง 

2552 

 

 

2547 

 

 

2544 

11 10 9 10 10 

2 นางสาวเทอดธิดา 

ทิพย4รัตน4 

อาจารย4 วศ.ด.(วิศวกรรมโยธา) 

วศ.ม.(วิศวกรรมโยธา) 

วศ.บ.(วิศวกรรมโยธา) 

จุฬาลงกรณ4มหาวิทยาลัย 

จุฬาลงกรณ4มหาวิทยาลัย 

จุฬาลงกรณ4มหาวิทยาลัย 

2552 

2545 

2543 

11 10 10 9 10 

3 นายเอนก เนรมิตรครบุรี อาจารย4 วศ.ด.(วิศวกรรมโยธา) 

วศ.ม.(วิศวกรรมโยธา) 

วศ.บ.(วิศวกรรมโยธา) 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร ี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร ี

สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 

2557 

2552 

2547 

9 10 10 9 9 

4 นายปกาศิต  ฮงทอง อาจารย4 วศ.ด.(วิศวกรรมสิ่งแวดล^อม) 

วศ.ม.(วิศวกรรมสิ่งแวดล^อม) 

วศ.บ.(วิศวกรรมโยธา) 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี

มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 

2555 

2549 

2544 

18 16 15 15 15 

5 นายวันโชค  เครือหงษ4 

 

 

อาจารย4 วศ.ด.(วิศวกรรมโยธา) 

วศ.ม.(วิศวกรรมโยธา) 

วศ.บ.(วิศวกรรมโยธา) 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร ี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 

สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 

 

2555 

2547 

2539 

12 12 10 10 12 
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ลำดับ ชื่อ-สกุล 
ตำแหน3งทาง

วิชาการ 
คุณวุฒิการศึกษา สถาบัน ปBที่สำเร็จ 

ภาระการสอนต3อสัปดาหIแต3ละปBการศึกษา 

2560 2561 2562 2563 2564 

6 นายกฤษฎา  

อนันตกาลต4 

อาจารย4 ปร.ด.(วิศวกรรมศาสตร4) 

วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา) 

ผ.ม.(การวางแผนชุมชนเมืองและ

สิ่งแวดล^อม) 

ค.อ.บ.(วิศวกรรมโยธา-สำรวจ) 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร4 

สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล^าเจ^าคุณ

ทหารลาดกระบัง 

สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 

2559 

2545 

2539 

 

2532 

12 11 10 9 9 

7 นายณรงค4เดช   

อินทรัตน4ชัยกิจ 

ผู#ช%วย
ศาสตราจารย. 
สาขาเชี่ยวชาญ
วิศวกรรมโยธา 

วศ.ด.(วิศวกรรมโยธา) 

วศ.ม.(วิศวกรรมโยธา) 

วศ.บ.(วิศวกรรมโยธา) 

จุฬาลงกรณ4มหาวิทยาลัย 

จุฬาลงกรณ4มหาวิทยาลัย 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล^าพระนคร

เหนือ 

2560 

2547 

2545 

12 10 9 9 9 

8 นายศตวรรษ   

หฤหรรษพงศ4 

อาจารย4 ปร.ด.(วิศวกรรมโยธา) 

วศ.ม.(วิศวกรรมโยธา) 

วศ.บ.(วิศวกรรมโยธา) 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล6าธนบุร ี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล6าธนบุร ี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล6าธนบุร ี

2560 

2554 

2550 

14 11 11 11 10 

 

 

3.2.2  อาจารย?ประจำ 

ลำดับ ช่ือ-สกุล 
ตำแหน2ง

ทางวิชาการ 
คุณวุฒิการศึกษา สถาบัน ปLท่ีสำเร็จ 

ภาระการสอนต2อสัปดาห? 
แต2ละปLการศึกษา 

2562 2563 2564 2564 2565 
1 นายชาคริต 

ศรีสุวรรณรัตน4 

อาจารย4 Ph.D.(Construction  

Engineering and 

Management) 

University  of  Michigan, Ann  Arbor, 

United  Stated of America 

 

 

2552 

 

 

 

 

11 10 9 10 10 
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ลำดับ ช่ือ-สกุล 
ตำแหน2ง

ทางวิชาการ 
คุณวุฒิการศึกษา สถาบัน ปLท่ีสำเร็จ 

ภาระการสอนต2อสัปดาห? 
แต2ละปLการศึกษา 

2562 2563 2564 2564 2565 
M.Eng. (Construction  

Engineering and 

Management) 

วศ.บ.(วิศวกรรมโยธา) 

University  of  Michigan, Ann Arbor, 

United  Stated of America 

 

สถาบันเทคโนโลยีเจ^าคุณทหารลาดกระบัง 

2547 

 

 

2544 

2 นางสาวเทอดธิดา 

ทิพย4รัตน4 

อาจารย4 วศ.ด.(วิศวกรรมโยธา) 

วศ.ม.(วิศวกรรมโยธา) 

วศ.บ.(วิศวกรรมโยธา) 

จุฬาลงกรณ4มหาวิทยาลัย 

จุฬาลงกรณ4มหาวิทยาลัย 

จุฬาลงกรณ4มหาวิทยาลัย 

2552 

2545 

2543 

11 10 10 9 10 

3 นายเอนก เนรมิตรครบุรี อาจารย4 วศ.ด.(วิศวกรรมโยธา) 

วศ.ม.(วิศวกรรมโยธา) 

วศ.บ.(วิศวกรรมโยธา) 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร ี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร ี

สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 

2557 

2552 

2547 

9 10 10 9 9 

4 นายปกาศิต  ฮงทอง อาจารย4 วศ.ด.(วิศวกรรมสิ่งแวดล^อม) 

วศ.ม.(วิศวกรรมสิ่งแวดล^อม) 

วศ.บ.(วิศวกรรมโยธา) 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี

มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 

2555 

2549 

2544 

18 16 15 15 15 

5 นายวันโชค  เครือหงษ4 

 

 

อาจารย4 วศ.ด.(วิศวกรรมโยธา) 

วศ.ม.(วิศวกรรมโยธา) 

วศ.บ.(วิศวกรรมโยธา) 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร ี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 

สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 

2555 

2547 

2539 

12 12 10 10 12 

6 นายกฤษฎา  

อนันตกาลต4 

อาจารย4 ปร.ด.(วิศวกรรมศาสตร4) 

วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา) 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร4 

สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 

2559 

2545 

 

12 11 10 9 9 
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ลำดับ ช่ือ-สกุล 
ตำแหน2ง

ทางวิชาการ 
คุณวุฒิการศึกษา สถาบัน ปLท่ีสำเร็จ 

ภาระการสอนต2อสัปดาห? 
แต2ละปLการศึกษา 

2562 2563 2564 2564 2565 
ผ.ม.(การวางแผนชุมชนเมืองและ

สิ่งแวดล^อม) 

ค.อ.บ.(วิศวกรรมโยธา-สำรวจ) 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล^าเจ^าคุณ

ทหารลาดกระบัง 

สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 

2539 

 

2532 

7 นายณรงค4เดช   

อินทรัตน4ชัยกิจ 

ผู#ช%วย
ศาสตราจารย. 
สาขาเชี่ยวชาญ
วิศวกรรมโยธา 

วศ.ด.(วิศวกรรมโยธา) 

วศ.ม.(วิศวกรรมโยธา) 

วศ.บ.(วิศวกรรมโยธา) 

จุฬาลงกรณ4มหาวิทยาลัย 

จุฬาลงกรณ4มหาวิทยาลัย 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล^าพระนคร

เหนือ 

2560 

2547 

2545 

12 10 9 9 9 

8 นายศตวรรษ   

หฤหรรษพงศ4 

อาจารย4 ปร.ด.(วิศวกรรมโยธา) 

วศ.ม.(วิศวกรรมโยธา) 

วศ.บ.(วิศวกรรมโยธา) 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล6าธนบุร ี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล6าธนบุร ี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล6าธนบุร ี

2560 

2554 

2550 

14 11 11 11 10 

9 นายสมบูรณ4   

พันเลิศจำนรรจ4 

ผู^ชxวย

ศาสตราจารย4 

สาขาเชี่ยวชาญ

วิศวกรรมโยธา 

M.S.(Engineering  Hydrology) 

 

วศ.บ.(ชลประทาน) 

University  of  Newcastle,   

United  Kingdom 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร4 

2531 

 

2525 

3 3 3 3 3 

10 นายสุรินทร4  สุทธิประภา 

 

ผู^ชxวย

ศาสตราจารย4 

สาขาเชี่ยวชาญ

วิศวกรรมโยธา 

 

วศ.ม.(วิศวกรรมโยธา) 

 

วศ.บ.(วิศวกรรมโยธา) 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลย ี

พระจอมเกล^าพระนครเหนือ 

สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 

2550 

 

2532 

3 3 3 3 3 
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ลำดับ ช่ือ-สกุล 
ตำแหน2ง

ทางวิชาการ 
คุณวุฒิการศึกษา สถาบัน ปLท่ีสำเร็จ 

ภาระการสอนต2อสัปดาห? 
แต2ละปLการศึกษา 

2562 2563 2564 2564 2565 
11 นายวิทวัส   สิทธิกูล 

 

ผู^ชxวย

ศาสตราจารย4 

สาขาเชี่ยวชาญ

วิศวกรรมโยธา 

วศ.ม.(วิศวกรรมโยธา) 

วศ.บ.(วิศวกรรมโยธา) 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร4 

สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 

2550 

2545 

3 3 3 3 3 

12 นายอภิวิชญ4   พูลสง 

 

ผู^ชxวย

ศาสตราจารย4

สาขาเชี่ยวชาญ

วิศวกรรม 

โยธา 

วศ.ม.(วิศวกรรมและการบริหาร

การกxอสร^าง) 

วศ.บ.(วิศวกรรมโยธา) 

สถาบันเทคโนโลย ี

พระจอมเกล^าธนบุรี 

สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 

2552 

 

2546 

3 3 3 3 3 

13 นางสาววีณัฐกานต4   

รัตนธีรวงศ4 

อาจารย4 วศ.บ.(วิศวกรรมและการบริหาร

การกxอสร^าง) 

วศ.บ.(วิศวกรรมโยธา) 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล^าธนบุร ี

 

มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 

2547 

 

2543 

9 10 9 9 9 
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3.2.3  อาจารย?พิเศษ 
 

ลำดับ ช่ือ-สกุล 
ตำแหน2งทาง

วิชาการ 
คุณวุฒิการศึกษา สถาบัน 

ปLท่ี
สำเร็จ 

ประสบการณ?การทำงาน/ 
สถานท่ีทำงาน 

1 นายดนัย  วันทนากร 

 

ผู^ชxวยศาสตราจารย4 

 

Ph.D.(Construction 

Engineering and 

Management) 

M.Eng.(Construction 

Engineering and 

Management) 

วศ.บ.(วิศวกรรมโยธา) 

University of Nottingham, 

UK. 

 

University of  Missouri - 

Columbia, U.S.A. 

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ

จอมเกล^าธนบุร ี

2546 

 

 

2540 

 

 

2527 

 

อาจารย4ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา  

คณะวิศวกรรมศาสตร4  

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร4 

 

2 นายประสงค4  ธาราไชย 

 

อาจารย4 วศ.ม.(วิศวกรรมขนสxง) 

 

วศ.บ.(วิศวกรรมโยธา) 

สถาบันเทคโนโลย ี

แหxงเอเชีย  

จุฬาลงกรณ4มหาวิทยาลัย 

2538 

 

2517 

ผู^จัดการฝÖายซxอมบำรุงโครงสร^างพื้นฐาน  

บริษัท ระบบขนสxงมวลชลกรุงเทพ จำกัด 

หมายเหตุ: อาจารย์พิเศษให้มีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ระดับปริญญาโท พ.ศ.2558 



30 
 

  

4.  องค'ประกอบเก่ียวกับประสบการณ'ภาคสนาม (การฝ;กงานหรือสหกิจศึกษา) 

     -ไม$มี- 
  4.1  มาตรฐานผลการเรียนรูJของประสบการณ'ภาคสนาม 

      - 
  4.2  ชNวงเวลา 

      - 
  4.3  การจัดเวลาและตารางสอน 

      - 
5.  ขJอกำหนดเก่ียวกับการทำโครงงานหรืองานวิจัย 

   ข(อมูลโดยสรุปเกี่ยวกับข(อกำหนดในการทำวิทยานิพนธBหรือการค(นคว(าอิสระ  มีข(อกำหนด
ดังต$อไปน้ี 
   5.1  คำอธิบายโดยยNอ 

      รายวิชาวิทยานิพนธBหรือการค(นคว(าอิสระ  เปJนการนำเอาองคBความรู(ทั้งหมดที่ศึกษามาใช(
ในการวิเคราะหBและแก(ปOญหาทางด(านทฤษฎี  และปฏิบัติโดยอาจมีความร$วมกับกับภาคอุตสาหกรรม
ก$อสร(างและมีการนำเสนอวิทยานิพนธBหรือการค(นคว(าอิสระแก$คณะกรรมการคุมการสอบเพ่ือ
พิจารณาผลการศึกษา 
   5.2  ผลการเรียนรูJ 

      นักศึกษาสามารถทำงานร$วมกับผู(อื่นและสามารถคิดปOญหาเชิงวิจัย  มีความสามารถในการ
ใช(เครื่องมือโปรแกรมคอมพิวเตอรBในการทำวิทยานิพนธBหรืองานการค(นคว(าอิสระ  รวมไปถึงการ
พัฒนาทักษะการนำเสนอ 
   5.3  ชNวงเวลา 

      ปZการศึกษาท่ี 1  ภาคากรศึกษาท่ี 2  และปZการศึกษาท่ี  2  ภาคการศึกษาท่ี 1 และ 2 
   5.4  จำนวนหนNวยกิต 

      แผน ก  แบบ ก 2  การวิจัยเพ่ือทำวิทยานิพนธB   จำนวน   12   หน$วยกิต 
      แผน ข  การค(นคว(าอิสระ               จำนวน   6    หน$วยกิต 
   5.5  การเตรียมการ 

      มีการกำหนดช่ัวโมงการให(คำปรึกษาโดยอาจารยBท่ีปรึกษา 
   5.6  กระบวนการประเมินผล 

      นักศึกษาจะได(รับการประเมินความก(าวหน(าในการทำวิทยานิพนธB  หลังจากสอบหัวข(อผ$าน
แล(ว  อย$างน(อยภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง  โดยมีคณะกรรมการที่มีองคBประกอบเปJนไปตามข(อบังคับ
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 
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หมวดที่  4  ผลการเรียนรู3กลยุทธ6การสอนและการประเมินผล 
 

