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หมวดที ่1 ข้อมูลทัว่ไป 
1. ช่ือหลกัสูตร 

ภาษาไทย  วศิวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวศิวกรรมโยธา 
ภาษาองักฤษ  Master of Engineering Program in Civil Engineering 

 
2. ช่ือปริญญา 

ช่ือเตม็ภาษาไทย วศิวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต (วศิวกรรมโยธา) 
ช่ือยอ่ภาษาไทย วศ.ม. (วศิวกรรมโยธา) 
ช่ือเตม็องักฤษ Master of Engineering (Civil Engineering) 
ช่ือยอ่องักฤษ M.Eng. (Civil Engineering) 

 
3. วชิาเอกหรือความเช่ียวชาญเฉพาะของหลกัสูตร 

หลกัสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิศวกรรมโยธาน้ี เกิดมาดว้ยความเช่ือพื้นฐาน
ของเหล่าคณาจารย ์ภายในภาควิชา ท่ีว่า สถาบนัการศึกษา เป็นสถานท่ีท่ีเกิดกระบวนการถ่ายทอด
ความรู้จากคนรุ่นเก่าไปสู่คนรุ่นใหม่ กระบวนการถ่ายทอดน้ีจะสมบูรณ์ได ้ก็ต่อเม่ือผลผลิตหรือผู ้
ไดรั้บการถ่ายทอดจะตอ้งมีมุมมองทั้งภายในและภายนอกโลกวิชาการท่ีหลากหลาย มีความแยบยล 
ตลอดจนสามารถเขา้ใจส่ิงท่ีไดรั้บการประสิทธิประสาทมาอย่างถ่องแทเ้ป็นระบบ เพื่อให้เกิดความ
เช่ือถือและแน่ใจไดว้า่ กระบวนการถ่ายทอดความรู้สู่คนรุ่นใหม่ๆ จะเป็นไปอยา่งสมบูรณ์ท่ีสุดเท่าท่ี
เป็นไปได ้การเรียน การสอน การท าวิจยั ตลอดจนการบริการสังคม ตอ้งสอดประสานเช่ือมโยงกนั
อยา่งเหมาะสมลงตวั 

ตลอดเวลาท่ีผ่านมา คณาจารยป์ระจ าหลกัสูตรไดมี้ประสบการณ์ในการบริหารการก่อสร้าง 
การรับทุนศึกษาวิจยั และการบริการวิชาการด้านวิศวกรรมโยธา สาขาวิศวกรรมโครงสร้าง วสัดุ
ก่อสร้าง วิศวกรรมแหล่งน ้ าและส่ิงแวดลอ้ม เป็นจ านวนเงินมากกว่า 15 ลา้นบาท จากแหล่งทุนทั้ง
ภายในและนอกประเทศ อาทิ งบประมาณแผ่นดิน กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม  กรม
ทรัพยากรน ้ า กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจยั 
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(สกว.)  รวมถึงประเทศ สหราชอาณาจกัร (ผา่น University of Warwick) และ องคก์ารเพื่ออาหารและ
การเกษตรแห่งสหประชาชาติ (Food and Agriculture Organization of the United Nations, UN FAO) 
จากประสบการณ์ท่ีกล่าวมาของคณาจารย ์ท าให้หลกัสูตรมีความเด่นชดัทางดา้นวิศวกรรมโยธาใน
สาขาต่างๆ โดยเฉพาะทางดา้นวิศวกรรมแหล่งน ้ าและส่ิงแวดลอ้มโดยการบูรณาการทั้งศาสตร์และ
ศิลป์ ซ่ึงจะสามารถช่วยแก้ไขหรือบรรเทาปัญหาน ้ าท่วม น ้ าแล้ง การเปล่ียนแปลงสภาวะอากาศ  
ปัญหาดา้นส่ิงแวดลอ้มใหก้บัสังคม อนัเป็นวตัถุประสงคห์ลกัของหลกัสูตรประการหน่ึง 

นอกจากน้ีหลกัสูตรยงัมีความชัดเจนในการท่ีจะพฒันาทางด้านวิศวกรรมโครงสร้าง วสัดุ
วิศวกรรม และการจดัการก่อสร้าง ซ่ึงจะน าไปสู่การพฒันางานวตักรรมใหม่ๆ ทางดา้นวสัดุก่อสร้าง 
เพื่อการปรับปรุงการใช้งานโครงสร้างอาคารเดิมท่ีมีความเสียหายเป็นจ านวนมาก เป็นการลด
ผลกระทบทางเศรษฐกิจ โดยไม่จ  าเป็นตอ้งท าการลงทุนก่อสร้างอาคารใหม่ รวมทั้งการแกไ้ขปัญหา
จากการเส่ือมสภาพของวสัดุในโครงสร้างพื้นฐาน เช่น สะพานท่ีอยูใ่นชุมชนทอ้งถ่ินต่างๆ ซ่ึงชุมชน
เองยงัขาดแคลนความรู้ ตลอดจนผูเ้ช่ียวชาญ 

นอกจากน้ีคณาจารยใ์นหลกัสูตรยงัมีประสบการณ์การสอนและควบคุมวิทยานิพนธ์ระดบั
บณัฑิตศึกษาทั้งจากมหาวิทยาลยัในต่างประเทศและในประเทศ ทางดา้นวิศวกรรมโยธา ในสาขา 
วิศวกรรมแหล่งน ้ า วิศวกรรมการจัดการก่อสร้าง และวิศวกรรมโครงสร้าง เช่น มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี สถาบนัเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT)  Rutger University และ 
University of Wisconsin-Milwaukee  

ทางด้านปฏิบติัการวิศวกรรมโยธา ภาควิชาได้รับรางวลัจากการแข่งขนัคอนกรีตพลงัช้าง 
คอนกรีตมวลเบา และโครงสร้างเหล็ก เป็นเวลาติดต่อกนัมาร่วมกวา่ 10 ปี ซ่ึงจะสามารถน าไปสู่การ
พฒันาองค์ความรู้ใหม่ๆ และยงัไดรั้บเกียรติให้เป็นเจา้ภาพจดังานประชุมวิชาการวิศวกรรมแหล่งน ้ า
แห่งชาติ คร้ังท่ี 3 ร่วมกบัวศิวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ (วสท.) และกรมทรัพยากรน ้า 

จากความเช่ียวชาญด้านงานสอนงานวิจยัและงานบริการวิชาการดงักล่าวมาขา้งตน้ ท าให้
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา ร่วมกับบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงขอเปิดสอน
หลกัสูตรวศิวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา เพื่อเป็นแหล่งผลิตบุคลากรดา้นงานสอน 
งานวิจยัและปฏิบติัการให้กบัประเทศ  มีความพร้อมท่ีจะแข่งขนัและร่วมมือประสานงานกบัวิศวกร
ในหมู่ประชาคมอาเซียน (ASEAN) 

 

4. จ านวนหน่วยกติทีเ่รียนตลอดหลกัสูตร 
 แผน ก แบบ ก 2 ส าหรับผูจ้บปริญญาตรีท่ีท าวิจยัและเรียนรายวิชาเพิ่มเติม จ านวนหน่วย
กิตรวม 37 หน่วยกิต 
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5. รูปแบบของหลกัสูตร 
1. รูปแบบ เป็นหลกัสูตรบณัฑิตศึกษา ในระดบัมหาบณัฑิต    
2. ภาษาทีใ่ช้ จดัการเรียนการสอนโดยใชภ้าษาไทย 
3. การรับเข้าศึกษา รับนิสิตไทย และนิสิตชาวต่างชาติท่ีสามารถฟัง พูด อ่าน เขียนและ

เขา้ใจภาษาไทยเป็นอยา่งดี 
4. ความร่วมมือกบัสถาบันอืน่ เป็นหลกัสูตรเฉพาะของสถาบนัฯ ท่ีจดัการเรียนการสอนเอง

โดยตรง 
5. การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเ ร็จการศึกษา  ให้ปริญญาในสาขาวิศวกรรมโยธา ระดับ

มหาบณัฑิต  
 

6. สถานภาพของหลกัสูตร 
 เป็นหลกัสูตรใหม่ เร่ิมเปิดรับนิสิตเพื่อเขา้ศึกษาในภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2554 
 คณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  อนุมติั/เห็นชอบ หลกัสูตรในการ
ประชุม คร้ังท่ี 9/2553 วนัท่ี 21 เดือน ธนัวาคม พ.ศ. 2553 
 คณะกรรมการบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ อนุมติั/เห็นชอบ หลกัสูตรใน
การประชุม  คร้ังท่ี 8 วนัท่ี 26 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2553 

สภามหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  อนุมติั/เห็นชอบ หลกัสูตรในการประชุม คร้ังท่ี 4/2554 
วนัท่ี 8 เดือน เมษายน พ.ศ. 2554 
 

7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลกัสูตรทีม่ีคุณภาพและมาตรฐาน 
 พร้อม เผยแพร่ว่ า เ ป็นหลัก สูตร ท่ีได้มาตรฐาน และมี คุณภาพ ตามกรอบคุณวุ ฒิ
ระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ ในปี พ.ศ. 2554 
 

8. อาชีพทีส่ามารถประกอบได้หลงัส าเร็จการศึกษา 
1. วิศวกรโยธา โดยสามารถประกอบอาชีพได้หลากหลาย เช่นวิศวกรออกแบบ วิศวกร

วางแผน วิศวกรควบคุมงานก่อสร้าง วิศวกรควบคุมการผลิต และวิศวกรควบคุมกระบวนการต่างๆ 
ทั้งในงานก่อสร้าง โรงงานอุตสาหกรรม หน่วยงานราชการท่ีควบคุมก ากบัและออกนโยบายและ
องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน อาทิ ทางดา้นการบริหารการจดัการน ้ า การบริหารจดัการของเสีย การ
บริหารจดัการขยะ 

2.  นกัวจิยัทางดา้นวศิวกรรมโยธา 
3.  อาจารย ์ในสถาบนัการศึกษาทางดา้นวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 
4.  ประกอบอาชีพเป็นวศิวกรท่ีปรึกษาในดา้นต่างๆ 
5.  ประกอบอาชีพส่วนตวั 



          9. ช่ือนามสกุล ต าแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผดิชอบหลกัสูตร 
ต าแหนง่ทางวิชาการ ช่ือ - สกลุ คณุวฒุิ สาขาวิชา ส าเร็จการศกึษาจากสถาบนั ปี 
ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ นายชาญวิทย์ สายหยดุทอง* วศ.บ. Environmental Engineering มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 2532 

  วศ.ม. Environmental Engineering มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 2537 
  Ph.D. Civil Engineering University of Sheffield, United Kingdom 2547 

รองศาสตราจารย์ นายสจัจะ  เสถบตุร   B.Eng. Mechanical Engineering University of New South  Wales, Australia 2513 
  M.Eng. Applied Hydraulics Asian Institute of Technology 2518 
  M.S. Civil Engineering Massachusetts Institute of Technology ,USA 2524 
  D.Eng. Applied Hydraulics Asian Institute of Technology 2518 
ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ นายธนาดล คงสมบรูณ์ วศ.บ.  Civil Engineering จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 2534 

  วศ.ม.  Civil Engineering มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 2540 
  Ph.D.  Civil Engineering National University of Singapore, Singapore 2548 

อาจารย์ นายภริูภสั สนุทรนนท์* วศ.บ.  Civil Engineering มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 2539 
  M.S. Civil Engineering Bradley University, United States of America 2541 
  Ph.D.   Environmental Engineering University of Wisconsin-Milwaukee, USA 2550 

อาจารย์ ว่าที ่ร.ต.ศุภชยั สนิถาวร* วศ.บ.  Civil Engineering มหาวทิยาลยัศรีนครินวโิรฒ 2543 
  วศ.ม. Civil Engineering มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 2547 
  D.Eng. Structural Engineering Asian Institute of Technology 2552 

          หมายเหตุ *อาจารย์ผู้ รับผิดชอบหลกัสตูร 3 คน      
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10.  สถานทีจั่ดการเรียนการสอน 

จดัการเรียนการสอนท่ี ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิ
โรฒ อ าเภอองครักษ ์จงัหวดันครนายก  
 

11. สถานการณ์ภายนอก หรือการพฒันาทีจ่ าเป็น ต้องน ามาพจิารณาในการวางแผนหลกัสูตร 
การเจริญเติบโตทางเทคโนโลยีมิได้เพียงเพิ่มรายได้มวลรวมให้กบัประเทศ แต่ยงัเพิ่มปัญหา

ทางด้านส่ิงแวดล้อมด้วย ตวัอย่างของปัญหามีตั้งแต่ระดบัทอ้งถ่ินไปจนถึงระดบัโลก เช่น ปัญหา
มลพิษท่ีมาบตาพุดซ่ึงปล่อยสารก่อมะเร็งเกินมาตรฐาน และปัญหาการเปล่ียนแปลงของสภาพอากาศ 
(Climate change) ท่ีท  าให้โลกทั้งใบมีอุณหภูมิสูงข้ึนเร็วกวา่ปกติ (Global warming) ส่งผลกระทบต่อ
ระบบนิเวศน์และการด ารงชีวติของมนุษยเ์ป็นอยา่งมาก  

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2550 ไดเ้ห็นถึงความรุนแรงของปัญหาดา้นส่ิงแวดลอ้ม 
จึงไดบ้ญัญติัขอ้บงัคบัไวใ้นมาตรา 57 65 และ 67 เพื่อให้สิทธิในขอ้มูลข่าวสารและการร้องเรียน และ
สิทธิชุมชน ในการคุม้ครอง ส่งเสริม และรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม โดยก าหนดให้สถาบนัอุดมศึกษา
ท่ีจดัการศึกษาดา้นส่ิงแวดลอ้ม สามารถให้ความเห็นประกอบ ในการประเมินผลกระทบ และการรับ
ฟังความคิดเห็นของประชาชนและผูมี้ส่วนไดเ้สีย  

จากปัญหาส่ิงแวดล้อมต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนทั้งในประเทศและนอกประเทศ จนกระทัง่มีบทบญัญติั
ทางดา้นส่ิงแวดลอ้มในรัฐธรรมนูญ ลว้นตอ้งการผูมี้ความรู้ดา้นส่ิงแวดลอ้มเป็นหลกัและจ าเป็นตอ้งมี
ความรู้ดา้นอ่ืนประกอบดว้ย เช่น ดา้นการบริหารจดัการ เศรษฐศาสตร์ และสถิติ เป็นตน้ 

ส าหรับภาควชิาวศิวกรรมโยธา มศว เรามีความพร้อมทั้งทางดา้นวิศวกรรมส่ิงแวดลอ้ม วิศวกรรม
แหล่งน ้ า วิศวกรรมการบริหารการจดัการ และวิศวกรรมโครงสร้าง ซ่ึงล้วนสามารถประยุกต์เข้า
ดว้ยกนัในการแกไ้ขปัญหาดา้นส่ิงแวดลอ้ม และภยัธรรมชาติท่ีนบัวนัทวีความรุนแรงข้ึนและการเขา้
มาอยา่งอิสระของวศิวกรชาติอ่ืนในประชาคมอาเซียน (ASEAN) ซ่ึงพร้อมจะเขา้มาท างานในประเทศ
ไทย ขณะเดียวกนัทางภาควิชาวิศวกรรมโยธาก็มีความพร้อมท่ีจะสร้างวิศวกรให้สามารถแข่งขนั
ตลอดจนประสานงานร่วมมือกบัวศิวกรชาติอ่ืนได ้ 
 

12. ผลกระทบจากข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตร และความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของ
มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

 จากสภาวะการณ์ภายนอกท่ีกล่าวมาในขอ้ 11 ท าให้การพฒันาหลกัสูตรตอ้งท าในเชิงรุก ท่ี
สามารถปรับเปล่ียน และยดืหยุน่ไดต้ามววิฒันาการของเทคโนโลยี เพื่อรองรับการแข่งขนัทางธุรกิจท่ี
มีการเปล่ียนแปลงตามสภาพเศรษฐกิจ สังคม และวฒันธรรม ให้สอดคล้องกับแผนการพฒันา
เศรษฐกิจและสังคมระยะท่ี 10 ท่ีมีการมุ่งเนน้การผลิตและสร้างตราสินคา้ของตนเอง จากภูมิปัญญา
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ทอ้งถ่ิน หรือพฒันาศกัยภาพของอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดยอ่ม โดยเฉพาะผูป้ระกอบการใน
อุตสาหกรรมก่อสร้าง ให้มีความสามารถในการแข่งขนัท่ีสูงข้ึน มีการเติบโตอย่างต่อเน่ืองและย ัง่ยืน 
ดงันั้นการผลิตวศิวกรโยธาในระดบับณัฑิตศึกษา จึงจ าเป็นตอ้งผลิตบณัฑิตมีความรอบรู้อยา่งถ่องแท้
และลึกซ้ึง มีศกัยภาพในการท าการคน้ควา้ พฒันา และวิจยั เพื่อสามารถเสริมสร้างการพฒันาประเทศ
อยา่งย ัง่ยนืตามแผนการพฒันาเศรษฐกิจและสังคม และสอดคลอ้งกบัพนัธกิจของมหาวิทยาลยั ในการ
ท่ีจะเป็นมหาวทิยาลยัแห่งการวจิยั และพฒันาเพื่อสังคม 
 

13. ความสัมพนัธ์กบัหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน (เช่นรายวิชาที่เปิดสอน
เพือ่ให้บริการคณะ/ภาควชิาอืน่ หรือต้องเรียนจากคณะ/ภาควชิาอืน่) 

 อาจมีบางรายวิชาท่ีมีความเก่ียวเน่ืองสัมพนัธ์กนักบัหลกัสูตรอ่ืนในคณะ/ภาควิชาอ่ืนของ
มหาวทิยาลยั 
 

หมวดที ่2 ข้อมูลเฉพาะของหลกัสูตร 
1. ปรัชญา ความส าคัญ และวตัถุประสงค์ของหลกัสูตร 
  จากแผนพฒันาการศึกษาระดบัอุดมศึกษา ระยะท่ี 10 (พ.ศ.2550-2554) ท่ีตอ้งการส่งเสริม

พฒันาคุณภาพมหาบณัฑิตให้มีความสามารถในการวิเคราะห์ การสังเคราะห์ การติดต่อส่ือสาร การ
ตัดสินใจเชิงคุณค่า  และการเ รียนรู้ ส่ิงใหม่  อันน าไปสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการในระดับ
มาตรฐานสากล ควบคู่กบัการมีคุณธรรม จริยธรรม รวมทั้งการเป็นมหาบณัฑิตท่ีมีจิตส านึกสูงต่อ
สังคม และชุมชนนั้น เพื่อให้สอดคลอ้งกบัมาตรฐานประกนัคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลยั คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ จึงไดด้ าเนินการพฒันาหลกัสูตรวิศวกรรมศาสตร์
มหาบณัฑิต (หลกัสูตรใหม่ พ.ศ.2554) สาขาวิศวกรรมโยธาข้ึน ให้สอดคลอ้งตามแนวนโยบายของ
รัฐบาลและมหาวิทยาลยั ในการพฒันาก าลงัคนให้มีการพฒันาความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ ให้เพียงพอต่อการพฒันาประเทศตามแผนยุทธศาสตร์ 
นอกจากน้ียงัไดมี้การด าเนินการคน้ควา้วิจยัเพื่อประโยชน์ของประเทศ  ซ่ึงเป็นหน่ึงในกลไกในการ
เพิ่มศกัยภาพ และผลิตงานวิจยัอนัจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งยวดในการส่งเสริมการพฒันาประเทศ 
ดงันั้นจึงไดก้ าหนดปรัชญา และวตัถุประสงคข้ึ์นเพื่อเป็นแนวทางในการด าเนินการบริหารจดัการของ
หลกัสูตรน้ี 

 

1.1 ปรัชญา  
 วิศวกร เพื่อนวตักรรมแห่งอนาคต บนพื้นฐานของการพฒันาท่ีย ัง่ยืนในปัจจุบนั เคียงขา้งไป

กบัความเป็นเลิศทางงานวจิยัและการถ่ายทอดเทคโนโลย ีเป่ียมไปดว้ยจิตสาธารณะแก่ชุมชนในระดบั
ทอ้งถ่ิน ภูมิภาค และนานาชาติ 
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1.2 ความส าคัญ 
 วิศวกรรมโยธา เป็นศาสตร์สาขาหน่ึงทางดา้นวิศวกรรมหลกัท่ีจ าเป็นในการพฒันาประเทศ

โดยเฉพาะการพฒันาดา้นโครงสร้างพื้นฐาน เช่น แหล่งน ้ า ถนน อาคาร บา้นเรือน เป็นตน้ ซ่ึงจากการ
สรุป สภาวการณ์ โดยรวมภายนอกหรือการพฒันาท่ีจ าเป็นตอ้งน ามาพิจารณาในการวางแผนหลกัสูตร
ดงัท่ีไดก้ล่าวมาในหวัขอ้ 11 หมวดท่ี 1 ลกัษณะและขอ้มูลทัว่ไปของหลกัสูตร พบวา่การเรียนการ
สอนในระดบับณัฑิตศึกษาทางดา้นวิศวกรรมโยธามีความส าคญัและจ าเป็นอยา่งยิ่งในการเสริมสร้าง
การพฒันาประเทศตามแผนการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมระยะท่ี 10 และ 11 ซ่ึงเป็นประโยชน์ต่อการ
เสริมสร้างและพฒันาประเทศอยา่งย ัง่ยนื และพอเพียง 
 

1.3 วตัถุประสงค์ของหลกัสูตร เพื่อผลิตมหาบณัฑิตท่ีมีความรู้ความสามารถในการ 
1. วเิคราะห์ พิจารณาปัญหาทางวศิวกรรมโยธาไดอ้ยา่งถ่องแทแ้ละเป็นระบบ 
2. ท าการพฒันาและวิจยัเพื่อหาแนวทางการแกปั้ญหาทางวิศวกรรมโยธาท่ีมีประสิทธิภาพ

อยา่งย ัง่ยนื  
3. บูรณาการภาคทฤษฎี และการปฏิบติัเพื่อน าไปสู่การสังเคราะห์นวตักรรมขององคค์วามรู้ 
4. เผยแพร่องคค์วามรู้ท่ีมีอยูร่วมถึงการถ่ายทอดไปสู่วศิวกรรุ่นใหม่อยา่งมีประสิทธิผล 
5. ส านึกและตระหนกัถึงงานทางวศิวกรรมโยธาท่ีมีผลกระทบต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้ม 
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2. แผนการพฒันาปรับปรุง 

แผนการพฒันา/เปลี่ยนแปลง ยุทธศาสตร์ หลกัฐาน/ดัชนีช้ีวดั 
พฒันาหลกัสูตรให้ทนัสมยัโดย
อาจารย์และนิสิต สามารถก้าว
ทันหรือเป็นผู ้น าในการสร้าง
องค์ความ รู้ใหม่ๆ  ทางด้าน
วศิวกรรมโยธา 

- ปรับปรุงหลกัสูตรให้ทนัสมยั
โดยมีการปรับปรุงทุกๆ 5 ปี 
- ส่งเสริมให้อาจารยใ์ฝ่หาความ
เช่ียวชาญ และความกา้วหนา้ใน
สาขาท่ี เก่ียวข้อง ด้วยการหา
ประสบการณ์ทั้ งในประเทศ
และต่างประเทศ 

จ านวนรายช่ือ อาจารย์ พร้อม
ประวัติ  และประสบการ ณ์ 
ผลงานทางวิชาการ การพฒันา
และการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน 
 

กระตุน้ให้นิสิตเกิดความใฝ่รู้ มี
แนวทางการเรียนท่ีสร้างองค์
ความรู้ทักษะทางวิชาชีพและ
วชิาการท่ีทนัสมยั 

- จดัหาเอกสารทางวิชาการให้
เพียงพอกับผูเ้รียน เพื่อให้เป็น
พื้นฐานในการคิดวิเคราะห์ และ
แกปั้ญหา 
- จัดให้ เ ป็นผู ้สนับสนุนการ
เรียนรู้และ/หรือผูช่้วยสอน เพื่อ
ก ร ะ ตุ้ น ใ ห้ เ กิ ด ก า ร ใ ฝ่ รู้
ตลอดเวลา  
- จัดให้ มีก ารรายงาน
ความก้า วหน้ าของ นิ สิตใน
รูปแบบการสัมมนาย่อยเป็น
ประจ า 
- จัดให้มีห้องพักผ่อนรวม
ส าหรับนิสิตระดบับณัฑิตศึกษา
และอาจารย์ เพื่อแลกเปล่ียน
ความ รู้  และความคิดกันใน
บรรยากาศอยา่งไม่เป็นทางการ 

- จ  านวนรายช่ือต าราเอกสาร
ทา งวิ ช าก าร ท่ี เ ก่ี ย วข้อง ใน
ส านกัหอสมุด 
- รายช่ือนิสิตท่ีเป็นผูส้นับสนุน 
และ/หรือผูช่้วยสอนในระดับ
ปริญญาตรี 
- รายงานความกา้วหนา้ปริญญา
นิพนธ์ของนิสิต 

ต ร ว จ ส อ บ แ ล ะ ป รั บ ป รุ ง
หลักสูตรให้มีคุณภาพและได้
มาตรฐานตามเกณฑข์อง สกอ.  