1.  การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ'หรือกิจกรรมของนักศึกษา 

มีความอดทน  มีจิตสาธารณะ  เปJนพลเมืองดี  
รับผิดชอบต$อตนเอง  วิชาชีพและต$อสังคม 

จัดให(มีการเรียนโดยใช(กรณีศึกษาจริงเปJนหลัก  
เพ่ือให(นักศึกษาช$วยกันคิดวิเคราะหBและหาวิธีใน
การแก(ปOญหาในแต$ละกรณีอย$างเหมาะสม 

 

2.  การพัฒนาผลการเรียนรูJในแตNละดJาน 

2.1  คุณธรรม  จริยธรรม 

     2.1.1  ผลการเรียนรูJดJานคุณธรรม  จริยธรรม 

     1)  มีคุณธรรม  จริยธรรม  เสียสละ  ซ่ือสัตยBสุจริต  และมีทัศนคติท่ีดีต$อวิชาชีพ 
     2)  มีวินัย  ตรงต$อเวลา  และมีความรับผิดชอบต$อตนเองและสังคม 
     3)  เคารพกฎหมายระเบียบ  และข(อบังคับต$างๆ  ขององคBกรและสังคมมีความกล(าหาญทาง
จริยธรรม ยึดม่ันในความถูกต(อง 
     4)  มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 
     5)  มีภาวะความเปJนผู(นำ  ผู(ตามที่ดี  สามารถทำงานเปJนทีม รับฟOงความคิดเห็นของผู(อ่ืน  
และแก(ไขข(อขัดแย(งตามลำดับความสำคัญ 
 

     2.1.2  กลยุทธ'การสอนท่ีใชJพัฒนาการเรียนรูJดJานคุณธรรม  จริยธรรม 

     1)  กำหนดให(มีว ัฒนธรรมองคBกร  เพื ่อปลูกฝOงให(นักศึกษามีว ิจ ัยตามระเบียบของ
มหาวิทยาลัยฯ  และสังคม 
     2)  ส$งเสริมให(นักศึกษามีความรับผิดชอบโดยการทำงานกลุ$ม  เพื่อให(รู(หน(าท่ีของการเปJน
ผู(นำกลุ$มและการเปJนสมาชิกกลุ$ม 
     3)  แนะนำและส$งเสริมให(มีความรับผิดชอบและความซื่อสัตยBต$อผลงานวิจัยทั้งของตนเอง
และผู(อ่ืน 
     4)  มีการสอดแทรกเร่ืองคุณธรรม  จริยธรรม  ความรับผิดชอบ  ในการสอนทุกรายวิชา 
 

     2.1.3  กลยุทธ'การประเมินผลการเรียนรูJดJานคุณธรรม  จริยธรรม 

     1)  การตรงต$อเวลาของนักศึกษาในการเข(าชั้นเรียน  การส$งงาน  การรายงานผลการวิจัย
ตามกำหนดระยะเวลาท่ีเหมาะสม 
     2)  การมีวินัยและความพร(อมเพรียงของนักศึกษาในการเข(าร$วมกิจกรรม 
     3)  ความรับผิดชอบในหน(าท่ีท่ีได(รับมอบหมาย 
     4)  การทุจริตในการสอบ  การอ(างอิง  อ(างอิง  ข(อมูล  ผลงานวิจัยของผู(อ่ืน 
     5)  ประเมินจากลักษณะภาวะผู(นำ  การทำงานเปJนทีม  หรือการทำงานร$วมกับผู(อ่ืน 
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2.2  ความรูJ 

   2.2.1  ผลการเรียนรูJดJานความรูJ 

   1)  มีความรู( ความเข(าใจเก่ียวกับหลักการและทฤษฎีท่ีสำคัญในเน้ือหาท่ีศึกษาอย$างลึกซ้ึงเพ่ือ
ประยุกตBใช(องคBความรู( ทางด(านวิศวกรรมและเทคโนโลยีต$อการเปล่ียนแปลงของสังคมและของโลก 

   2)  สามารถเข(าใจ  อธิบาย  วิเคราะหBปOญหา  และประยุกตBความรู(และวิธีการท่ีเหมาะสม  
เพ่ือใช(ในการแก(ไขปOญหา 

   3)  พัฒนาความรู(ด(านการบริหารงานก$อสร(าง  และเทคโนโลยีใหม$ๆ  ท่ีเก่ียวข(องอย$าง
ต$อเน่ืองและมีทักษะการเรียนรู(ตลอดชีวิต 

   4)  สามารถบูรณาการความรู(ด(านการบริหารงานก$อสร(างกับความรู(ทางวิศวกรรมอ่ืนๆ  
ท่ีเก่ียวข(อง ตลอดจนสร(างสรรคBนวัตกรรมทางด(านวิศวกรรมศาสตรBและเทคโนโลยี 

   5)  มีความรู(เก่ียวกับบทบาท  ความสำคัญ  จรรยาบรรณในวิชาชีพ  ธรรมเนียมปฏิบัติ  
กฎระเบียบ  ข(อบังคับของงานวิจัย ในสภาพแวดล(อมระดับชาติและนานาชาติ 

 
   2.2.2  กลยุทธ'การสอนท่ีใชJพัฒนาการเรียนรูJดJานความรูJ 

   1)  ใช(การเรียนการสอนในหลากหลายรูปแบบ  โดยเน(นหลักการทางทฤษฎี  และประยุกตBใช(
ทางปฏิบัติในสภาพแวดล(อมจริง 

   2)  ใช(การเรียนการสอนท่ีทันต$อการเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยีและสังคม  ท้ังน้ี  ให(เปJนไป
ตามลักษณะของรายวิชาตลอดจนเน้ือหาสาระของรายวิชาน้ันๆ 

   3)  จัดให(มีการเรียนรู(จากสถานการณBจริงโดยการศึกษาดูงานหรือเชิญผู(เช่ียวชาญท่ีมี
ประสบการณBตรงมาเปJนวิทยากรพิเศษเฉพาะเร่ือง 

   4)  การฝiกประสบการณBจริงในการทำวิจัยเพ่ือนำไปสู$การพัฒนาหรือวิธีการแก(ปOญหาใน
สถานประกอบการทางอุตสาหกรรมท่ีเก่ียวข(อง 

 
   2.2.3  กลยุทธ'การประเมินผลการเรียนรูJดJานความรูJ 

   1)  การทดสอบย$อย  การสอบกลางภาคเรียน  และปลายภาคเรียน 
   2)  รายงานท่ีนักศึกษาจัดทำ 
   3)  การนำเสนอรายงานในช้ันเรียน 
   4)  การสัมภาษณB  การอภิปรายข(อมูลท่ีได(รับจากการวิจัย 
   5)  การจัดทำรายงานการวิจัยหรือวิทยานิพนธB 
   6)  การนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการท่ีมีรายงานการการประชุม 
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2.3  ทักษะทางป\ญญา 

   2.3.1  ผลการเรียนรูJดJานทักษะทางป\ญญา 

   1)  มีความรู(  ความเข(าใจ  คิด  วิเคราะหBและวิจารณญาณ  ในการประเมินข(อมูลอย$างเปJนระบบ 
   2)  สามารถสืบค(นและเลือกใช(เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเหมาะสม  เพ่ือช$วยในการคิด  

วิเคราะหB  ข(อมูล  และแก(ปOญหาท่ีเก่ียวกับวิชาชีพ 
   3)  สามารถนำข(อมูลความรู(ที่เหมาะสม  มาบูรณาการและประยุกตBเพื่อใช(ในการวิจัยและ

วิชาชีพเฉพาะในหน$วยงานต$างๆ  ที่เกี่ยวข(อง  รวมทั้งนำมาปรับปรุงใช(ในชีวิตประจำวันได(อย$าง
เหมาะสมทันต$อการเปลี่ยนแปลงขององคBความรู(และเทคโนโลยี ทักษะศตวรรษที่ 21 ในการบูรณา
การความรู(ในการปฏิบัติเพ่ือพัฒนาแก(ปOญหา ตลอดจนมีลักษณะความเปJนผู(ประกอบการ 

 
   2.3.2  กลยุทธ'การสอนท่ีใชJพัฒนาการเรียนรูJดJานทักษะทางป\ญญา 

   1)  การอภิปรายกลุ$มเก่ียวกับนวัตกรรม  หรือปOญหาทางด(านการบริหารงานก$อสร(าง 
   2)  การทำปOญหาพิเศษ  หรือกรณีศึกษาการแก(ปOญหาทางด(านบริหารงานก$อสร(าง  หรือ

แก(ไขปOญหาด(านวิศวกรรม  และอุตสาหกรรมท่ีเก่ียวข(อง 
   3)  การทำวิทยานิพนธBท่ีเก่ียวข(องกับการบริหารงานก$อสร(างและสาขาอ่ืนท่ีเก่ียวข(อง 
 
   2.3.3  กลยุทธ'การประเมินผลการเรียนรูJดJานทักษะทางป\ญญา 

   1)  ประเมินจากผลการปฏิบัติงาน  และการนำเสนอผลงานท่ีได(รับมอบหมาย 
   2)  ประเมินจากการปฏิบัติของนักศึกษาสภาพจริง 
   3)  ประเมินจากการเขียนรายงาน  การเขียนเล$มวิทยานิพนธB 
   4)  ประเมินจากการสอบปากเปล$าปกปjองวิทยานิพนธB 
 
2.4  ทักษะความสัมพันธ'ระหวNางบุคคลและความรับผิดชอบ 

2.4.1  ผลการเรียนรูJดJานทักษะความสัมพันธ'ระหวNางบุคคลและความรับผิดชอบ 

1)  สามารถส่ือสารกับกลุ$มคนหลากหลายมีทักษะการส่ือสารภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
อย$างมีประสิทธิภาพ สามารถถ$ายทอดความรู(และประยุกตBใช(ได(อย$างเหมาะสมและทันต$อการ
เปล่ียนแปลงของสังคมและโลกได(อย$างมีประสิทธิภาพ 

2)  มีความรับผิดชอบต$อตนเองและรับผิดชอบงานในกลุ$มท่ีได(รับมอบหมาย 
3)  มีภาวะความเปJนผู(นำ  และผู(ตามท่ีดี  สามารถทำงานเปJนทีม  และแก(ไขข(อขัดแย(งหรือ

ข(อโต(แย(งได(อย$างตรงประเด็น 
4)  สามารถเรียนรู(และพัฒนาตนเองในวิชาชีพอย$างต$อเน่ือง 
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2.4.2  กลยุทธ'การสอนท่ีใชJพัฒนาการเรียนรูJดJานทักษะความสัมพันธ'ระหวNางบุคคลและ

ความรับผิดชอบ 

     1)  มอบหมายงานให(ค(นคว(า  เขียนรายงาน  และนำเสนอผลงานหน(าห(องเรียน 
     2)  การใช(กรณีศึกษาและการอภิปรายกลุ$ม 
     3)  การแลกเปล่ียนการเรียนรู(โดยใช(การระดมสมอง 
     4)  ศึกษาดูงาน  และการปฏิบัติงานในสถานประกอบการทางวิศวกรรมและองคBกรท่ี
เก่ียวข(อง 

 

2.4.3  กลยุทธ'การประเมินผลการเรียนรูJดJานทักษะความสัมพันธ'ระหวNางบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

1)  ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาในการนำเสนอรายงานกลุ$มในช้ันเรียน  
หรือในขณะศึกษาดูงานในสถานประกอบการทางวิศวกรรม 

2)  สังเกตจากพฤติกรรมท่ีแสดงออกในการร$วมกิจกรรมต$างๆ และความครบถ(วนชัดเจนตรง
ประเด็นของข(อมูล 

 

2.5  ทักษะการวิเคราะห'เชิงตัวเลข  การส่ือสาร  และการใชJเทคโนโลยีสารสนเทศ 

   2.5.1  ผลการเรียนรูJดJานทักษะการวิเคราะห'เชิงตัวเลข  การส่ือสาร  และการใชJ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

   1)  มีทักษะการใช(วิธีวิเคราะหBเชิงปริมาณ  สถิติเพื่อการตัดสินใจในการแปลความหมาย   
การวิเคราะหBข(อมูล  และเสนอแนะแนวทางในการแก(ไขปOญหาหรือข(อโต(แย(ง 

   2)  มีทักษะในการฟOง  พูด  เขียน  โดยสามารถเลือกใช(รูปแบบการนำเสนอได(อย$างเหมาะสม  
และมีประสิทธิภาพ 

   3)  มีความสามารถในการประยุกตBใช(เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการส่ือสาร  ค(นหาข(อมูล  เผยแพร$
ข(อมูล  ท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
 

   2.5.2  กลยุทธ'การสอนท่ีใชJพัฒนาการเรียนรูJดJานทักษะการวิเคราะห'เชิงตัวเลข   

การส่ือสารและการใชJเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

2.5.3  กลยุทธ'การประเมินผลการเรียนรูJดJานทักษะการวิเคราะห'เชิงตัวเลข  การสื่อสาร  

และการใชJเทคโนโลยีสารสนเทศ 

1)  ประเมินจากเทคนิคการนำเสนอ  การเลือกใช(เคร่ืองมือทางวิศวกรรม  
2)  ประเมินจากความสามารถในการอธิบาย  เหตุผลในการเลือกใช(เครื่องมือต$างๆ การแสดง

ความคิดเห็น  และการตอบคำถาม  กรณีศึกษาต$างๆ  ท่ีมีการนำเสนอต$อช้ันเรียน 
3)  ประเมินจากการใช(ภาษาในเอกสารรายงานและวิทยานิพนธB 
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3.  แผนท่ีการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู>สู@รายวิชา (Curriculum  Mapping) 

คุณธรรม  จริยธรรม 
 1)  มีคุณธรรม  จริยธรรม  เสียสละ  ซื่อสัตย8สุจริต  และมีทัศนคติที่ดีต>อวิชาชีพ 
 2)  มีวินัย  ตรงต>อเวลา  และมีความรับผิดชอบต>อตนเองและสังคม 
 3)  เคารพกฎหมายระเบียบ  และขLอบังคับต>างๆ  ขององค8กรและสังคมมีความกลLาหาญทาง