- จดัหลกัสูตรให้สอดคล้องกับ
มาตรฐานหลกัสูตรปริญญาโท 
และเอกของ สกอ.  
- มี ก า รด า เ นิ นก า รประกัน
คุณภาพการศึกษาทุกๆ ปี 

รายงานการรับรองหลักสูตร
ของ สกอ. 
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หมวดที ่3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินงาน และโครงสร้างหลักสูตร 

1.  ระบบการจัดการศึกษา 
1.1 ระบบ 

ใชร้ะบบการจดัการศึกษาแบบทวภิาคโดยปีการศึกษาหน่ึง แบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ 
คือ ภาคการศึกษาตน้ และภาคการศึกษาปลาย โดยหน่ึงภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาการศึกษาไม่
น้อยกว่า 15 สัปดาห์ทั้งน้ีให้เป็นไปตามขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒว่าด้วยการศึกษา
ระดบับณัฑิตศึกษา ของมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ พ.ศ. 2554 หมวด 1 (ระบบการศึกษา) 

รายวชิาภาคทฤษฎี 1 หน่วยกิตเท่ากบับรรยายไม่นอ้ยกวา่ 15 ชัว่โมงต่อภาคการศึกษา 
 รายวชิาภาคปฏิบติั 1 หน่วยกิตเท่ากบัฝึกหรือทดลองไม่นอ้ยกวา่ 45 ชัว่โมงต่อภาคการศึกษา 
 ปริญญานิพนธ์ 1 หน่วยกิต เท่ากบัศึกษาคน้ควา้ไม่นอ้ยกวา่ 45 ชัว่โมงต่อภาคการศึกษา 
 

1.2 การจัดการศึกษาฤดูร้อน 
            ไม่มีการจดัการเรียนการสอนภาคฤดูร้อน 
 

1.3 การเทยีบเคียงหน่วยกติในระบบทวภิาค 
 ไม่ มีการเทียบเคียง เน่ืองจากหลักสูตรไม่มีการจัดการเรียนการสอนในระบบอ่ืนๆ 
นอกเหนือจากระบบทวภิาค 
 
2.   การด าเนินการหลกัสูตร 

2.1 วนั - เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน 

 ภาคการศึกษาท่ี 1     เดือนมิถุนายน – กนัยายน 
 ภาคการศึกษาท่ี 2    เดือนตุลาคม – กุมภาพนัธ์ 

 จดัการเรียนการสอนในเวลาราชการ โดยมีระยะเวลาการศึกษา การลงทะเบียนเรียน 
การวดัผลและการส าเร็จการศึกษาตามรายละเอียดต่อไปน้ี  
 

2.1.1  ระยะเวลาการศึกษา 
 ใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ   วา่ดว้ยการศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา 
พ.ศ. 2554 หมวดท่ี 1 ขอ้ท่ี 6 (ภาคผนวก ค) 

2.1.2   การลงทะเบียนเรียน 
 ใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ   วา่ดว้ยการศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา 
พ.ศ. 2554 หมวดท่ี 4 ขอ้ท่ี 20 (ภาคผนวก ค) 
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2.1.3   การวดัผลและการส าเร็จการศึกษา 
2.1.3.1  การวดัผล 
ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ     ว่าด้วยการศึกษาระดับ

บณัฑิตศึกษา พ.ศ. 2554 หมวดท่ี 5 ขอ้ท่ี 27 (ภาคผนวก ค) 
2.1.3.2  การส าเร็จการศึกษา 
ใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ   วา่ดว้ยการศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา 

พ.ศ. 2554 หมวดท่ี 9 ขอ้ท่ี 48 (ภาคผนวก ค) 
 

2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
ให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา

ของบณัฑิตวิทยาลยั พ.ศ. 2554 หมวด 3 เร่ืองการรับเขา้เป็นนิสิตหรือฉบบัท่ีมีการเปล่ียนแปลงต่อไป 
ซ่ึงคณะกรรมการบณัฑิตศึกษาประจ าคณะวิศวกรรมศาสตร์และบณัฑิตวิทยาลัย  พิจารณาแล้ว
เห็นสมควรรับเขา้ศึกษาและมีคุณสมบติัอยา่งหน่ึงอยา่งใดต่อไปน้ี 

เป็นผูท่ี้จบปริญญาตรีในสาขาวิศวกรรมโยธา  การบริหารงานก่อสร้าง วิศวกรรมขนส่ง 
วิศวกรรมเกษตร วิศวกรรมชลประทาน วิศวกรรมแหล่งน ้ า วิศวกรรมสุขาภิบาล วิศวกรรม
ส่ิงแวดลอ้มหรือเป็นผูท่ี้จบปริญญาตรีในสาขาเทียบเท่าท่ีกระทรวงศึกษาธิการได้ให้ค  ารับรอง ใน
กรณีท่ีเป็นนักศึกษาจากสถาบนัการศึกษาจากต่างประเทศ หรือผูส้มคัรท่ีมีคุณสมบติัต่างไปจากท่ี 
กล่าวมาแลว้ใหข้ึ้นอยูก่บัดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร 
 

2.3 ปัญหาของนิสิตแรกเข้า 
 การเรียนในหลกัสูตรวศิวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิศวกรรมโยธานั้น เป็นการเรียนท่ีมี
รูปแบบท่ีเน้นการคน้ควา้ วิเคราะห์  และสังเคราะห์สาระความรู้ ให้มีความเขา้ใจในระดบัท่ีถ่องแท้
และลึกซ้ึงมากข้ึน เพื่อน ามาประยกุตใ์ชใ้นการท าปริญญานิพนธ์  

ดงันั้นนิสิตจึงอาจมีปัญหาในเร่ืองการปรับตวัในการฝึกฝนทกัษะในดา้นต่างๆท่ีจ าเป็นเช่น
การสืบคน้ การวเิคราะห์สรุป และการน าเสนอขอ้มูล  

นอกจากน้ีนิสิตบางส่วนอาจมีการท างานประจ าควบคู่กับการเรียนจึงอาจมีปัญหาและ
อุปสรรคในการจดัสรรเวลาเพื่อการศึกษาและเขา้ร่วมกิจกรรม ท าให้ไม่สามารถส าเร็จการศึกษาได้
ตามระยะเวลาท่ีก าหนด 
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2.4 กลยุทธ์ในการด าเนินการเพือ่แก้ไขปัญหา/ข้อจ ากดัของนิสิตในหัวข้อ 2.3 
1. จัดการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ แนะน ากฎระเบียบและเทคนิคแบ่งเวลาเรียนในระดับ

บณัฑิตศึกษา เพื่อใชใ้นการวางเป้าหมายการศึกษาใหส้ าเร็จการศึกษาตามท่ีก าหนด 
2. จดักิจกรรมเสริมทกัษะการสืบคน้ขอ้มูลใหแ้ก่นิสิตใหม่ 
3. มอบหมายอาจารยท่ี์ปรึกษาท าหนา้ท่ีใหค้  าแนะน า และดูแลนิสิตอยา่งสม ่าเสมอ 

 
2.5 แผนรับนิสิต 
จ านวนนิสิตระดบัปริญญาโทท่ีจะรับเขา้ศึกษาและคาดวา่จะจบการศึกษาในช่วง 5 ปี (2554-

2558) ดงัน้ี 
 

 

ระดบัช้ันปี 
จ านวนนิสิตในแต่ละปีการศึกษา 

2554 2555 2556 2557 2558 
ชั้นปีท่ี 1 10 10 10 10 10 
ชั้นปีท่ี 2 - 10 10 10 10 

จ านวนรวม 10 20 20 20 20 
ผูท่ี้คาดวา่ส าเร็จการศึกษา - 10 10 10 10 

 
2.6 งบประมาณตามแผน 
 งบประมาณเป็นไปตามระบบ ทั้ งงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้ คณะ

วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ และคณะวิศวกรรมศาสตร์ จดัสรรให้ภาควิชา
วิศวกรรมโยธา เพื่อผลิตบณัฑิตในหลกัสูตรบณัฑิตศึกษา สาขาวิศวกรรมโยธา โดยมีประมาณการ
ค่าใชจ่้ายต่อหวัในการผลิตบณัฑิตคนละ 40,000 บาท ต่อปีการศึกษา 