จริยธรรม ยึดมั่นในความถูกตLอง 

 4)  มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 
 5)  มีภาวะความเปVนผูLนำ  ผูLตามที่ดี  สามารถทำงานเปVนทีม  รับฟYงความคิดเห็นของผูLอื่น  

และแกLไขขLอขัดแยLงตามลำดับความสำคัญ 

ทักษะทางป3ญญา 
1)  มีความรูL  ความเขLาใจ  คิด  วิเคราะห8และวิจารณญาณ  ในการประเมินขLอมูลอย>างเปVนระบบ 
2)  สามารถสืบคLนและเลือกใชLเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม  เพื่อช>วยในการคิด  วิเคราะห8  

ขLอมูล  และแกLปYญหาที่เกี่ยวกับวิชาชีพ 
3)  สามารถนำขLอมูลความรูLที่เหมาะสม มาบูรณาการและประยุกต8เพื่อใชLในการวิจัยและวิชาชีพ

เฉพาะในหน>วยงานต>างๆ  ที่เกี่ยวขLอง  รวมทั้งนำมาปรับปรุงใชLในชีวิตประจำวันไดLอย>างเหมาะสม

ทันต>อการเปลี่ยนแปลงขององค8ความรูLและเทคโนโลยี ทักษะศตวรรษที่ 21 ในการ 
บูรณาการความรูLในการปฏิบัติเพื่อพัฒนาแกLปYญหา ตลอดจนมีลักษณะความเปVนผูLประกอบการ 

ความรู7 
 1)  มีความรูL ความเขLาใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่สำคัญในเนื้อหาที่ศึกษาอย>างลึกซึ้งเพื่อ

ประยุกต8ใชLองค8ความรูL ทางดLานวิศวกรรมและเทคโนโลยีต>อการเปลี่ยนแปลงของสังคมและ 
ของโลก 

 2)  สามารถเขLาใจ  อธิบาย  วิเคราะห8ปYญหา  และประยุกต8ความรูLและวิธีการที่เหมาะสม   
เพื่อใชLในการแกLไขปYญหา 
 3)  พัฒนาความรูLดLานการบริหารงานก>อสรLาง  และเทคโนโลยีใหม>ๆ   
ที่เกี่ยวขLองอย>างต>อเนื่อง และมีทักษะการเรียนรูLตลอดชีวิต 

 4)  สามารถบูรณาการความรูLดLานการบริหารงานก>อสรLางกับความรูLทาง 
วิศวกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวขLองตลอดจนสรLางสรรค8นวัตกรรมทางดLานวิศวกรรมศาสตร8และ

เทคโนโลยี 

 5)  มีความรูLเกี่ยวกับบทบาท  ความสำคัญ  จรรยาบรรณในวิชาชีพ  ธรรมเนียมปฏิบัติ  

กฎระเบียบ  ขLอบังคับของงานวิจัย ในสภาพแวดลLอมระดับชาติและนานาชาต ิ

ทักษะความสัมพันธ;ระหว=างบุคคลและความรับผิดชอบ 
1)  สามารถสื่อสารกับกลุ>มคนหลากหลาย มีทักษะการสื่อสารภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

อย>างมีประสิทธิภาพ สามารถถ>ายทอดความรูLและประยุกต8ใชLไดLอย>างเหมาะสมและทันต>อการ

เปลี่ยนแปลงของสังคมและโลกไดLอย>างมีประสิทธิภาพ 
2)  มีความรับผิดชอบต>อตนเองและรับผิดชอบงานในกลุ>มที่ไดLรับมอบหมาย 
3)  มีภาวะความเปVนผูLนำ  และผูLตามที่ดี  สามารถทำงานเปVนทีม  และแกLไขขLอขัดแยLง

หรือขLอโตLแยLงไดLอย>างตรงประเด็น 
4)  สามารถเรียนรูLและพัฒนาตนเองในวิชาชีพอย>างต>อเนื่อง 

ทักษะการวิเคราะห;เชิงตัวเลข  การสื่อสารและการใช7เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 1)  มีทักษะการใชLวิธีวิเคราะห8เชิงปริมาณ  สถิติเพื่อการตัดสินใจในการแปลความหมาย การ

วิเคราะห8ขLอมูล  และเสนอแนะแนวทางในการแกLไขปYญหาหรือขLอโตLแยLง 
 2)  มีทักษะในการฟYง  พูด  เขียน  โดยสามารถเลือกใชLรูปแบบการนำเสนอไดLอย>างเหมาะสม  และ

มีประสิทธิภาพ 
 3)  มีความสามารถในการประยุกต8ใชLเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร  คLนหาขLอมูล   

เผยแพร>ขLอมูล  ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
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แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู>สู@รายวิชา (Curriculum Mapping) 

� ความรับผิดชอบ   �ความรับผิดชอบรอง 

 

รายวิชา 
1.คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู> 

3.ทักษะทาง

ปWญญา 

4. ด>านทักษะ

ความสัมพันธ[และ

ความรับผิดชอบ 

5.ด>านทักษะ

การวิเคราะห[

เชิงตัวเลข 

การส่ือสาร

และ 

การใช>

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

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

07-20-561 ระบบโครงสร2างอาคาร    � � �  � �   � � �  � �   � �  

07-20-562  ระบบวิศวกรรมในอาคาร  � �   � �   � � �   �  � � �  

07-21-511 การวางแผนและการจัดการโครงการ

กBอสร2าง   
�   � �   � � �  �   � �   �  

07-21-512  สัญญากฏหมายในงานกBอสร2างและการ

ยุติข2อขัดแย2ง 
 � � �  �    �  � �  �  �   � 

07-21-513 การจัดการทางการเงินและ

เศรษฐศาสตรNวิศวกรรม   
� �  � �   � �  � �  �  �  � �  
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รายวิชา 
1.คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู> 

3.ทักษะทาง

ปWญญา 

4. ด>านทักษะ

ความสัมพันธ[และ

ความรับผิดชอบ 

5.ด>านทักษะ

การวิเคราะห[

เชิงตัวเลข 

การส่ือสาร

และ 

การใช>

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

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

07-21-514 การจัดการคุณภาพและผลิตภาพในงาน

กBอสร2าง  
 �     �  �   �  � � � � � � � 

07-21-521 ระเบียบวิธีวิจัยสำหรับการบริหาร 

งานกBอสร2าง   
 � � �   � � �    � �       

07-21-621 สัมมนา  � �     � � �    � �      � 

07-22-631 การจำลองโมเดลและวิเคราะหNความ

เส่ียงในงานกBอสร2าง 
� �  � � � �  �   �   � �    � 

07-22-632 การวิเคราะหNการควบคุมต2นทุนในงาน

กBอสร2าง 
� �  � �  � � �  �  � � � � �  �  

07-23-641 การคำนวณวางแผนและการจัดการ

ทรัพยากรเชิงปริมาณ 
 �   � � �    � �    � � � �  

07-24-551 เทคโนโลยี วัสดุ และผลิตภัณฑNสมัยใหมB

ในงานกBอสร2าง 
� �   �  �  �  � �    � �  �  
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รายวิชา 
1.คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู> 

3.ทักษะทาง

ปWญญา 

4. ด>านทักษะ

ความสัมพันธ[และ

ความรับผิดชอบ 

5.ด>านทักษะ

การวิเคราะห[

เชิงตัวเลข 

การส่ือสาร

และ 

การใช>

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

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

07-24-552  การวางแผนการใช2งานเคร่ืองจักรและ

อุปกรณNในงานกBอสร2าง 
� �  � �    �  � �  �  �  � �  

07-24-651 การประยุกตNใช2คอมพิวเตอรNในการ

จัดการงานกBอสร2าง 
�  � � � �   � �  � �  � �    � 

07-24-652 บริหารการจัดการความปลอดภัยใน 

งานกBอสร2าง 
� �  � �  �  �  � �  � � � � � � � 

07-24-654 การออกแบบและระบบสารสนเทศ

หุBนจำลองโครงการ 
� �    �  � �  � �    � �    

07-24-655 การประเมินผลกระทบส่ิงแวดล2อม

สำหรับโครงการกBอสร2าง 
� �  � �  �  �  � �  � � � � � � � 

07-20-661 วิทยานิพนธN � �  �  � � � � � � � � � �  � � � � 

07-20-664 การค2นคว2าอิสระ     � �  �  � � � � � � � � � �  � � � � 
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หมวดที่  5  หลักเกณฑ0ในการประเมินผลของนักศึกษา 
 

1.  กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ3ในการให7ระดับคะแนน (เกรด) 
การวัดผลการศึกษา  ให/ปฏิบัติตามข/อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก  

วBาด/วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561 
ให/คณะและวิทยาเขตท่ีเปMดสอนในมหาวิทยาลัย จัดการวัดผลและประเมินผลการศึกษาสำหรับ

รายวิชาท่ีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนไว/ในภาคการศึกษาน้ันๆ 

การประเมินผลการศึกษาในแตBละรายวิชา ให/กำหนดเปUนระดับคะแนนตBางๆ  ซ่ึงมีความระดับ

คะแนนตBอหนBวยกิตและผลการศึกษา ดังตBอไปน้ี 
 

ระดับคะแนน (GRADE) คBาระดับคะแนนตBอหนBวยกิต ผลการศึกษา 
A 4.0 ดีเย่ียม (Excellent) 

B+ 3.5 ดีมาก (Very Good) 

B 3.0 ดี (Good) 

C+ 2.5 คBอนข/างดี (Fairly Good) 

C 2.0 พอใช/ (Fair) 

D+ 1.5 อBอน (Poor) 

D 1.0 อBอนมาก (Very Poor) 

F 0.0 ตก (Failed) 

W - ถอนรายวิชา (Withdrawal) 

I - ไมBสมบูรณy (Incomplete) 

S - พอใจ (Satisfactory) 

U - ไมBพอใจ (Unsatisfactory) 

AU - เข/ารBวมฟÅงการบรรยาย  
 

การสอบวิทยานิพนธyให/ผลการประเมินเปUนระดับคะแนน ดังน้ี 

ระดับคะแนน (GRADE) ผลการศึกษา 

P ผBาน (PASS) 

โดยระบุจำนวนหนBวยกิตวิทยานิพนธyท่ีได/รับการประเมินให/ได/สัญลักษณy P 
 

วิชาปรับพ้ืนฐานทางวิศวกรรม  วิชาภาษาอังกฤษ  การสอบประมวลความรู/ และการสอบวัด

คุณสมบัติให/ผลการประเมินเปUนระบบคะแนน ดังน้ี 

ระดับคะแนน (GRADE) ผลการศึกษา 

S สอบผBาน (Satisfactory) 

U สอบไมBผBาน (Unsatisfactory) 
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2.  กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษา 
2.1  การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู7ขณะนักศึกษายังไมBสำเร็จการศึกษา 

การทวนสอบในระดับรายวิชา  มีการประเมินทั้งในภาคทฤษฎีและปฏิบัติ  การทวนสอบใน

ระดับหลักสูตร  มีระบบประกันคุณภาพภายในเพื่อใช/ในการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู/ของนักศึกษามี

การประเมินการสอนของผู/สอนโดยนักศึกษา  เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการเรียนรู/ของนักศึกษา 

2.2  การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู7หลังจากนักศึกษาสำเร็จการศึกษา 
2.2.1  ภาวการณyได/งานทำของบัณฑิตโดยประเมินจากบัณฑิตแตBละรุBนที่สำเร็จการศึกษา   

ในด/านระยะเวลาในการหางานทำ  ความเห็นตBอความรู/  ความสามารถ  ความมั่นใจของบัณฑิตในการ

ประกอบการงานอาชีพ 

2.2.2  การทวนสอบจากผู/ประกอบการ  เพื่อประเมินความพึงพอใจในบัณฑิตที่จบการศึกษา  

และเข/าทำงานในสถานประกอบการน้ันๆ 

2.2.3  การประเมินจากสถานศึกษาอื่น  ที่ระดับความพึงพอใจในด/านความรู/  ความพร/อม   

และคุณสมบัติด/านอ่ืนๆ  ของบัณฑิตท่ีเข/าศึกษาตBอในระดับบัณฑิตศึกษาในสถานศึกษาน้ันๆ 

2.2.4  การประเมินจากบัณฑิตที่ไปประกอบอาชีพในสBวนของความพร/อม  และความรู/จาก

สาขาวิชาท่ีเรียนตามหลักสูตร  เพ่ือนำมาใช/ในการปรับหลักสูตรให/ดีย่ิงข้ึน 

2.2.5  มีการเชิญผู/ทรงคุณวุฒิภายนอก  และผู/ประกอบการมาประเมินหลักสูตร หรือเปUน

อาจารยyพิเศษ   เพ่ือเพ่ิมประสบการณyการเรียนรู/ และการพัฒนาความรู/ของนักศึกษา 

 
3.  เกณฑ3การสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
  นักศึกษาได/ขึ้นทะเบียนเปUนนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก และต/องศึกษา

รายวิชาตBางๆ  ให/ครบตามหลักสูตรของสาขาวิชาน้ันๆ โดย 

1.  นักศึกษาต/องผBานการดทดสอบความรู/ในด/านภาษาอังกฤษหรือเรียนวิชาภาษาอังกฤษเพิ่มเติม

ตามท่ีมหาวิทยาลัยฯ กำหนดให/ 

2.  นักศึกษาต/องมีหนBวยกิตสะสมรวมไมBต่ำกวBาที่หลักสูตรกำหนดไว/  และได/คBาระดับคะแนน

เฉล่ียสะสมตลอดหลักสูตรไมBต่ำกวBา 3.00  จากระบบ 4.00 ระดับคะแนนหรือเทียบเทBา 

3.  นักศึกษาต/องเสนอวิทยานิพนธy และสอบผBานด/วยวาจาชั้นสุดท/ายโดยคณะกรรมการสอบ

วิทยานิพนธy  และต/องเปUนระบบเปMดให/ผู/สนใจเข/ารับฟÅงได/ 

4.  แผน ก แบบ ก2  ผลงานวิทยานิพนธyของนักศึกษาต/องได/รับการตีพิมพy  หรืออยBางน/อย

ดำเนินการให/ผลงานหรือสBวนหนึ่งของผลงานได/รับการยอมรับการยอมรับให/ตีพิมพyในวารสารหรือสิ่งพิมพy 

ทางวิชาการ หรือการนำเสนอผลงานวิจัยด/วยวาจา (Oral Presentation) ตBอที่ประชุมวิชาการระดับชาติ 

หรือนานาชาติ ซึ่งตีพิมพyบทความวิจัยฉบับสมบูรณy (Full paper) ไว/ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม

วิชาการ (Proceeding) ที่มีกองบรรณาธิการจัดทำรายงาน หรือคณะกรรมการจัดประชุม ประกอบด/วย
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ศาสตราจารยy หรือผู/ทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก หรือผู/ทรงคุณวุฒิท่ีมีผลงานเปUนท่ียอมรับในสาขาวิชาน้ันๆ  

นอกสถาบันเจ/าภาพอยBางน/อยร/อยละ 25 

5.  แผน ข ศึกษารายวิชาครบถ/วนตามที่กำหนดในหลักสูตรโดยจะต/องได/รับคะแนนเฉลี่ยไมBต่ำกวBา 

3.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเทBา และสอบผBานการสอบประมวลความรู/ (Comprehensive 

examination) ด/วยข/อเขียน และ/หรือปากเปลBาในสาขาวิชา  พร/อมทั้งนำเสนอรายงานการค/นคว/าอิสระ

และสอบผBานการสอบปากเปลBาข้ันสุดท/าย  โดยคณะกรรมการท่ีสถาบันอุดมศึกษาน้ันแตBงต้ัง  โดยเปUนระบบ

เปMดให/ผู/สนใจเข/ารับฟÅงได/  และรายงานการค/นคว/าอิสระหรือสBวนหนึ่งของรายงานการค/นคว/าอิสระต/อง

ได/รับการเผยแพรBในลักษณะใดลักษณะหน่ึงท่ีสืบค/นได/ 

 

หมวดที่ 6 การพัฒนาอาจารย0 
 

1.  การเตรียมการสำหรับอาจารย3ใหมB 
 1.1  สBงเสริมให/อาจารยyใหมBเข/ารBวมการปฐมนิเทศ และ/หรือแนะแนะการเปUนครู  รวมถึงให/มีความรู/

ความเข/าใจนโยบายของมหาวิทยาลัยฯ ท่ีได/กำหนดไว/ 

1.2  กำหนดให/มีการให/ความรู/แกBอาจารยyใหมBเกี่ยวกับปรัชญา  เปíาหมาย  รวมถึงการดำเนินงาน

ของสาขาวิชาการบริหารงานกBอสร/าง  คณะวิศวกรรมศาสตรyและสถาปÅตยกรรมศาสตรy มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลตะวันออก 

1.3  กำหนดให/อาจารยyพี่เลี้ยงให/แกBอาจารยyใหมB  เพื่อให/คำแนะนำด/านกระบวนการจัดการเรียน

การสอน และการประเมินผล  รวมถึงการวิจัยและการพัฒนาตนเอง 

 

2.  การพัฒนาความรู7และทักษะให7แกBคณาจารย3 
2.1  การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน  การวัดและการประเมินผล 

                 สนับสนุนให/คณาจารยyของสาขาวิชาการบริหารงานกBอสร/าง  เข/ารBวมการฝîกอบรม  การศึกษา

ดูงานด/านการจัดการเรียนการสอน และการประเมินผลในรูปแบบใหมB  ทั ้งในหนBวยงานภาครัฐและ

ภาคเอกชน  พร/อมทั้งให/การสนับสนุนคณาจารยyได/นำความรู/เหลBานั้นมาใช/ในการจัดการเรียนการสอน  

รวมท้ังสBงเสริมและสนับสนุนการนำผลงานวิจัยมาใช/ในการเรียนการสอน 

2.2  การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด7านอ่ืนๆ 
สBงเสริมและสนับสนุนคณาจารยyให/มีการเพิ่มพูนความรู/ใหมBๆ  สร/างเสริมประสบการณyเพ่ือ

สBงเสริมการสอนและการวิจัยในสาขาที่เกี่ยวข/องอยBางตBอเนื่อง  และการจัดทำผลงานทางวิชาการเพื่อให/มี

ตำแหนBงทางวิชาการสูงขึ้น อีกทั้งยังสนับสนุนด/านการฝîกอบรม และการสัมมนาทางวิชาการและวิชาชีพใน

องคyกรตBางๆ  หรือเข/ารBวมประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศและตBางประเทศ  รวมทั้งสBงเสริมการไปรBวม

ประชุมวิชาการและการเสนอผลงานวิจัยท้ังในประเทศและตBางประเทศ 
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 
 
1. การกำกับมาตรฐาน 

มีการบริหารจัดการหลักสูตรให/เปUนไปตามเกณฑyมาตรฐานหลักสูตรที่ประกาศใช/และตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหBงชาติหรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขาวิชา ตลอดระยะเวลาที่มีการจัดการ

เรียนการสอนในหลักสูตรทุกประการ ในการบริหารหลักสูตรจะมีอาจารยyประจำหลักสูตรจำนวน 5 คนเปUน

ผู/รับผิดชอบ  โดยมีคณบดีเปUนผู/กำกับดูแลและคอยให/คำแนะนำ ตลอดจนกำหนดนโยบายปฏิบัติให/แกB

อาจารยyประจำหลักสูตร อาจารยyผู/รับผิดชอบหลักสูตรจะวางแผนการจัดการเรียนการสอนรBวมกับผู/บริหาร

ของคณะและอาจารยyผู/สอน ติดตามและรวบรวมข/อมูลสำหรับใช/ในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร โดย

กระทำทุกปïอยBางตBอเน่ือง 
 

2. บัณฑิต 
คุณภาพของบัณฑิตเปUนไปตามมาตรฐานผลการเรียนรู/ที ่คณะกรรมการการอุดมศึกษากำหนด 

ทั้ง 5 ด/าน  ได/แกB ด/านคุณธรรม จริยธรรม ด/านความรู/ด/านทักษะทางปÅญญา ด/านทักษะความสัมพันธy

ระหวBางบุคคลและความรับผิดชอบ และ ด/านทักษะการวิเคราะหyเชิงตัวเลข การสื ่อสาร และการใช/

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

หลักสูตรจัดให/มีการสำรวจความพึงพอใจของผู/ใช/บัณฑิตทุกปïเพ่ือนำข/อมูลไปปรับปรุงหลักสูตรและ 

มีการสำรวจการได/งานทำของบัณฑิตทุกปïการศึกษา เพื่อให/บัณฑิต มีคุณสมบัติที่สามารถประกอบอาชีพ 

วิศวกรโยธา ตามหนBวยงานราชการ เอกชนและสถานประกอบการตBางๆ  นักวิชาการ ตามเปíาหมายของ

หลักสูตร รวมท้ังสามารถประกอบอาชีพอิสระได/ 
 

3. นักศึกษา 
     สำหรับหลักสูตรแผน ก แบบ ก2 รับนักศึกษาผู/สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  สาขาวิชา

วิศวกรรมกBอสร/าง  สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา หรือสาขาที่ เกี่ยวข/อง และรับผู/สำเร็จการศึกษา

ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา  หรือสาขาที่เกี่ยวข/อง  ขึ้นอยูBกับดุลพินิจ

ของคณะกรรมการหลักสูตร 

     ปÅญหาที่พบของนักศึกษาแรกเข/าบางสBวนในทุกปï คือ มีพื้นฐานทางด/านวิศวกรรมและภาษาอังกฤษ

ระดับปริญญาตรีไมBดี  หลักสูตรจึงจัดการสอบวัดระดับความรู/ด/านภาษาอังกฤษให/กับนักศึกษาชั้นปïที่ 1 โดย

นักศึกษาที ่ได/คะแนนผBานน/อยกวBา 60 เปอรyเซ็นตy  จะต/องเรียนวิชาภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษา

บัณฑิตศึกษา และเนื่องจากการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีแตBละหลักสูตรมีความแตกตBางกัน  ทำให/

นักศึกษาใหมBบางสBวนมีปÅญหาเรื่องพื้นฐานทางวิศวกรรมไมBเพียงพอ  หลักสูตรจะจัดให/มีการเรียนวิชาปรับ

พื้นฐานทางด/านวิศวกรรมศาสตรสำหรับสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข/อง โดยการพิจารณาของคณะกรรมการบริหาร

หลักสูตรฯ ซึ่งจะพิจารณาจากใบรายงานผลการศึกษาของนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี

หรือระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต 
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     นอกจากน้ัน  คณะมีการแตBงต้ังอาจารยyท่ีปรึกษาทางวิชาการให/แกBนักศึกษาทุกคน โดยนักศึกษาท่ีมี

ปÅญหาในการเรียนสามารถปรึกษากับอาจารยyที่ปรึกษาทางวิชาการได/  โดยอาจารยyทุกคนในสาขาวิชาฯ ต/อง

กำหนดชั่วโมงวBาง (Office hours) เพื่อให/นักศึกษาเข/าปรึกษาได/ หากนักศึกษามีข/อร/องเรียนในเรื่องใดๆ 

นักศึกษาสามารถทำคำร/องผBานอาจารยyที ่ปรึกษาและเสนอตามลำดับชั้นถึงผู /มีอำนาจในการตัดสินใจ 

ในแตBละคำร/อง 
 

4. อาจารย3 
หลักสูตรให/ความสำคัญ กับคุณภาพของอาจารยy ซึ่งเปUนปÅจจัยสำคัญในการผลิตบัณฑิต โดยการ

กำหนดระบบ กลไกเกี่ยวกับการรับสมัครอาจารยyเพื่อให/มีคุณสมบัติตามเกณฑyมาตรฐานหลักสูตร ที่กำหนด

โดยคณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือตามมาตรฐานวิชาชีพท่ีกำหนด 

นอกจากนี้ยังมีการสBงเสริมให/อาจารยyเข/ารับการฝîกอบรม พัฒนาทางด/านวิชาการและวิชาชีพ มีการ

วิจัยและการสร/างผลงานวิชาการ  

มีการแตBงตั้งอาจารยyประจำหลักสูตรเปUนไปตามเกณฑyมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 

2558 คัดเลือกอาจารยyใหมBตามระเบียบและหลักเกณฑyของมหาวิทยาลัยโดยอาจารยyใหมBจะต/องมีคุณวุฒิ

การศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไปในสาขาวิชาที่เกี่ยวข/อง นอกจากนี้ ยังมีการสBงเสริมให/อาจารยyทุกทBานได/ 

เข/ารับการฝîกอบรมหลักสูตรพัฒนาอาจารยyที ่มหาวิทยาลัยจัดทุกปï เพื่อให/อาจารยyใหมBสามารถจัดทำ

หลักสูตร course specification จัดการเรียนการสอนในรูปแบบตBางๆ สามารถจัดทำเอกสารการสอน โดย

ประธานสาขาวิชาต/องตั้งกลุBมประเมินเอกสารประกอบการสอน สามารถทำสื่อการสอนได/หลากหลาย และ

ใช/เทคโนโลยี วัดผล และตัดสินผลตามหลักการศึกษา และสามารถประเมินการเรียนการสอน และ lesson 

plan , course specification หลักสูตร เพื่อทบทวนปรับปรุง และต/องเข/าใจจิตวิทยาการเรียนรู/ คณะจะ

สBงเสริม และสนับสนุน การทำงานทางวิชาการ เพื่อการเผยแพรBความรู/ และการสนับสนุนการขอตำแหนBง

ทางวิชาการ 
 

5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู7เรียน 
1.  สาระของรายวิชาในหลักสูตร 

2.  การวางระบบผู/สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 

3.  การประเมินผู/เรียน 

4.  ผลการดำเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหBงชาติ 

    หลักสูตรมีกลไกในการสBงเสริมการมีสBวนรBวมของคณาจารยyในการวางแผน การติดตามและ

ทบทวนหลักสูตร คณาจารยyผู/รับผิดชอบหลักสูตร และผู/สอน จะต/องประชุมรBวมกันในการวางแผนจัดการ

เรียนการสอน ประเมินผลและให/ความเห็นชอบการประเมินผลทุกรายวิชา ทั้งทักษะปฏิบัติ ภาษาอังกฤษ 

และเทคโนโลยีสารสนเทศ เก็บรวบรวมข/อมูลเพื ่อเตรียมไว/สำหรับการปรับปรุงหลักสูตร ตลอดจน

ปรึกษาหารือแนวทางที่จะทำให/บรรลุเปíาหมายตามหลักสูตรและบัณฑิตมีผลการเรียนรู/อยBางน/อยตามท่ี

มาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษากำหนด 
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6. ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู7 
คณะมีความพร/อมด/านหนังสือ ตำรา และการสืบค/นผBานฐานข/อมูล โดยมีห/องสมุดกลางที่มีหนังสือ

ด/านการบริหารจัดการและฐานข/อมูลที่จะให/สืบค/น สBวนระดับคณะก็มีหนังสือ ตำราเฉพาะทาง นอกจากน้ี

คณะมีอุปกรณyที่ใช/สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนอยBางพอเพียง ในแตBละปïคณะจะประสานงานกับสำนัก

หอสมุดกลางในการจัดซ้ือหนังสือ และตำราท่ีเก่ียวข/อง เพ่ือบริการให/อาจารยyและนักศึกษาได/ค/นคว/า และใช/

ประกอบการเรียนการสอน ในการประสานการจัดซื้อหนังสือนั้น อาจารยyผู/สอนแตBละรายวิชาจะมีสBวนรBวม 

ในการเสนอแนะรายชื่อหนังสือ ตลอดจนสื่ออื่น ๆ ที่จำเปUน นอกจากนี้อาจารยyพิเศษที่เชิญมาสอนบาง

รายวิชาและบางหัวข/อ ก็มีสBวนในการเสนอแนะรายชื่อหนังสือ สำหรับให/หอสมุดกลางจัดซื้อหนังสือด/วย 

หอสมุดกลางมีเจ/าหน/าที่ทำการประสานงานการจัดซื้อจัดหาหนังสือเพื่อเข/าหอสมุดกลาง และทำหน/าท่ี

ประเมินความพอเพียงของหนังสือ ตำรา นอกจากนี้มีเจ/าหน/าที่ด/านโสตทัศนอุปกรณy คอยอำนวยความ

สะดวกในการใช/ส่ือของอาจารยyและยังต/องประเมินความพอเพียงและความต/องการใช/ส่ือของอาจารยyด/วย  

สาขาวิชาการบริหารงานกBอสร/าง  มีห/องเรียนและห/องปฏิบัติการสำหรับให/นักศึกษาฝîกปฏิบัติและ