 
2.6.1 ประมาณการรายรับ 
 

รายการ 
ปีงบประมาณ 

2554 2555 2556 
1. งบประมาณแผน่ดิน - - - 
2.  ประมาณการเงินรายได ้
     2.1  ค่าธรรมเนียมการศึกษา  ท่ีเรียก เก็บจากนิสิต 
     2.2  ค่าธรรมเนียมการศึกษาท่ีหกั 
     รายรับท่ีตอ้งจดัสรรตามเกณฑ ์

400,000 800,000 800,000 

งบประมาณรายรับ(บาท/ปี) 400,000 800,000 800,000 
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2.6.2 ประมาณการรายจ่าย 

ร ยก ร          ย ย             

       ก ร   ก ร ร ย ก ร    
                                                                
                                                              x 2) 
                          

         ยร   
         ย       

 
216,000 

25,000 
30,000 

217,000 
27,100 

 
21,600 
24,100 
27,100 

 
27,100 

             ย    ก   ร                    ก 
                              
                                 

 
1,506 
1,506 

30,112 
 
 

     ร           
                                                 

 
12,000 

42,112 
 

    ก                ย   ย       7,432 49,544 
             ย    ก    
                       
                       
                              
                           

 
10,900 

6,000 
2,600 

14,760 

83,804 

    รร    ย        ย       ก   ร  83,804 
 

2.7 ระบบการศึกษา 
 ระบบการศึกษาเป็นแบบชั้นเรียน ตามข้อบงัคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒว่าด้วย
การศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา พ.ศ. 2554 

2.8 การเทยีบโอนหน่วยกติ รายวชิาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวทิยาลยั 
ไม่มีการเทียบโอนหน่วยกิต รายวชิาและการลงทะเบียนเรียนขา้มมหาวทิยาลยั 

 

3.   หลกัสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
3.1  หลกัสูตร 
3.1.1 จ านวนหน่วยกติ 
แผน ก แบบ ก 2 ส าหรับผูจ้บปริญญาตรีท่ีท าวิจยัและเรียนรายวิชาเพิ่มเติม จ านวนหน่วย

กิตรวมตลอดหลกัสูตร 37 หน่วยกิต 
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3.1.2 โครงสร้างหลกัสูตร 
หลกัสูตรวศิวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา เป็นหลกัสูตรแผน ก แบบ ก 

2 ประกอบดว้ย 3 กลุ่มวชิา คือ 
   1)   กลุ่มวชิาวศิวกรรมแหล่งน ้าและส่ิงแวดลอ้ม 

  2)   กลุ่มวชิาวศิวกรรมการจดัการก่อสร้าง 
  3)   กลุ่มวชิาวศิวกรรมโครงสร้าง 

  
ผูเ้รียนเลือกเรียนเพียง 1 กลุ่มวชิาตามรายละเอียดโครงสร้างหลกัสูตรดงัต่อไปน้ี 
 

จ านวนหน่วยกติรวมตลอดหลกัสูตรไม่น้อยกว่า 37 หน่วยกติ 

1 หมวดวชิาพืน้ฐาน  7 หน่วยกติ 

2 หมวดวชิาเฉพาะกลุ่มวชิาไม่น้อยกว่า 
      2.1 หมวดวชิาบงัคบัตามกลุ่มวชิาไม่นอ้ยกวา่ 
      2.2 หมวดวชิาเลือกเสรีตามกลุ่มวชิาไม่นอ้ยกวา่ 

18 
12 
6 

หน่วยกติ 
หน่วยกิต 
หน่วยกิต 

3 หมวดวชิาปริญญานิพนธ์ 12 หน่วยกติ 
  

3.1.3 รายวชิา หลกัสูตรแผน ก แบบ ก 2 
1)  รายวชิาหมวดวชิาพืน้ฐาน 

 เป็นวชิาบงัคบัตามหลกัสูตร จ านวน 7 หน่วยกิต  
 

  วศย 501 การวเิคราะห์ทางวศิวกรรม    3(3-0-6) 
  CVE 501 Engineering Analysis 
 

  วศย 502 การออกแบบงานวจิยัทางวศิวกรรมโยธา   3(3-0-6) 
  CVE 502 Research Design in Civil Engineering 
  

  วศย 503 สัมมนาทางวศิวกรรมโยธา     1(0-3-6) 
  CVE 503 Civil Engineering Seminar  
   

 2)  รายวชิาหมวดวชิาเฉพาะกลุ่มวชิา 
 นิสิตตอ้งเลือกเรียน 1 กลุ่มวิชาตามหลกัสูตรท่ีก าหนด จ านวน 12 หน่วยกิต โดยแบ่งเป็น
หมวดวชิาบงัคบั 12 หน่วยกิต และวชิาเลือกเสรี จ  านวน 6 หน่วยกิต 
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 2.1) หมวดวชิาบังคับตามกลุ่มวชิา จ านวน  12 หน่วยกติ 
นิสิตในแต่ละกลุ่มวิชา สามารถเลือกเรียนและสอบผา่นในรายวิชาบงัคบัเฉพาะกลุ่มวิชาของ

กลุ่มวิชาใดก็ได้ โดยมีจ านวนไม่น้อยกว่า  12 หน่วยกิต ทั้ ง น้ีต้องได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการ ด าเนินการบริหารหลกัสูตรของภาควชิาวศิวกรรมโยธาดงัมีรายวชิาต่อไปน้ี 
 

กลุ่มวชิาวศิวกรรมแหล่งน า้และส่ิงแวดล้อม (Water Resources and Environmental Engineering) 
 วศย 511 อุทกวทิยาขั้นสูง      3(3-0-6) 
 CVE 511 Advanced Hydrology 

 
  วศย 512 สถิติส าหรับส่ิงแวดลอ้มและทรัพยากรน ้า   3(3-0-6) 

 CVE 512 Statistical Methods for Environment and Water Resources 
   

 วศย 513 การบริหารจดัการลุ่มน ้าแบบองคร์วม   3(3-0-6) 
 CVE 513 Integrated River Basin Management 

 
 วศย 514 กระบวนการขั้นสูงในการบ าบดัน ้าเสียจากชุมชน  3(3-0-6) 
 CVE 514 Advanced Domestic Wastewater Treatment Processes 
 
กลุ่มวชิาวศิวกรรมการจัดการก่อสร้าง (Construction Management Engineering) 
 วศย 521 การบริหารโครงการก่อสร้างนานาชาติ   3(3-0-6) 
 CVE 521 International Construction Projects Management 
  
 วศย 522 การบริหารองคก์รก่อสร้าง    3(3-0-6) 
 CVE 522 Construction Organizational Management 
 
  วศย 523 วศิวกรรมคุณค่าในโครงการก่อสร้าง   3(3-0-6) 
 CVE 523 Value Engineering in Construction Project 
  

 วศย 524 การบริหารการเงินของโครงการ    3(3-0-6) 
 CVE 524 Project Financial Management  
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กลุ่มวชิาวศิวกรรมโครงสร้าง (Structural Engineering) 
  วศย 531 การวเิคราะห์โครงสร้างขั้นสูง    3(3-0-6) 
  CVE 531 Advanced Structural Analysis 
  

 วศย 532 เสถียรภาพของโครงสร้าง     3(3-0-6) 
 CVE 532 Stability of Structures 
 

  วศย 533 การออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็กขั้นสูง   3(3-0-6) 
  CVE 533 Advanced Reinforced Concrete Design 
     

 วศย 534 วศิวกรรมฐานรากขั้นสูง     3(3-0-6) 
 CVE 534 Advanced Foundation Engineering 

  

  2.2)  หมวดวชิาเลอืกเสรีตามกลุ่มวชิา 6 หน่วยกติ 
  นิสิตในแต่ละกลุ่มวิชาสามารถเลือกเรียนและสอบผ่านในรายวิชาเลือกของกลุ่มวิชาท่ี
เรียน โดยมีจ านวนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต หรือเลือกเรียนจากรายวิชาท่ีเปิดสอนในหลกัสูตร ทั้งน้ี
ตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการด าเนินการบริหารหลกัสูตรของภาควิชาวิศวกรรมโยธา
ก่อน ดงัมีรายวชิาต่อไปน้ี 
  
กลุ่มวชิาวศิวกรรมแหล่งน า้และส่ิงแวดล้อม 
 วศย 515 การไหลในทางน ้าเปิด     3(3-0-6) 
 CVE 515 Open Channel Flow 
  
 วศย 516 การไหลซึมของน ้าใตดิ้น     3(3-0-6) 
 CVE 516 Groundwater Flow and Seepage 
  
 วศย 517 การวเิคราะห์การวางแผนและระบบทรัพยากรน ้า  3(3-0-6) 
 CVE 517 Water Resource Planning and Systems Analysis 
 
  วศย 518  แบบจ าลองทางอุทกวทิยา     3(3-0-6) 
  CVE 518  Hydrologic Modeling 
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 วศย 519 การวางแผนบริหารจดัการน ้าท่าผวิดิน   3(3-0-6) 
 CVE 519 Stormwater Management Planning 
  

 วศย 611 การออกแบบทางชลศาสตร์    3(3-0-6) 
 CVE 611 Hydraulic Design   
   

  วศย 612 กระบวนการและการออกแบบท่อระบายน ้า  3(3-0-6) 
  CVE 612 Sewer Processes and Design   
 

  วศย 613 คุณภาพน ้าและการจ าลองทางคณิตศาสตร์   3(3-0-6) 
  CVE 613 Water Quality and Modeling 
  

 วศย 614 กระบวนการขั้นสูงในการผลิตน ้าประปา   3(3-0-6) 
 CVE 614 Advanced Water Treatment Processes 
  

  วศย 615 การหาค่าท่ีเหมาะสมท่ีสุดและการออกแบบ  3(3-0-6) 
  CVE 615 Deterministic Optimization and Design 
  

  วศย 616 กฎหมายส่ิงแวดลอ้ม     3(3-0-6) 
  CVE 616 Environmental Law  
   

  วศย 617 กระบวนการขั้นสูงในการบ าบดัน ้าเสียจากโรงงาน  3(3-0-6) 
    อุตสาหกรรม   
  CVE 617 Advanced Industrial Wastewater Treatment Processes  
 

 วศย 618 วศิวกรรมการควบคุมมลพิษทางอากาศ   3(3-0-6) 
 CVE 618 Air Pollution Control Engineering 
   

  วศย 619 เร่ืองคดัสรรทางวศิวกรรมแหล่งน ้าและส่ิงแวดลอ้ม  3(3-0-6) 
  CVE 619 Selected Topics in Water Resources and Environmental Engineering
     
กลุ่มวชิาวศิวกรรมการจัดการก่อสร้าง 
  วศย 525 การควบคุมคุณภาพในงานก่อสร้าง   3(3-0-6) 
  CVE 525 Quality Control in Construction Projects 
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  วศย 526 การบริหารความปลอดภยัในโครงการก่อสร้าง  3(3-0-6)  
  CVE 526 Safety Management for Construction 
 

  วศย 527 วธีิการและเคร่ืองจกัรท่ีใชใ้นการก่อสร้าง   3(3-0-6) 
  CVE 527 Construction Methods and Equipment 
 

  วศย 528 การจดัการสัญญาก่อสร้างส าหรับโครงการก่อสร้าง  3(3-0-6) 
    ระดบันานาชาติ 
  CVE 528 Contract Administration for International Construction Project 
 

  วศย 529 เร่ืองคดัสรรทางวศิวกรรมการจดัการการก่อสร้าง  3(3-0-6) 
  CVE 529 Selected Topics in Construction Management Engineering 
 

  วศย 621 การบริหารความเส่ียงในงานก่อสร้าง   3(3-0-6) 
  CVE 621 Risk Management in Construction 
  

  วศย 622 การควบคุมตน้ทุนโครงการก่อสร้าง   3(3-0-6)  
  CVE 622 Cost Control in Construction Projects 
 

  วศย 623 เทคนิคการตรวจงาน     3(3-0-6) 
  CVE 623 Inspection Techniques 
   

กลุ่มวชิาวศิวกรรมโครงสร้าง  
 วศย 535 วธีิการทดลองในวศิวกรรมโครงสร้าง    3(3-0-6) 
 CVE 535 Experimental Methods in Structural Engineering 
 

  วศย 536     การวเิคราะห์โครงสร้างโดยวธีิเมตริกซ์   3(3-0-6) 
  CVE 536     Matrix Methods in Structural Analysis 
   

  วศย 537    พลศาสตร์โครงสร้าง     3(3-0-6) 
  CVE 537 Structural Dynamics 
   

  วศย 538 การวเิคราะห์โครงสร้างดว้ยวิธีไฟไนตอิ์ลิเมนต์  3(3-0-6)  
  CVE 538 Finite Element Analysis of Structures 
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  วศย 539 เร่ืองคดัสรรทางวศิวกรรมโครงสร้าง   3(3-0-6) 
  CVE 539 Selected Topics in Structural Engineering 
   

  วศย 631 โครงสร้างเหล็กขั้นสูง     3(3-0-6) 
  CVE 631 Advanced Steel Structures 
   

  วศย 632 การออกแบบโครงสร้างตา้นทานแผน่ดินไหว  3(3-0-6) 
  CVE 632 Seismic Design of Structures  
 

 วศย 633 ทฤษฎีของโครงสร้างเปลือกบาง    3(3-0-6)  
 CVE 633 Plate and Shell Structures 
 

 วศย 634 คอนกรีตเทคโนโลยขีั้นสูง    3(3-0-6) 
 CVE 634 Advanced Concrete Technology 
   

  วศย 635 วสัดุวศิวกรรมโยธาขั้นสูง    3(3-0-6) 
  CVE 635 Advanced Civil Engineering Materials 
    

  วศย 636 เทคนิคและวสัดุท่ีใชซ่้อมแซมโครงสร้างคอนกรีต  3(3-0-6)  
   ท่ีเส่ือมสภาพ 

 CVE 636 Repair Techniques and Materials for Deteriorated Concrete Structures 
  

 นอกจากรายวิชา ท่ีก าหนดแล้ว  นิ สิตสามารถ เ ลือก เ รียนในรายวิชาใดของคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ ก็ไดท่ี้เปิดสอนในมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ แต่จะไดรั้บระดบัคะแนนเป็น S 
กบั U เท่านั้น 
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 3)    หมวดวชิาปริญญานิพนธ์ 
ใหนิ้สิตทุกคนเรียนและสอบผา่นในรายวชิาปริญญานิพนธ์ 

วศย 504 ปริญญานิพนธ์        12(0-0-60) 
CVE 504 Thesis 

 

 ความหมายของรหสัวชิา 
วศย หรือ CVE หมายถึง สาขาวศิวกรรมโยธา 
ตวัเลขหลกัร้อย หมายถึง วชิาระดบัปริญญาโท ประกอบดว้ย 
 5,6 หมายถึง   วชิาระดบัปริญญาโท 

  ตวัเลขหลกัสิบ หมายถึง หมวดวชิา กลุ่มวชิา ประกอบดว้ย 
   0 หมายถึง   หมวดวชิาพื้นฐาน หมวดวชิาปริญญานิพนธ์ 

  1 หมายถึง   หมวดวชิาเฉพาะ กลุ่มวชิาวศิวกรรมทรัพยากรน ้า
และส่ิงแวดลอ้ม 

  2 หมายถึง   หมวดวชิาเฉพาะ กลุ่มวชิาวศิวกรรมการจดัการ
ก่อสร้าง 

  3 หมายถึง   หมวดวชิาเฉพาะ กลุ่มวชิาวศิวกรรมโครงสร้าง 
ตวัเลขหลกัหน่วย หมายถึง ล าดบัวชิาในหมวดวชิา กลุ่มวชิา 
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3.1.4 แผนการศึกษา แผน ก แบบ ก2 
ปีที ่1 ภาคการศึกษาที ่1 

รหัสวชิา ช่ือวชิา หน่วยกติ 
วศย 501 
CVE 501 

การวเิคราะห์ทางวศิวกรรม 
Engineering Analysis 

3 

วศย 502 
CVE 502 

การออกแบบงานวจิยัทางวศิวกรรมโยธา 
Research Design in Civil Engineering 

3 

CVE xxx Compulsory Elective Courses 3 
รวมหน่วยกติ 9 

 

ปีที ่1 ภาคการศึกษาที ่2 
รหัสวชิา ช่ือวชิา หน่วยกติ 
วศย 503 
CVE 503 

สัมนาทางวศิวกรรมโยธา 
Civil Engineering Seminar 

1 

CVE xxx Compulsory Elective Courses 3 
CVE xxx Compulsory Elective Courses 3 
CVE xxx Compulsory Elective Courses 3 