เปUนไปตามข/อกำหนดของสภาวิศวกร 

ห7องเรียน 
ห/องเรียน       ขนาดจุ   40 ท่ีน่ัง        จำนวน  10  ห/อง 

ห/องภาษา      ขนาดจุ   40 ท่ีน่ัง        จำนวน  2   ห/อง 

ห/องคอมพิวเตอรy  ขนาดจุ   40 ท่ีน่ัง        จำนวน  2   ห/อง 

ห7องปฏิบัติการ 
ห/องปฏิบัติการวิศวกรรมโครงสร/าง       จำนวน  1  ห/อง 

ห/องปฏิบัติการคอนกรีต                 จำนวน  1  ห/อง 

ห/องปฏิบัติการวิศวกรรมปฐพี          จำนวน  1  ห/อง 

ห/องปฏิบัติการวิศวกรรมแหลBงน้ำ        จำนวน  1  ห/อง 

ห/องปฏิบัติการวิศวกรรมขนสBง          จำนวน  1  ห/อง 

ห/องปฏิบัติการวิศวกรรมสำรวจ         จำนวน  1  ห/อง  

อุปกรณ3การเรียนรู7 
-   ตำราเรียนภาษาไทย  จำนวน  22,350 เลBม  ตำราเรียนภาษาตBางประเทศจำนวน  672 เลBม 

-   วารสารภาษาไทย  จำนวน  1,023  เลBม  วารสารภาษาตBางประเทศ จำนวน  321 เลBม 

-   ฐานข/อมูล e brMCEry 

-   ฐานข/อมูล eBooks on EBSCOhost 

-   ฐานข/อมูล Science direct e-Book 

-   ฐานข/อมูล Springer Link 

-   ฐานข/อมูล 2eBook 

-   ฐานข/อมูลวิทยานิพนธy 
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7. ตัวบBงช้ีการดำเนินงาน (Key Performance Indicators) 

ดัชนีบBงช้ีผลการดำเนินงาน 
ปwการศึกษา 

ปwท่ี 1 ปwท่ี 2 ปwท่ี 3 

1. อาจารยyผู/รับผิดชอบหลักสูตรอยBางน/อยร/อยละ 80 มีสBวนรBวมในการ

ประชุมเพ่ือวางแผน ติดตาม และทบทวนการดำเนินงานหลักสูตร 

X X X 

2. มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ.2 ท่ีสอดคล/องกับกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒระดับอุดมศึกษาแหBงชาติ 

X X X 

3. มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณyภาคสนาม 

ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อยBางน/อยกBอนการเปMดสอนแตBละภาค

การศึกษาให/ครบทุกรายวิชา 

X X X 

4. จัดทำรายงานผลการดำเนินการของรายวิชา และรายงานผลการ

ดำเนินการของประสบการณyภาคสนาม  ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 

ภายใน 30 วัน หลังส้ินสุดภาคการศึกษาท่ีเปMดสอนให/ครบทุกรายวิชา  

X X X 

5. จัดทำรายงานผลการดำเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7  

ภายใน 60 วัน หลังส้ินสุดปïการศึกษา  

X X X 

6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู/  

ท่ีกำหนดใน มคอ.3 และมคอ.4 อยBางน/อยร/อยละ 25 ของรายวิชาท่ีเปMด

สอนในแตBละปïการศึกษา  

X X X 

7. มีการพัฒนา  ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธyการสอน หรือ  

การประเมินผลการเรียนรู/ จากผลการประเมินการดำเนินงานท่ี 

รายงานใน มคอ.7 ปïท่ีแล/ว  

 X X 

8. อาจารยyใหมBทุกคน ได/รับการปฐมนิเทศหรือคำแนะนำด/านการจัดการ

เรียนการสอน  

X X X 

9. อาจารยyประจำหลักสูตรทุกคนได/รับการพัฒนาทางวิชาการ และหรือ

วิชาชีพอยBางน/อยปïละหน่ึงคร้ัง  

X X X 

10. จำนวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน ได/รับการพัฒนาวิชาการ  

และหรือวิชาชีพ ไมBน/อยกวBาร/อยละ 50 ตBอปï  

X X X 

11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปïสุดท/าย/บัณฑิตใหมBท่ีมีตBอคุณภาพ

หลักสูตร เฉล่ียไมBน/อยกวBา 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

 X X 

12. ระดับความพึงพอใจของผู/ใช/บัณฑิตท่ีมีตBอบัณฑิตใหมB เฉล่ียไมBน/อยกวBา 

3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

  X 
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หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดำเนินการของหลักสูตร 
 
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 

 1.1  การประเมินกลยุทธ3การสอน 

         คณะฯ  จัดให/มีการประเมินผลการสอนโดยนักศึกษาตามกลยุทธyของมหาวิทยาลัยฯ การ

ประชุมรBวมของอาจารยyในสาขาวิชาเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และดำเนินการแจ/งผลการประเมินให/กับ

อาจารยyผู/สอนหลังจากการประเมินผลการศึกษาในภาคการศึกษาน้ันๆ เสร็จส้ินลงแล/ว  เพ่ือให/อาจารยyนำผล

ประเมินไปพัฒนากลยุทธyการสอนในการศึกษาถัดไป 

     1.2  การประเมินทักษะของอาจารย3ในการใช7แผนกลยุทธ3การสอน 
              การประเมินทักษะของอาจารยyผู/สอนจะดำเนินการเชBนเดียวกับการประเมินกลยุทธyการสอน  

โดยที่คณะฯจะดำเนินการพิจารณาพัฒนาสอนอยBางตBอเนื่องของอาจารยyผู/สอน  รวมถึงพิจารณาผลสัมฤทธ์ิ

การเรียนรู/ของผู/เรียนที่ศึกษาในรายวิชาที่เปMดสอนในภาคการศึกษานั้นๆ  เพื่อนำไปสูBการวางแผนการพัฒนา

ทักษะการสอนของอาจารยy 

 

2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 
 สาขาฯ  ทำการประเมินหลักสูตรเพื่อการพัฒนาหลักสูตรให/มีความทันสมัยและตรงกับความต/องการ

ขององคyกรผู/ใช/บัณฑิตโดยอิงกับข/อมูลในด/านตBางๆ ดังน้ี 

 -  นักศึกษาปÅจจุบันและบัณฑิต 

 -  ผู/ทรงคุณวุฒิภายนอก  และ/หรือคณะกรรมการผู/ประเมินคุณภาพท้ังภายในและภายนอก 

 -  องคyกรผู/ใช/บัณฑิตท้ังภาครัฐและเอกชน 

 

3. การประเมินผลการดำเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 
 ให/ประเมินตามตัวบBงชี้ผลการดำเนินงานที่ระบุในหมวดที่ 7  ข/อ 7  โดยคณะกรรมการประเมิน

คุณภาพภายในสาขาฯ  อยBางน/อย 3 คน ทำการประเมินเปUนประชุมทุกปï 

 

4.  การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 
 สาขาวิชาฯ  จัดให/มีการประชุมคณาจารยyรBวมกันและดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรทุกๆ 5 ปï เพื่อให/

หลักสูตรมีความทันสมัยและตรงกับความต/องการขององคyกรผู/ใช/บัณฑิต  โดยกำหนดให/มีผู/ทรงคุณวุฒิ

ภายนอกรBวมวิพากษyหลักสูตรด/วย  นอกจากนี้สาขาวิชาฯ  จะมีการปรับปรุงหลักสูตรเปUนรายวิชาในกรณีท่ี

พบปÅญหาท่ีจำเปUนต/องแก/ไขเปUนการเรBงดBวน 
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ตารางเปรียบเทียบระหว.างหลักสูตรเดิมและหลักสูตรปรับปรุง 
 

หลักสูตรใหม, (พ.ศ. 2555) หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2562) ความแตกต,าง 
ช่ือหลักสูตร 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรวิศกรรมศาสตรมหาบัณฑิต คงเดิม 

สาขาวิชาการบริหารงานก9อสร;าง สาขาวิชาการบริหารงานก9อสร;าง คงเดิม 

จำนวนหน,วยกิตรวมตลอดหลักสูตร  

ไม9น;อยกว9า  38  หน9วยกิต ไม9น;อยกว9า  36  หน9วยกิต ปรับลด 2  

  โครงสรHางหลักสูตรปริญญาโท  แผน ก แบบ ก2 หน,วยกิต   โครงสรHางหลักสูตรปริญญาโท  แผน ก แบบ ก2 หน,วยกิต  

1. หมวดวิชาบังคับ 14 1. หมวดวิชาบังคับ 12 ปรับลด 2 

2. หมวดวิชาเลือก 12 2. หมวดวิชาเลือก 12 คงเดิม 

3. วิทยานิพนธJ 12 3. หมวดวิทยานิพนธJ 12 คงเดิม 

  โครงสรHางหลักสูตรปริญญาโท  แผน ข หน,วยกิต   โครงสรHางหลักสูตรปริญญาโท  แผน ข หน,วยกิต  

1. หมวดวิชาบังคับ 14 1. หมวดวิชาบังคับ 12 คงเดิม 

2. หมวดวิชาเลือก 18 2. หมวดวิชาเลือก 18 คงเดิม 

3. การค;นคว;าอิสระ 6 3. การค;นคว;าอิสระ 6 คงเดิม 
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หลักสูตรใหม, (พ.ศ. 2555) หน,วยกิต หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2562) หน,วยกิต ความแตกต,าง 

หมวดวิชาปรับพ้ืนฐาน  07-30-502 ภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา 3(3-0-6) เปล่ียนรหัสรายวิชา

และคำอธิบายรายวิชา 

07-20-561 ระบบโครงสร;างอาคาร 3(3-0-6) 07-20-561 ระบบโครงสร;างอาคาร 3(3-0-6) เปล่ียนรหัสรายวิชา

และคำอธิบายรายวิชา 

07-25-562 ระบบวิศวกรรมในอาคาร 3(3-0-6) 07-20-562 ระบบวิศวกรรมในอาคาร 3(3-0-6) เปล่ียนรหัสรายวิชา

และคำอธิบายรายวิชา 

หมวดวิชาภาษาอังกฤษ  1. หมวดวิชาบังคับ 12 ปรับลด 2  

07-25-563 วิชาปรับพ้ืนภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษา

ระดับบัณฑิตศึกษา 

3(3-0-6) 07-21-511 การวางแผนและการจัดการโครงการก9อสร;าง 3(3-0-6) เปล่ียนช่ือวิชา รหัส 

และคำอธิบายรายวิชา 

หมวดวิชาบังคับ 14 07-21-512 สัญญากฎหมายในงานก9อสร;างและการยุติข;อ

ขัดแย;ง 

3(3-0-6) เปล่ียนช่ือวิชา รหัส 

และคำอธิบายรายวิชา 
07-25-511 การจัดการโครงการก9อสร;าง 3(3-0-6) 07-21-513 การจัดการทางการเงินและเศรษฐศาสตรJ

วิศวกรรม 

3(3-0-6) เปล่ียนช่ือวิชา รหัส 

และคำอธิบายรายวิชา 

07-25-512 กฎหมายและการจัดการสัญญาในงาน

ก9อสร;าง 

3(3-0-6) 07-21-514 การจัดการคุณภาพและผลิตภาพในงาน

ก9อสร;าง 

3(3-0-6) เปล่ียนช่ือวิชา รหัส 

และคำอธิบายรายวิชา 
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หลักสูตรใหม, (พ.ศ. 2555) หน,วยกิต หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2562) หน,วยกิต ความแตกต,าง 

07-25-513 การจัดการการเงินในงานก9อสร;าง 3(3-0-6) 07-21-521 ระเบียบวิธีวิจัยสำหรับการบริหารงานก9อสร;าง 1(1-0-2) ไม9นับหน9วยกิต 

07-25-514 การวางแผนและควบคุมการก9อสร;าง 3(3-0-6) 07-21-621 สัมมนา 1(0-3-1) ไม9นับหน9วยกิต 

07-25-521 ระเบียบวิธีวิจัยสำหรับการบริหารงาน

ก9อสร;าง 

1(1-0-2) 2. หมวดวิชาเลือก 
ให;เลือกศึกษารายวิชาต9อไปน้ี 

12 คงเดิม 

07-25-621 สัมมนา 1(0-3-1) 07-22-631 การจำลองโมเดลและวิเคราะหJความเส่ียงใน

งานก9อสร;าง 

3(3-0-6) รายวิชาใหม9 

  07-22-632 การวิเคราะหJการควบคุมต;นทุนในงานก9อสร;าง 3(3-0-6) รายวิชาใหม9 

      

 07-23-641 การคำนวณวางแผนและการจัดการทรัพยากร

เชิงปริมาณ 

3(3-0-6) รายวิชาใหม9 

หมวดวิชาเลือก 12 07-24-551 เทคโนโลยี วัสดุ และผลิตภัณฑJสมัยใหม9ในงาน

ก9อสร;าง 

3(3-0-6) รายวิชาใหม9 

แผน ก แบบ ก2  ใหHเลือกศึกษา  จำนวน 4 รายวิชา 12 07-24-552 การวางแผนการใช;งานเคร่ืองจักรและอุปกรณJ

ในงานก9อสร;าง 

3(3-0-6) รายวิชาใหม9 

แผน ข ใหHเลือกศึกษา  จำนวน  6 รายวิชา 18 07-24-651 การประยุกตJใช;คอมพิวเตอรJในการจัดการงาน

ก9อสร;าง 

3(3-0-6) รายวิชาใหม9 

07-25-531 การจัดการคุณภาพ 3(3-0-6) 07-24-652 บริการจัดการความปลอดภัยในงานก9อสร;าง 3(3-0-6) รายวิชาใหม9 

07-25-532 การจัดการผลิตภาพในงานก9อสร;าง 3(3-0-6) 07-24-654 การออกแบบและระบบสารสนเทศหุ9นจำลอง

โครงการ 

3(3-0-6) รายวิชาใหม9 
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หลักสูตรใหม, (พ.ศ. 2555) หน,วยกิต หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2562) หน,วยกิต ความแตกต,าง 

หมวดวิชาเศรษฐศาสตรWการจัดการ การเงิน  การบัญชี 
การลงทุนและกฎหมาย 

 07-24-655 การประเมินผลกระทบส่ิงแวดล;อมสำหรับ

โครงการก9อสร;าง 

3(3-0-6) รายวิชาใหม9 

07-25-533 เศรษฐศาสตรJวิศวกรรม 3(3-0-6) 3. หมวดวิทยานิพนธW  ไม,นHอยกว,า 12  

07-25-631 การวิเคราะหJความเส่ียงในงานก9อสร;าง 3(3-0-6) 07-20-661 วิทยานิพนธJ 12(0-0-36) เปล่ียนรหัสรายวิชา

และคำอธิบายรายวิชา 

07-25-632 การวิเคราะหJการควบคุมต;นทุนในงานก9อสร;าง 3(3-0-6)     

หมวดวิชาการศึกษาเชิงองคWกร  แผน ข   

07-25-541 การจัดการความขัดแย;งและการตัดสินหาข;อ

ยุติในงานก9อสร;าง 

3(3-0-6) 1. หมวดวิชาบังคับ  ไม,นHอยกว,า 
ใหHศึกษาจากรายวิชาต,อไปน้ี 

12  

07-25-641 การวางแผนงานก9อสร;างและการจัดการ

ทรัพยากร 

 

3(3-0-6) 07-21-511 การวางแผนและการจัดการโครงการก9อสร;าง 3(3-0-6) เปล่ียนช่ือวิชา รหัส 

และคำอธิบายรายวิชา 

หมวดวิชาการสนับสนุนทางเทคนิค  07-21-512 สัญญากฎหมายในงานก9อสร;างและการยุติข;อ

ขัดแย;ง 

3(3-0-6) เปล่ียนช่ือวิชา รหัส 

และคำอธิบายรายวิชา 

07-25-551 เทคโนโลยีการก9อสร;างสมัยใหม9 3(3-0-6) 07-21-513 การจัดการทางการเงินและเศรษฐศาสตรJ

วิศวกรรม 

3(3-0-6) เปล่ียนช่ือวิชา รหัส 

และคำอธิบายรายวิชา 

07-25-552 การวางแผนการใช;งานเคร่ืองจักรและ

อุปกรณJในงานก9อสร;าง 

3(3-0-6) 07-21-514 การจัดการคุณภาพและผลิตภาพในงาน

ก9อสร;าง 

3(3-0-6) เปล่ียนช่ือวิชา รหัส 

และคำอธิบายรายวิชา 
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หลักสูตรใหม, (พ.ศ. 2555) หน,วยกิต หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2562) หน,วยกิต ความแตกต,าง 

07-25-553 การวิเคราะหJเชิงปริมาณสำหรับการจัดการ

งานก9อสร;าง 

3(3-0-6) 07-21-521 ระเบียบวิธีวิจัยสำหรับการบริหารงานก9อสร;าง 1(1-0-2) ไม9นับหน9วยกิต 

07-25-651 การประยุกตJคอมพิวเตอรJในการจัดการงาน

ก9อสร;าง 

3(3-0-6) 07-21-621 สัมมนา 1(0-3-1) ไม9นับหน9วยกิต 

07-25-652 การจัดการความปลอดภัยในงานก9อสร;าง 3(3-0-6) 2. หมวดวิชาเลือก  ไม,นHอยกว,า 
ใหHศึกษาจากรายวิชาต,อไปน้ี 

15  

07-25-653 การวิเคราะหJและออกแบบกระบวนการ

ก9อสร;าง 

3(3-0-6) 07-22-631 การจำลองโมเดลและวิเคราะหJความเส่ียงใน

งานก9อสร;าง 

3(3-0-6) รายวิชาใหม9 

07-25-654 การประเมินผลกระทบส่ิงแวดล;อมสำหรับ

โครงการก9อสร;าง 

3(3-0-6) 07-22-632 การวิเคราะหJการควบคุมต;นทุนในงานก9อสร;าง 3(3-0-6) รายวิชาใหม9 

07-25-655 วัสดุและผลิตภัณฑJในงานก9อสร;าง 3(3-0-6) 07-23-641 การคำนวณวางแผนและการจัดการทรัพยากร

เชิงปริมาณ 

3(3-0-6) รายวิชาใหม9 

07-25-656 การปcองกัน ซ9อมแซมและบำรุงรักษา

โครงสร;าง 

3(3-0-6) 07-24-551 เทคโนโลยี วัสดุ และผลิตภัณฑJสมัยใหม9ในงาน

ก9อสร;าง 

3(3-0-6) รายวิชาใหม9 

 
 
 
วิทยานิพนธWและวิชาการคHนควHาอิสระใหHนักศึกษาเลือก
เรียน แผน ก แบบ ก2 

 
 
 

12 

07-24-552 การวางแผนการใช;งานเคร่ืองจักรและอุปกรณJ

ในงานก9อสร;าง 

 

3(3-0-6) รายวิชาใหม9 

07-24-651 การประยุกตJใช;คอมพิวเตอรJในการจัดการงาน

ก9อสร;าง 

3(3-0-6) รายวิชาใหม9 
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หลักสูตรใหม, (พ.ศ. 2555) หน,วยกิต หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2562) หน,วยกิต ความแตกต,าง 

07-25-661 วิทยานิพนธJ 12(0-0-24) 07-24-652 บริหารการจัดการความปลอดภัยในงาน

ก9อสร;าง 

3(3-0-6) รายวิชาใหม9 

07-25-662 การค;นคว;าอิสระ 6(0-0-12) 07-24-654 การออกแบบและระบบสารสนเทศหุ9นจำลอง

โครงการ 

 รายวิชาใหม9 

   07-24-655 การประเมินผลกระทบส่ิงแวดล;อมสำหรับ

โครงการก9อสร;าง 

3(3-0-6) รายวิชาใหม9 

   3. หมวดวิทยานิพนธW  ไม,นHอยกว,า   6  

   07-20-664 การค;นคว;าอิสระ 6(0-0-18) เปล่ียนรหัสรายวิชา

และคำอธิบายรายวิชา 
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ผลงานทางวิชาการของอาจารย0ประจำหลักสูตร 
 

1.  นายชาคริต  ศรีสุวรรณรัตน3     ตำแหน7งทางวิชาการ   อาจารย3 
ระดับการศึกษา 

ช่ือปริญญา (สาขาวิชา) 
มหาวิทยาลัย/สถาบัน ปMท่ีสำเร็จ

การศึกษา 
Ph.D.(Construction Engineering and 

Management) 

University  of  Michigan, Ann  

Arbor, United  Stated of America 

2552 

M.Eng.(Construction Engineering and 

Management)  

University  of  Michigan, Ann 

Arbor, United  Stated of America 

2547 

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา) สถาบันเทคโนโลยีเจ\าคุณทหาร

ลาดกระบัง 

2544 

 

ผลงานทางวิชาการ 
งานวิจัยท่ีไดRรับการตีพิมพ3 / เผยแพร7 
ชาคริต ศรีสุวรรณรัตนc, และพิษณุ เปล้ืองเจริญผล. (2560). การเปรียบเทียบวิธีการวางแผนงานทรัพยากร 

ด\วยวิธี MOM วิธี PACK และวิธีการทดสอบทุกกรณีท่ีเปrนไมtได\. ใน การประชุมวิชาการโยธา

แห0งชาติ คร้ังท่ี 22 วันท่ี 18-20 กรกฎาคม 2560 (น.891-899). นครราชสีมา: มหาวิทยาลัยราชภัฎ

นครราชสีมา. 

ชาคริต ศรีสุวรรณรัตนc, และไพโรจนc ฤกษcอุดมสิน. (2560). กรณีศึกษาการวางแผนเชิงปฏิบัติของโครงการ 

หมูtบ\านจัดสรรด\วยวิธีสายงานตtอเน่ือง. ใน การประชุมวิชาการโยธาแห0งชาติ คร้ังท่ี 22  

เม่ือวันท่ี 18-20 กรกฎาคม 2560 (น.900-907). นครราชสีมา: มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา. 

เทอดธิดา  ทิพยcรัตนc,  พงศcฐิกา หลักงาน, วิมรรศนา  ณ สงขลา, วีณัฐกานตc  รัตนธีรวงศc, และชาคริต   

ศรีสุวรรณรัตนc. (2560). การแก\ปÉญหาการเลือกวัสดุกtอสร\างเสาและคานรับหลังคาด\วยการ

ประยุกตcใช\วิธีไวโกรcและกระบวนการลำดับข้ันเชิงวิเคราะหc. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติและ

นานาชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม คร้ังท่ี 12 เม่ือวันท่ี 14 ธันวาคม 2560 (น.765-769). 

กรุงเทพมหานคร:  มหาวิทยาลัยศรีปทุม. 

 

บทความทางวิชาการท่ีตีพิมพ3เผยแพร7 
        -ไมtมี-    
งานวิจัย 
         -ไมtมี-  
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แต7งตำรา 
Ioannou, P.G. and Srisuwanrat, C. CEE 536 Critical Path Method: Example Problem.  

University of Michigan, Ann Arbor, MI, USA. 198 pages.      
 
รายวิชาท่ีรับผิดชอบ 

   -  การประยุกตcคอมพิวเตอรcในการจัดการงานกtอสร\าง 

   -  การวางแผนงานกtอสร\างและการจัดการทรัพยากร 

   -  วิศวกรรมการบริหารงานกtอสร\าง 

 
ประสบการณ3 

พ.ศ. 2555-ปÉจจุบัน  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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2.  นางสาวเทอดธิดา  ทิพย3รัตน3    ตำแหน7งทางวิชาการ   อาจารย3 
ระดับการศึกษา 

ช่ือปริญญา (สาขาวิชา) 
มหาวิทยาลัย/สถาบัน ปMท่ีสำเร็จ

การศึกษา 
วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา) จุฬาลงกรณcมหาวิทยาลัย 2552 

วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา) จุฬาลงกรณcมหาวิทยาลัย 2545 

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา) จุฬาลงกรณcมหาวิทยาลัย 2543 

 
ผลงานทางวิชาการ 
งานวิจัยท่ีไดRรับการตีพิมพ3 / เผยแพร7 
เทอดธิดา ทิพรัตนc, และวิสิทธ์ิ อุติสยพงศา. (2560). การเปรียบเทียบระบบรางกว\าง 1.0 เมตร (Meter Gauge)  

และระบบรางกว\าง 1.435 เมตร (standard gauge) ด\วยการประยุกตcใช\วิธีไวโกรcและ

กระบวนการลำดับช้ันเชิงวิเคราะหc. ใน การประชุมวิชาการโยธาแห0งชาติ คร้ังท่ี 22  เม่ือวันท่ี 18-

20 กรกฎาคม 2560 (น.765-769). นครราชสีมา: มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา. 

เทอดธิดา  ทิพยcรัตนc,  พงศcฐิกา หลักงาน,  วิมรรศนา  ณ สงขลา,  วีณัฐกานตc  รัตนธีรวงศc, และชาคริต   

ศรีสุวรรณรัตนc. (2560). การแก\ปÉญหาการเลือกวัสดุกtอสร\างเสาและคานรับหลังคาด\วยการประยุกตc 

ใช\วิธีไวโกรcและกระบวนการลำดับข้ันเชิงวิเคราะหc. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติและ

นานาชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม คร้ังท่ี 12  เม่ือวันท่ี 14 ธันวาคม 2560 (น.765-769). 

กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยศรีปทุม.  

เทอดธิดา ทิพยcรัตนc, ศักด์ิชัย พิชัยณรงคc, อรวรรณ จันทรcน\อย, และย่ิงยง รุtงฟñา. (2561). การเปรียบเทียบ 

การประมาณราคากtอสร\างอาคารโดยใช\เทคโนโลยีคอมพิวเตอรc 5 มิติ และวิธีดังเดิม. ใน การ

ประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ คร้ังท่ี 10 เม่ือวันท่ี 7 – 8 สิงหาคม 2561  

(น.1160-1170). นครราชสีมา: มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา. 

เทอดธิดา ทิพยcรัตนc, ศักด์ิชัย พิชัยณรงคc, ธนวิชญc กังแฮ, และย่ิงยง รุtงฟñา. (2561). การวางแผนงานกtอสร\าง 

ถนนโดยใช\เทคโนโลยีคอมพิวเตอรc 4 มิติ. ใน การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัย

ระดับชาติ คร้ังท่ี 10 เม่ือวันท่ี 7 – 8 สิงหาคม 2561 (น.1213-1223). นครราชสีมา. มหาวิทยาลัย

ราชภัฏนครราชสีมา. 

 

 

บทความทางวิชาการท่ีตีพิมพ3เผยแพร7 
         -ไมtมี-    
 
งานวิจัย 
         -ไมtมี-  
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แต7งตำรา 

-ไมtมี- 

 
รายวิชาท่ีรับผิดชอบ 
   -  โปรแกรมคอมพิวเตอรcสำหรับงานกtอสร\าง 

   -  การวิเคราะหcเชิงปริมาณสำหรับการจัดการงานกtอสร\าง 

   -  วิธีการทางคอมพิวเตอรcสำหรับวิศวกรโยธา 

 

ประสบการณ3 
     พ.ศ. 2558 อาจารยcพิเศษ คณะวิศวกรรมศาสตรc มหาวิทยาลัยนเรศวร (พะเยา) 

     พ.ศ. 2556 อาจารยcพิเศษ คณะวิศวกรรมศาสตรc มหาวิทยาลัยวลัยลักษณc 

     พ.ศ. 2556 อาจารยcพิเศษ คณะสถาปÉตยกรรมศาสตรc มหาวิทยาลัยศิลปกร 

พ.ศ. 2555 ท่ีปรึกษาหนtวยตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรc 

พ.ศ. 2555 หัวหน\าผู\ตรวจประเมินจังหวัดด\วยเกณฑcบริหารจัดการภาครัฐ PMQA 

พ.ศ. 2555 ผู\ตรวจประเมินคุณภาพภายในมหาวิทยาลัยด\วยเกณฑc TQA 

พ.ศ. 2554 คณะกรรมการจัดการประชุมวิชาการนานาชาติเร่ือง 8th Asia Pacific Conference  

       on Transportation and the Environment 

พ.ศ. 2553 ท่ีปรึกษาในการจัดทำแผนธุรกิจโครงการพัฒนาศูนยcกระจายสินค\าภาคใต\-ทุtงสง 
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3. นายเอนก   เนรมิตรครบุรี       ตำแหน7งทางวิชาการ   อาจารย3 
ระดับการศึกษา 

ช่ือปริญญา (สาขาวิชา) 
มหาวิทยาลัย/สถาบัน ปMท่ีสำเร็จ

การศึกษา 
วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 2557 

วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 2552 

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา) สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 2547 

 
ผลงานทางวิชาการ 
งานวิจัยท่ีไดRรับการตีพิมพ3 / เผยแพร7 
ศตวรรษ หฤหรรษพงศc, วันโชค  เครือหงสc, ณรงคcเดช  อินทรัตนcชัยกิจ, และอเนก เนรมิตครบุรี. (2561).  