รวมหน่วยกติ 10 
 

ปีที ่2 ภาคการศึกษาที ่1 
รหัสวชิา ช่ือวชิา หน่วยกติ 
CVE xxx Elective Courses 3 
CVE xxx Elective Courses 3 
วศย 504 
CVE 504 

ปริญญานิพนธ์ 
Thesis 

3 

รวมหน่วยกติ 9 
 

ปีที ่2 ภาคการศึกษาที ่2 
รหัสวชิา ช่ือวชิา หน่วยกติ 
วศว 504 
CVE 504 

ปริญญานิพนธ์ 
Thesis 

9 

รวมหน่วยกติ 9 
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3.1.5 ค าอธิบายรายวชิา 
 กลุ่มวชิาพืน้ฐาน 
 
วศย 501 การวเิคราะห์ทางวิศวกรรม      3(3-0-6) 
CVE 501 Engineering Analysis 

ศึกษาล าดบัและอนุกรม อนุกรมฟูเรียร์ ค่าค าตอบของสมการเส้นตรงและไม่ตรง ทฤษฎีทาง
เมตริกซ์ การประมาณค่าของฟังก์ชันและขอ้มูล วิธีผลต่างอนัตะ การอินติเกรทเชิงตวัเลข การหา
ค าตอบของสมการเชิงอนุพนัธ์แบบธรรมดาและสมการเชิงอนุพนัธ์ย่อย ปัญหาค่าเร่ิมต้นและค่า
ขอบเขต การแปลงฟูเรียร์และลาปลาซ ปัญหาค่าไอเกน การปรับเส้นโคง้ การจ าลองทางคณิตศาสตร์ 

Study of sequences and series, Fourier series, solutions of linear and nonlinear equations, 
matrix theory, finite difference, numerical integration, solutions of ordinary and partial differential 
equations, boundary and initial-value problems, Fourier and Laplace transforms, Eigen problems, 
curve fitting, mathematical modeling. 
 
วศย 502 การออกแบบงานวจัิยทางวิศวกรรมโยธา    3(3-0-6) 
CVE 502 Research Design in Civil Engineering  

ศึกษาแนวคิดและหลกัการวจิยัทางวศิวกรรมโยธา การออกแบบการวิจยัทางวิศวกรรมโยธา 
การสร้างเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั การเลือกวิธีทดลอง การจดัการขอ้มูลเชิงปริมาณและขอ้มูลเชิง
คุณภาพ การเผยแพร่งานวิจยั การประเมินผลรายงานการวิจยัและการใชผ้ลการวิจยัในงานวิศวกรรม
โยธา  

Study of concepts and principles of research in civil engineering, research design in civil 
engineering, construction of research instrument, experiment, data management in quantitative and 
qualitative data, publication, evaluation and utilization of research findings in civil engineering. 
 
วศย 503 สัมมนาทางวศิวกรรมโยธา      1(0-3-6) 
CVE 503 Civil Engineering Seminar 

ศึกษาการวพิากษง์านวจิยั ประเด็นปัญหาท่ีคดัสรรทางวศิวกรรมโยธาเฉพาะกลุ่มวชิา การ
สัมมนาการวจิยัทางวศิวกรรมโยธาเฉพาะกลุ่มวชิา การพฒันาโครงการวจิยัทางวศิวกรรมโยธาเฉพาะ
กลุ่มวชิา 

Study of research critique, selected civil engineering issues, seminar in civil engineering 
research, civil engineering research proposal development on a topic related to a specific area study. 
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วศย 504 ปริญญานิพนธ์ 12(0-0-108) 
CVE 504 Thesis  

การท าปริญญานิพนธ์ในหวัขอ้เร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบัวศิวกรรมโยธาเฉพาะกลุ่มวชิา 
Conducting a thesis on a topic related to a specific area of civil engineering 

 
กลุ่มวชิาเฉพาะวศิวกรรมแหล่งน า้และส่ิงแวดล้อม 
รายวชิาบังคับ 
 

วศย 511 อุทกวทิยาข้ันสูง       3(3-0-6) 
CVE 511 Advanced Hydrology 

ศึกษาศกัยข์องมวลอากาศช้ืน น ้ าฟ้า ปริมาณฝนสูงสุดท่ีอาจเป็นได้ ความสัมพนัธ์ระหว่าง
ความเข้ม-ช่วงเวลา ส าหรับเข่ือนเก็บกักน ้ า การเคล่ือนตวัของกราฟน ้ านองสูงสุด แนวคิดในการ
วเิคราะห์ขอ้มูลอุทกวทิยาเพื่อวางแผนพฒันาและจดัการทรัพยากรน ้า 

Study of air mass moisture potential, precipitation, probable maximum precipitation, 
rainfall intensity-duration-frequency relation, frequency analysis in hydrology, reservoir design and 
operation, flow estimation, design floods, probable maximum flood, maximum inflow design flood 
for storage dam, flood routing, concepts in hydrologic data analysis for water resources 
development and management. 
 
วศย 512 สถิติส าหรับส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรน า้   3(3-0-6) 
CVE 512 Statistical Methods for Environment and Water Resources 
 ศึกษาวิธีการทางสถิติท่ีเหมาะสมกบัขอ้มูลมลพิษส่ิงแวดล้อมและขอ้มูลด้านทรัพยากรน ้ า 
การออกแบบการเก็บตวัอยา่ง ประเภทการสุ่มตวัอยา่ง การกระจายตวัของขอ้มูล การทดสอบภาวะสาร
รูปสนิทดี การตรวจสอบค่าผดิปกติของขอ้มูล การจดัการขอ้มูลท่ีไม่ทราบค่าชดัเจน ความสัมพนัธ์กนั
ของขอ้มูล วิธีก าลงัสองน้อยท่ีสุด วิธีการถดถอยของขอ้มูล การออกแบบการทดลอง การทดสอบ
สมมติฐาน การวเิคราะห์แนวโนม้ของขอ้มูล 
 Study of appropriate statistics for environmental and water resources data, designs of data 
sampling, random sampling, data distribution, goodness of fit, outliers, analyzing censored data, 
correlation, least squares, regression, experimental design, hypothesis test, trend analysis.       
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วศย 513 การบริหารจัดการลุ่มน า้แบบองค์รวม     3(3-0-6) 
CvE 513 Integrated River Basin Management 
 ศึกษาพื้นฐานการวางแผนพฒันาลุ่มน ้ าแบบบูรณาการ การจดัสรรทรัพยากรน ้ าแบบยัง่ยืน 
ผลกระทบทางส่ิงแวดลอ้ม ผลกระทบเน่ืองจากการเปล่ียนแปลงสภาวะอากาศ การสร้างแบบจ าลอง
ลุ่มน ้า นโยบายและแนวทางการจดัการลุ่มน ้า กรณีศึกษา 
 Study of basis of integrated river basin management, allocation of water resources towards 
sustainability, environmental degradation, climate change impacts, river basin modeling, river basin 
policy and management, case study. 
 
วศย 514 กระบวนการข้ันสูงในการบ าบัดน า้เสียจากชุมชน   3(3-0-6) 
CVE 514 Advanced Domestic Wastewater Treatment Processes 
 ศึกษาลกัษณะของน ้ าเสียชุมชน การบ าบดัน ้ าเสียชุมชนด้วยกระบวนการทางกายภาพ เคมี 
และชีวภาพ การบ าบดัแบบใชอ้ากาศและไม่ใชอ้ากาศ การใช้แบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ การก าจดั
ไนโตรเจนและฟอสฟอรัส การจดัการตะกอนของน ้าเสีย 

Study of domestic wastewater characteristics, physical, chemical and biological wastewater 
treatment, aerobic and an anaerobic treatment, mathematical modeling, nitrogen and phishes 
remarks, sludge management. 
 