สมบัติทางกายภาพและทางกลของจีดอโพลิมอรcต\าผสมเถ\าลอยและผสมเส\นปõานศรนารายณc.  

ใน การประชุมวิชาการนวัตกรรมดHานวิศวกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม คร้ังท่ี 2  

เม่ือวันท่ี 16 ธันวาคม 2561 (น.660 – 605). กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต. 

 ธนัท  แก\วนพรัตนc, เฉลย  คงปรีพันธุc, และอเนก เนรมิตรครบุรี. (2561). การศึกษาความคิดเห็นของผู\รับเหมา 

ชtวงของปÉจจัยท่ีมีผลตtอความลtาช\าในการกtอสร\างอาคารท่ีพักอาศัยประเภทให\เชtาซ้ือ : 

กรณีศึกษาบริษัท เดอะไพรcม พรอพเพอต้ี จำกัด. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ พะเยาวิจัย 

คร้ังท่ี 7  เม่ือวันท่ี 25 – 26 มกราคม 2561 (น.954 – 967). พะเยา: มหาวิทยาลัยพะเยา.  

อุลินทc  บัวพุด, วีณัฐกานตc รัตนธีรวงศc, และอเนก เนรมิตครบุรี. (2561). การศึกษาปÉจจัยท่ีเปrนสาเหตุ 

ท่ีสtงผลตtอความลtาช\าในการกtอสร\างกำแพงกันดิน กรณีศึกษา องคcการบริหารสtวนตำบล 

คลองสามจังหวัดปทุมธานี. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ พะเยาวิจัยคร้ังท่ี 7   

เม่ือวันท่ี 25-26 มกราคม 2561 (น.935 – 946). พะเยา: มหาวิทยาลัยพะเยา. 

 

บทความทางวิชาการท่ีตีพิมพ3เผยแพร7 
         -ไมtมี-    
 
งานวิจัย 
         -ไมtมี-  
 
แต7งตำรา 
        -ไมtมี-  
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รายวิชาท่ีรับผิดชอบ 
     -  วิศวกรรมฐานราก 

     -  วิศวกรรมฐานรากข้ันสูง 

     -  ปฏิบัติการสำรวจ 

     -  ปฏิบัติการสำรวจภาคสนาม 

 
 
ประสบการณ3 

-  วิทยากรบรรยาย ปÉจฉิมนิเทศ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5 
-  อาจารยcประจำหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารงานกtอสร\าง  

   (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 
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4. นายปกาศิต   ฮงทอง         ตำแหน7งทางวิชาการ   อาจารย3 
ระดับการศึกษา 

ช่ือปริญญา (สาขาวิชา) 
มหาวิทยาลัย/สถาบัน ปMท่ีสำเร็จ

การศึกษา 
วิศวกรรมศาสตรดุษฏีบัณฑิต (วิศวกรรมส่ิงแวดล\อม) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 2555 

วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมส่ิงแวดล\อม) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 2549 

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 2544 

 
ผลงานทางวิชาการ 
งานวิจัยท่ีไดRรับการตีพิมพ3 / เผยแพร7 
Pongtornkulpanich, A., & Hongthong, P. (2016). Solar-Driven Double-Stage System ejector  

refrigeration system. Journal of Basic and Applied Research International, 18(2), 

109-117.  

Pongtornkulpanich, A., & Hongthong, P. (2016). Experimental Research on Solar driven  

steam jet ejector refrigeration system. Journal of Basic and Applied Research 

International, 18(3), 174-181. 

Hongthong, P., & Mattaraj, S. (2016). Application of Nanofiltration for Heavy Metals and  

Natural Organic Matter Removal. Thailand Environmental Engineering Journal, 

30(1), 13-18. 

Hongthong, P.,  Pongtornkulpanich, A., & Chawna, K. (2017). Determination of Properties  

and Heat Transfer Rate through building boundary of Corn Cob Cement Material 

for Applying to be construction Material. Energy Procedia, 138, 217-222.  

 

 
บทความทางวิชาการท่ีตีพิมพ3เผยแพร7 
         -ไมtมี-    
 
งานวิจัย 
         -ไมtมี-  
 
แต7งตำรา 
         -ไมtมี-      
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รายวิชาท่ีรับผิดชอบ 
       -  สัมมนาทางวิศวกรรมโยธา 

-  ระบบวิศวกรรมในอาคาร 

-  การประเมินผลกระทบส่ิงแวดล\อมสำหรับโครงการกtอสร\าง 

ประสบการณ3 
     -   พ.ศ. 2556 อาจารยcพิเศษ คณะวิทยาศาสตรc มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี 

     -   พ.ศ. 2550 วิศวกร บริษัท อีแพ็ค จำกัด 

     -   อาจารยcประจำหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารงานกtอสร\าง  

      (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 
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5. นายวันโชค     เครือหงษ3   ตำแหน7งทางวิชาการ     อาจารย3 

ระดับการศึกษา ช่ือปริญญา (สาขาวิชา) มหาวิทยาลัย/สถาบัน 
ปMท่ีสำเร็จ
การศึกษา 

วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 2555 

วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 2547 

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา) สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 2539 

 
ผลงานทางวิชาการ 
งานวิจัยท่ีไดRรับการตีพิมพ3 / เผยแพร7 
Kroehong, W., Sangpaen, S., Sitkanarak, P., & Wilairat, J. (2016). Mechanical Properties,  

          Microstructure and Thermal Conductivity ofConcrete Block Containing Fly  

Ash. KMUTT  Research and Development Journal, 39(2), 407-425.  

Kroehong, W., Damrongwiriyanupap, N., Sinsiri, T., & Jaturapitakkul, C. (2016). The  

Effect of Palm Oil Fuel Ash as a Supplementary Cementitious Material on  

Chloride Penetration and Microstructure of Blended Cement Paste. Arabian Journal  

for Science and Engineering, 41, 479-808. 

Kroehong , W., & Poolsong, A. (2017). Mechanical Properties, Microstructure, Thermal  

           Conductivity and Drying Shrinkage of Cellular Lightweight Concrete Containing  

           Bagasse Ash. The Journal of Industrial Technology, 13(2), 22-38. 

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. 
 

บทความทางวิชาการท่ีตีพิมพ3เผยแพร7 
     -ไมtมี- 
 

แต7งตำรา 
     -ไมtมี- 

 

รายวิชาท่ีรับผิดชอบ 

- สัมมนาทางวิศวกรรมโยธา       

- กลศาสตรcวัสดุข้ันสูง       

- เทคโนโลยีคอนกรีตข้ันสูง 

- วิธีไฟไนทcเอลิเมนตc 
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ประสบการณ3                                                                                                                                                            
 พ.ศ. 2556 - 2558    ผู\ชtวยคณบดีฝõายวิชาการและวิจัย 

  พ.ศ. 2555       ทำวิจัย ณ University of Colorado, Boulder ประเทศสหรัฐอเมริกา 

 พ.ศ. 2549 – 2551  หัวหน\าสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 

พ.ศ. 2558 – ปÉจจุบัน หัวหน\าสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 

 พ.ศ. 2541 - 2549   กองแผนงาน มหาวิทยาลัยศิลปากร ตำแหนtง วิศวกรโยธา 

 ผู\ทรงคุณวุฒิประเมินวารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยพระจอมเกล\าพระนครเหนือ 

 ผู\ทรงคุณวุฒิประเมินวารสารวิชาการ โรงเรียนนายร\อยพระจอมเกล\า 

 ผู\ทรงคุณวุฒิประเมินวารสารวิชาการ Construction and Building Materials 

 ผู\ทรงคุณวุฒิประเมินวารสารวิชาการ Advances in Civil Engineering Materials 
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6. นายกฤษฎา    อนันตกาลต3    ตำแหน7งทางวิชาการ     อาจารย3 
 

ระดับการศึกษา ช่ือปริญญา (สาขาวิชา) มหาวิทยาลัย/สถาบัน 
ปMท่ีสำเร็จ
การศึกษา 

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (วิศวกรรมศาสตรc) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรc 2559 
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา) สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 2545 
การวางแผนภาคและเมืองมหาบัณฑิต  

(การวางแผนชุมชนเมืองและสภาพแวดล\อม) 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล\า 

เจ\าคุณทหารลาดกระบัง   
2539 

ครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต  

(วิศวกรรมโยธา-สำรวจ) 
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 2532 

 
ผลงานทางวิชาการ 
งานวิจัยท่ีไดRรับการตีพิมพ3 / เผยแพร7 
Anantakarn, K, & Witchayangkoon, B. (2019). Accuracy assessment of L-band atlas GNSS in  

           Thailand,  International Transaction Journal of Engineering, Management, &  

           Applied Sciences & Technologies, 8(1), 91-98. 

Anantakarn, K. (2017). GPS-based driving observations of personal vehicles in Bangkok.  

International Transaction Journal of Engineering, Management, & Applied 

Sciences & Technologies, 8(1), 39-47. 

Anantakarn, K. (2016).  Unmanned blimp aerial photography for low-cost mapping.  

International Transaction Journal of Engineering, Management, & Applied 

Sciences & Technologies, 7(1), 35-45.  

Anantakarn, K. (2015).  Accuracy evaluation on NTRIP-Based GNSS RTK with varied 

speeds. American Transactions on Engineering & Applied Sciences, 4(3), 129-138.  

 
บทความทางวิชาการท่ีตีพิมพ3เผยแพร7 
          -ไมtมี- 

 

แต7งตำรา 
-ไมtมี- 
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รายวิชาท่ีรับผิดชอบ 
- ระเบียบวิธีวิจัยสำหรับวิศวกรรมโยธา 
- สัมมนาทางวิศวกรรมโยธา 

- ระบบสารสนเทศทางวิศวกรรมในการขนสtง 

- การสำรวจระยะไกลสำหรับวิศวกรรมขนสtง 

-  

ประสบการณ3 
         -ไมtมี- 
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7. นายณรงค3เดช   อินทรัตน3ชัยกิจ  ตำแหน7งทางวิชาการ ผูRช7วยศาสตราจารย3 
 

ระดับการศึกษา ช่ือปริญญา (สาขาวิชา) มหาวิทยาลัย/สถาบัน 
ปMท่ีสำเร็จ
การศึกษา 

วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา) จุฬาลงกรณcมหาวิทยาลัย 2560 
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา) จุฬาลงกรณcมหาวิทยาลัย 2547 
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  (วิศวกรรมโยธา) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล\าพระนครเหนือ 2545 

 

ผลงานทางวิชาการ 
งานวิจัยท่ีไดRรับการตีพิมพ3 / เผยแพร7 
ณรงคcเดช อินทรัตนcชัยกิจ, วันโชค  เครือหงษc, และศตวรรษ  หฤหรรษพงศc. (2561). การวิเคราะหcไฟไนตc 

เอลิเมนตcและการออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็กสำหรับฐานรากต้ืน. ใน การประชุมวิชาการนวัตกรรม 

ดHานวิศวกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม คร้ังท่ี 2 เม่ือวันท่ี  16 ธันวาคม 2561   

(น.606-611). กรุงเทพมหานคร: สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน. 

ศตวรรษ หฤหรรษพงศc, วันโชค เครือหงษc, ณรงคcเดช อินทรัตนcชัยกิจ,  และเอนก เนรมิตรครบุรี. (2561).  

สมบัติทางกายภาพและทางกลของจีโอโพลิเมอรcมอรcต\ารcผสมเถ\าลอยและผสมเส\นปõานศรนารายณc.   

ใน การประชุมวิชาการนวัตกรรมดHานวิศวกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม คร้ังท่ี 2  

เม่ือวันท่ี 16 ธันวาคม 2561 (น.600-605). กรุงเทพมหานคร: สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน. 

วันโชค  เครือหงษc,  ศตวรรษ  หฤหรรษพงศc, ณรงคcเดช  อินทรัตนcชัยกิจ, สมบูรณc  พันเลิศจำนรรจc,  

และธรรมนูญ  บุญบำรุง. (2562). ผลของการเผาท่ีอุณหภูมิสูงตtอสมบัติของจีโอพอลิเมอรcเพสตc 

เถ\าลอยแคลเซียมสูง. วารสารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลHาธนบุรี,  

42(1), 109-122. 
 

บทความทางวิชาการท่ีตีพิมพ3เผยแพร7 
     -ไมtมี- 
 

แต7งตำรา 
-ไมtมี- 
 

รายวิชาท่ีรับผิดชอบ 

- สัมมนาทางวิศวกรรมโยธา       

- ปฐพีกลศาสตรcข้ันสูง      

- การสำรวจและทดสอบดิน 

- ระเบียบวิธีวิจัยสำหรับวิศวกรรมโยธา 

ประสบการณ3                                                                                                                                                            
     -ไมtมี- 
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8.  นายศตวรรษ    หฤหรรษพงศ3   ตำแหน7งทางวิชาการ   อาจารย3 

ระดับการศึกษา ช่ือปริญญา (สาขาวิชา) มหาวิทยาลัย/สถาบัน 
ปMท่ีสำเร็จ
การศึกษา 

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล\าธนบุรี 2560 

วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล\าธนบุรี 2554 

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล\าธนบุรี 2550 
 

ผลงานทางวิชาการ 
งานวิจัยท่ีไดRรับการตีพิมพ3/เผยแพร7 
ณรงคcเดช อินทรัตนcชัยกิจ, วันโชค  เครือหงษc, และศตวรรษ  หฤหรรษพงศc. (2561). การวิเคราะหcไฟไนตc 

เอลิเมนตcและการออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็กสำหรับฐานรากต้ืน. ใน การประชุมวิชาการนวัตกรรม 
ดHานวิศวกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม คร้ังท่ี 2 เม่ือวันท่ี  16 ธันวาคม 2561   

(น.606-611). กรุงเทพมหานคร: สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน. 

ศตวรรษ หฤหรรษพงศc, วันโชค เครือหงษc, ณรงคcเดช อินทรัตนcชัยกิจ,  และเอนก เนรมิตรครบุรี. (2561).  

สมบัติทางกายภาพและทางกลของจีโอโพลิเมอรcมอรcต\ารcผสมเถ\าลอยและผสมเส\นปõานศรนารายณc.   

ใน การประชุมวิชาการนวัตกรรมดHานวิศวกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม คร้ังท่ี 2  

เม่ือวันท่ี 16 ธันวาคม 2561 (น.600-605). กรุงเทพมหานคร: สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน. 

วันโชค  เครือหงษc,  ศตวรรษ  หฤหรรษพงศc, ณรงคcเดช  อินทรัตนcชัยกิจ, สมบูรณc  พันเลิศจำนรรจc,  

และธรรมนูญ  บุญบำรุง. (2562). ผลของการเผาท่ีอุณหภูมิสูงตtอสมบัติของจีโอพอลิเมอรcเพสตc 

เถ\าลอยแคลเซียมสูง. วารสารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลHาธนบุรี,  
42(1), 109-122. 

 
บทความทางวิชาการท่ีตีพิมพ3เผยแพร7 
      -ไมtมี- 

งานวิจัย 
      -ไมtมี- 

แต7งตำรา 
      -ไมtมี- 

รายวิชาท่ีรับผิดชอบ 
- ทฤษฎีโครงสร\าง 

- คณิตศาสตรcวิศวกรรมโยธาข้ันสูง 

ประสบการณ3 
-ไมtมี- 

 
 
 



68 
 

    

68 

ผลงานทางวิชาการของอาจารย0ผู:สอน 
 

1.  นายสมบูรณ3 พันเลิศจำนรรจ3  ตำแหน7งทางวิชาการ ผูRช7วยศาสตราจารย3 

ระดับการศึกษา ช่ือปริญญา (สาขาวิชา) มหาวิทยาลัย/สถาบัน 
ปMท่ีสำเร็จ
การศึกษา 

Master of Science (Engineering Hydrology) University of Newcastle, UK 2531 

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมชลประทาน) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรc 2525 

 
ผลงานทางวิชาการ 
งานวิจัยท่ีไดRรับการตีพิมพ3/เผยแพร7 
วันโชค  เครือหงษc,  ศตวรรษ  หฤหรรษพงศc, ณรงคcเดช  อินทรัตนcชัยกิจ, สมบูรณc  พันเลิศจำนรรจc,  

และธรรมนูญ  บุญบำรุง. (2562). ผลของการเผาท่ีอุณหภูมิสูงตtอสมบัติของจีโอพอลิเมอรcเพสตc 

เถ\าลอยแคลเซียมสูง. วารสารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลHาธนบุรี,  

42(1), 109-122. 

 
บทความทางวิชาการท่ีตีพิมพ3เผยแพร7 
  -ไมtมี- 

 

งานวิจัย 
  -ไมtมี- 

 

แต7งตำรา 
  -ไมtมี- 

 

รายวิชาท่ีรับผิดชอบ 
 -  วิศวกรรมธรณีและส่ิงแวดล\อม 

 -  หัวข\อพิเศษทางด\านวิศวกรรมโยธา 

 
ประสบการณ3  
พ.ศ. 2525 – ปÉจจุบัน  อาจารยcประจำคณะวิศวกรรมศาสตรcและสถาปÉตยกรรมศาสตรc  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 
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2.  นายสุรินทร3   สุทธิประภา    ตำแหน7งทางวิชาการ     ผูRช7วยศาสตราจารย3 

ระดับการศึกษา ช่ือปริญญา (สาขาวิชา) มหาวิทยาลัย/สถาบัน 
ปMท่ีสำเร็จ
การศึกษา 

วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  

(วิศวกรรมโยธา) 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล\าพระนครเหนือ 2550 

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา) สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 2532 

 

ผลงานทางวิชาการ 
งานวิจัยท่ีไดRรับการตีพิมพ3/เผยแพร7 
Imjai, T., Suthiprabha, S., & Thirawetchayan, T. (2018) Structural engineering assessment for  

seismic damaged concrete building : a case study of one storey kindergarten 

school. Proceeding of the 9th Rajamangala university of technology international 

conference, 1-3 august 2018 (pp. 119-129). Trange: Rajamangala University of 

Technology Srivijaya. 

 

บทความทางวิชาการท่ีตีพิมพ3เผยแพร7 
     -ไมtมี- 

 

งานวิจัย 
     -ไมtมี- 

 

แต7งตำรา 
-ไมtมี- 

 

รายวิชาท่ีรับผิดชอบ 
- หัวข\อพิเศษทางด\านวิศวกรรมโยธา 

 
 

ประสบการณ3 
    -  หัวหน\าสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 

    -  คณะกรรมการประกันคุณภาพระดับหลักสูตร 
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3.  นายวิทวัส      สิทธิกูล   ตำแหน7งทางวิชาการ     ผูRช7วยศาสตราจารย3 

ระดับการศึกษา ช่ือปริญญา (สาขาวิชา) มหาวิทยาลัย/สถาบัน 
ปMท่ีสำเร็จ
การศึกษา 

วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรc 2550 

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา) สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 2545 

 

ผลงานทางวิชาการ 
งานวิจัยท่ีไดRรับการตีพิมพ3/เผยแพร7 
วิทวัส  สิทธิกูล, และสุรชัย นุtมสารพัดนึก. (2558). การออกแบบและประเมินผลปะการังเทียม 

แบบลูกบาศกcคอนกรีตถอดประกอบได\. วารสารรำไพพรรณีเทคโนโลยีอุตสาหกรรม, 2(1), 1-13. 

ย่ิงยง  รุtงฟñา, ชุมสิทธ์ิ  โรจนcสกุลพานิช, วิทวัส  สิทธิกูล,  ชงโค  แซtต้ัง,  และพรชัย  อัจฉริยเมธากร.  

(2558). การบูรณาการภูมิปÉญญาท\องถ่ินด\านเคร่ืองปÉ•นดินเผาเพ่ือพัฒนากรรมวิธีการผลิตและ 

วัสดุสำหรับการสร\างปะการังเทียม. วารสารสังคมศาสตร~, 4(1), 90-97. 

 

บทความทางวิชาการท่ีตีพิมพ3เผยแพร7 
      -ไมtมี- 

 

งานวิจัย 
      -ไมtมี- 

 

แต7งตำรา 
-ไมtมี- 

 

รายวิชาท่ีรับผิดชอบ 
- การออกแบบทางหลวงข้ันสูง 

- การวางแผนการขนสtง 

 

ประสบการณ3 
-  คณะกรรมการประกันคุณภาพระดับหลักสูตร 
-  ประธานหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 
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4.  นายอภิวิชญ3    พูลสง  ตำแหน7งทางวิชาการ   ผูRช7วยศาสตราจารย3 
ระดับการศึกษา 

ช่ือปริญญา (สาขาวิชา) 
มหาวิทยาลัย/สถาบัน 

ปMท่ีสำเร็จ
การศึกษา 

วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  

(วิศวกรรมและการบริหารการกtอสร\าง) 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล\าธนบุรี 2552 

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต       

(วิศวกรรมโยธา) 

สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 2545 

 

ผลงานทางวิชาการ                                                                                                 
งานวิจัยท่ีไดRรับการตีพิมพ3/เผยแพร7 
วันโชค เครือหงษc และอภิวิชญc  พูลสง. (2560). สมบัติทางกลโครงสร\างจุลภาค การนำความร\อนและ 

การหดตัวแห\งของคอนกรีตมวลเบาเซลลูลtาผสมเถ\าชานอ\อย. วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม,  

13(2), 23-38. 
 

บทความทางวิชาการท่ีตีพิมพ3เผยแพร7    
         -ไมtมี- 
งานวิจัย 

  - ไมtมี-  
 

แต7งตำรา    
         -ไมtมี- 
 
 

รายวิชาท่ีรับผิดชอบ 

-  การจัดการโครงการกtอสร\าง 

-  การจัดการผลิตภาพในงานกtอสร\าง 
 

ประสบการณ3 
-  วิทยากรบรรยาย โครงการบริการวิชาการคอนกรีตเทคโนโลยี จัดโดยคณะ

วิศวกรรมศาสตรcและสถาปÉตยกรรมศาสตรcมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก  (พ.ศ.2557) 

-  วิทยากรบรรยาย โครงการอุเทนถวายสร\างฝายชะลอน้ำตามแนวพระราชดำริ ระหวtางวันท่ี  3  

ธันวาคม  พ.ศ. 2558  ถึงวันท่ี  8  ธันวาคม  พ.ศ. 2558   อำเภอสวนผ้ึง   จังหวัดราชบุรี   จัดโดยคณะ

วิศวกรรมศาสตรcและสถาปÉตยกรรมศาสตรcมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก (พ.ศ.2558) 
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-  วิทยากรปฏิบัติ โครงการฝายชะลอน้ำ  ตามแนวพระราชดำริเขตรักษาพันธุcสัตวcปõาเขาเขียว – 

เขาชมภูt ตำบลบางพระ  อำเภอศรีราชา  จังหวัดชลบุรี   ป¶ พ.ศ. 2559  จัดโดยคณะวิศวกรรมศาสตรcและ

สถาปÉตยกรรมศาสตรcมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก (พ.ศ. 2559) 
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5. นางสาววีณัฐกานต3  รัตนธีรวงศ3    ตำแหน7งทางวิชาการ     อาจารย3 
ระดับการศึกษา 

ช่ือปริญญา (สาขาวิชา) 
มหาวิทยาลัย/สถาบัน 

ปMท่ีสำเร็จ
การศึกษา 

วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  

(วิศวกรรมและการบริหารการกtอสร\าง)  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล\าธนบุรี 2547 

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต       

(วิศวกรรมโยธา) 

มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 2543 

 
ผลงานทางวิชาการ                                                                                                 
งานวิจัยที่ได4รับการตีพิมพ9/เผยแพร= 

เทอดธิดา ทิพยcรัตนc, พงศcฐิกา หลักงาม, วิมรรศนา ณ สงขลา, วีณัฐกานตc  รัตนธีรวงศc,  และ

ชาคริต ศรีสุวรรณรัตนc. (2560). การแก\ปÉญหาการเลือกวัสดุกtอสร\างเสาและคานรับ

หลังคาด\วยการประยุกตcใช\วิธีไวโกรcและกระบวนการ ลำดับช้ันเชิงวิเคราะหc. ใน การ

ประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม คร้ังท่ี 12 ประจำป� 

2560 วันท่ี 14 ธันวาคม 2560, 2247-2256. กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยศรีปทุม. 

เทอดธิดา ทิพยcรัตนc, ดุสิต ราษฎรcนิยม, อภิวิชญc พูลสง, วิมรรศนา ณ สงขลา, และวีณัฐกานตc  

รัตนธีรวงศc. (2560). การประยุกตcใช\การวิเคราะหcลักษณะข\อบกพรtองและผลกระทบ 

ในการประเมินปÉญหาในการประยุกตcใช\ สัญญา FIDIC ในงานกtอสร\าง. ใน การประชุม 

วิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม คร้ังท่ี 12 ประจำป� 2560  

วันท่ี 14 ธันวาคม 2560 (น.2257-2267). กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยศรีปทุม. 

 
บทความทางวิชาการท่ีตีพิมพ3เผยแพร7    
      -ไมtมี- 

 

งานวิจัย 
      -ไมtมี- 

 

แต7งตำรา    
      -ไมtมี- 

 

รายวิชาท่ีรับผิดชอบ 
-   โครงงานวิศวกรรมกtอสร\าง 

-   การจัดการงานวิศวกรรมกtอสร\าง   

-   การควบคุมและการประกันคุณภาพในงานกtอสร\าง 
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-   หลักการจัดการธุรกิจกtอสร\างเบ้ืองต\น 

-   การบริหารงานกtอสร\างด\วยโปรแกรมคอมพิวเตอรc 

-   การปรับปรุงผลผลิตงานกtอสร\าง 

ประสบการณ3 
-   อาจารยcประจำหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมกtอสร\าง 

-   ผู\อำนวยการสำนักงานประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 
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รายนามคณะกรรมการผู:จัดทำหลักสูตร 
 

1. คณะกรรมการจัดทำหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารงานก7อสรRาง  
   (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 

ดร.เทอดธิดา  ทิพยcรัตนc   เปrนประธานกรรมการ 

ผู\ชtวยศาสตราจารยc ดร.ถาวร  ธีรเวชญาณ   เปrนกรรมการ 

ผู\ชtวยศาสตราจารยcสมบูรณc  พันเลิศจำนรรจc   เปrนกรรมการ 

ผู\ชtวยศาสตราจารยcสุชาติ  เอ้ือไตรรัตนc   เปrนกรรมการ 

ดร.ชาคริต  ศรีสุวรรณรัตนc                เปrนกรรมการ 

ดร.เอนก  เนรมิตรครบุรี                 เปrนกรรมการ 

ดร.วันโชค  เครือหงษc   เปrนกรรมการ 

ผู\ชtวยศาสตราจารยcศศิวิมล   มาแสง          เปrนกรรมการ  

ผู\ชtวยศาสตราจารยc ดร.ณรงคcเดช  อินทรัตนcชัยกิจ   เปrนกรรมการ 

ผู\ชtวยศาสตราจารยc ดร.นราธิป  ทับทัน   เปrนกรรมการ 

นางสาววีณัฐกานตc  รัตนธีรวงศc   เปrนกรรมการ 

ดร.สุธาวดี  สุขะวนวัฒนc   เปrนกรรมการ 

ดร.ณรงคc  ชัยสงเคราะหc   เปrนกรรมการ 

ดร.เอนก  เนรมิตรครบุรี   เปrนกรรมการ 

ดร.ปกาศิต ฮงทอง   เปrนกรรมการและเลขานุการ 

 

2.  ผูRทรงคุณวุฒิวิพากษ3หลักสูตร (จากหน7วยงานภายนอก) 
รองศาสตราจารยcนุกูล  ชูทอง มหาวิทยาลัยราชมงคลรัตนโกสินทรc 

รองศาสตราจารยc ดร.แหลมทอง  เหลtาคงถาวร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล\าเจ\าคุณทหารลาดกระบัง 

ผู\ชtวยศาสตราจารยcวุฒิพงษc  เมืองน\อย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล\าธนบุรี 

ศาสตราจารยcสุขสันตc  หอพิบูลสุข มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

นายศราวุธ  ทรัพยcมากมี บริษัท อีเอ็มซี จำกัด (มหาชน) 

 ตำแหนtงผู\จัดการโครงการ 

นายเสกศักด์ิ  เจนเขตกิจ บริษัท เวหากรุßป จำกัด 

 
3.  ผูRทรงคุณวุฒิกล่ันกรองหลักสูตร (จากหน7วยงานภายนอก) 
    นายประสงคc         ธาราไชย 

    รองศาสตราจารยc เกษม   เพชรเกตุ 
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ข:อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก  
วCาด:วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  

พ.ศ. 2561 
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