รายวชิาเลอืกเสรี 
วศย 515 การไหลในทางน า้เปิด      3(3-0-6) 
CVE 515 Open Channel Flow 
 ศึกษาสมการความต่อเน่ือง พลงังานและแรงเคล่ือนกลศาสตร์ การไหลแบบสม ่าเสมอ การ
ไหลแบบเปล่ียนแปลงโครงสร้างทางชลศาสตร์ สมการควบคุมของการไหลแบบไม่คงท่ี ผลเฉลยเชิง
ตวัเลข 
 Study of basic equations of continuity, mechanical energy and momentum, uniform, 
gradually varied, and spatially varied flows, hydraulic structures, governing equations of unsteady 
flow, numerical solutions. 
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วศย 516 การไหลซึมของน า้ใต้ดิน      3(3-0-6) 
CVE 516 Groundwater Flow and Seepage 
 ศึกษากฎการไหลซึมของน ้ าใต้ดินแบบเชิงเส้นและไร้เชิงเส้น แบบจ าลองตามทฤษฎี 
ปรากฏการณ์อิเลกโตรออสโมซิสในดิน ผลเฉลยเชิงวิเคราะห์ส าหรับการไหลซึมแบบสภาวะคงท่ีไม่
แปรเปล่ียนไปกบัเวลา ผลเฉลยเชิงตวัเลขและวเิคราะห์ส าหรับการไหลซึมแบบแปรเปล่ียนไปกบัเวลา 
วธีิการและแบบจ าลอง การออกแบบระบบการลดระดบัน ้า 
 Study of linear and non-linear seepage laws, theoretical models, electro-osmosis in soils, 
analytical solution to steady state problems, numerical solutions to transcient problems, analytical 
solutions to transient problems, experimental methods and models, design of dewatering systems. 
 
วศย 517 การวเิคราะห์การวางแผนและระบบทรัพยากรน า้   3(3-0-6) 
CVE 517 Water Resource Planning and Systems Analysis 
 ศึกษาหลกัการพื้นฐานของการจ าลองและการหาค่าท่ีเหมาะสมท่ีสุดทางวิศวกรรมแหล่งน ้ า 
การวิเคราะห์ระบบน ้ าใตดิ้น การวิเคราะห์ระบบของการหาค่าท่ีเหมาะสมท่ีสุดหลายระดบัในการน า
น ้ามาใชแ้ละการควบคุมมลพิษ ระบบการจ าลองส าหรับการวิเคราะห์ในระดบัภูมิภาค การประเมินค่า
ทางสังคมและเศรษฐศาสตร์  
 Study of programming and optimization theory applied to water resources, groundwater 
systems analysis, multi-level optimization of systems analysis for water supply and pollution 
control, systems simulation for regional analysis, socio-economic evaluation. 
 
วศย 518  แบบจ าลองทางอุทกวทิยา      3(3-0-6) 
CVE 518 Hydrologic Modeling 
 ศึกษาการจ าลองกระบวนการทางอุทกวทิยา เทคนิคการปรับแกแ้บบจ าลอง การทดสอบความ
น่าเช่ือถือของแบบจ าลอง การออกภาคสนามและกรณีศึกษาต่าง ๆ ส าหรับการน าเอาแบบจ าลองทาง
อุทกวิทยาไปประยุกตใ์ช้จริงในทางปฏิบติั การใช้แบบจ าลองทางอุทกวิทยาแบบบูรณาการในการ
วเิคราะห์คุณภาพน ้าของลุ่มน ้า  
 Study of hydrologic Modeling, model calibration, modeled and measured data, practical 
applications, water quality modeling for integrated river basin.     
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วศย 519 การวางแผนบริหารจัดการน า้ท่าผวิดิน    3(3-0-6) 
CVE 519 Stormwater Management Planning 
 ศึกษาปริมาณและคุณภาพของน ้ าท่าผิวดินในพื้นท่ีเมือง การบริหารจดัการน ้ าท่าผิวดิน การ
วิเคราะห์ขอ้มูลทางอุตุนิยมวิทยา การวิเคราะห์ระบบระบายน ้ าในพื้นท่ีเมือง การหาค่าท่ีเหมาะสม
ท่ีสุดและการวเิคราะห์ความอ่อนไหวของค่านั้น การพฒันาพื้นท่ีโดยมีผลนอ้ยต่อส่ิงแวดลอ้ม 
 Study of quantity and quality of urban stormwater runoff, best management practices 
(BMPs), hydrological data analysis, analysis of urban drainage systems, optimization, sensitivity 
analysis, low-impact development (LID). 
 
วศย 611 การออกแบบทางชลศาสตร์      3(3-0-6) 
CVE 611 Hydraulic Design  
 ศึกษาเก่ียวกบัเข่ือนเก็บกกั ฝายน ้ าล้น งานทา้ยน ้ า งานผนัน ้ า อาคารลดระดบัน ้ า อาคารลด
ระดบัน ้าแบบหินทิ้ง อาคารควบคุมและส่งผา่นน ้า การจดัปริมาณการไหล ชลศาสตร์ท่อลอด กระบวน
และเกณฑก์ารออกแบบทางชลศาสตร์ 
 Study of flow behavior through hydraulic structures such as dams, spillways, stilling 
basins, outlet works, diversion works, gates and valves, conveyance and control structures, and 
criterions and processes in hydraulics design.  
  
วศย 612 กระบวนการและการออกแบบท่อระบายน า้    3(3-0-6) 
CVE 612 Sewer Processes and Design      
 ศึกษาการออกแบบท่อระบายน ้ า กระบวนการจุลชีววิทยาในท่อระบายน ้ าแบบใช้แรงโน้ม
ถ่วง ท่อความดนั การเคล่ือนท่ีของมลพิษ วิธีการตรวจวดัในสนามและห้องทดลอง ลักษณะและ
อิทธิพลของน ้ าท่าผิวดินและการเอ่อล้นของน ้ าเสียแบบรวม (น ้ าฝนท่ีชะล้างพื้นผิวและน ้ าเสียจาก
ชุมชน) วธีิการค านวณทางตวัเลข  
 Study of sewer design, microbial processes in gravity sewers and pressure mains, sewer 
pollutant transport, methods for measurement in laboratory and field, characteristics and effects 
stormwater runoff and combined sewer overflow, numerical computational methods. 
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วศย 613 คุณภาพน า้และการจ าลองทางคณติศาสตร์    3(3-0-6) 
CVE 613 Water Quality and Modeling 
 ศึกษาสมการสมดุลมวลเคมี สมการอุทกพลศาสตร์ คุณภาพน ้ าของแม่น ้ าทะเลสาบ และอ่าง
เก็บน ้ า  ปริมาณออกซิเจนท่ีละลายน ้ า การกระจายตัวของสารละลายมลพิษ แบบจ าลองทาง
คณิตศาสตร์ 
 Study of chemical mass balance equation, hydrodynamic equations, water quality of lake 
and reservoir, dissolved oxygen, pollutant dispersion, mathematical models.    
 

วศย 614 กระบวนการข้ันสูงในการผลิตน า้ประปา    3(3-0-6) 
CVE 614 Advanced Water Treatment Processes 
 ศึกษาลกัษณะของแหล่งน ้ าและปริมาณความตอ้งการน ้ าประปาของชุมชน กระบวนการทาง
กายภาพและเคมีส าหรับการผลิตน ้ าประปาเพื่อชุมชนและอุตสาหกรรม การออกแบบทางวิศวกรรม
ของหน่วยกระบวนการท่ีเก่ียวขอ้ง การสร้างแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ของหน่วยกระบวนการ 
 Study of characteristics of water source, community water supply demand and supply, 
physical and chemical treatment processes for domestic and industrial water treatment, selection 
and design of unit processes and mathematical model. 
 
วศย 615 การหาค่าทีเ่หมาะสมทีสุ่ดและการออกแบบ    3(3-0-6) 
CVE 615 Deterministic Optimization and Design 
 ศึกษาการวิจยัด าเนินการ เทคนิคการหาค่าท่ีเหมาะสมท่ีสุด เช่น การโปรแกรมเชิงเส้นตรง 
การโปรแกรมแบบไดนามิกส์ และการโปรแกรมแบบไม่ใช่เส้นตรง การประยุกต์เขา้กบังานทาง
วศิวกรรม โดยใชโ้ครงการออกแบบทางคอมพิวเตอร์ 
 Study of operation research, optimization techniques, linear programming, dynamic 
programming, nonlinear programming, application to engineering systems using computer design 
project. 
 
วศย 616 กฎหมายส่ิงแวดล้อม       3(3-0-6) 
CVE 616 Environmental Law 
 ศึกษาพระราชบญัญติัส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ มาตรฐานของคุณภาพ
น ้ าผิวดินภายในประเทศและต่างประเทศ มาตรฐานของคุณภาพอากาศภายในประเทศและ
ต่างประเทศ พระราชบญัญติัน ้ าในต่างประเทศ ขอ้ตกลงนานาชาติเก่ียวกบัทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้ม 
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 Study of national legislations regarding environmental enhancement and preservation, 
limits, benchmarks, and/or guidelines for surface water, pollutant discharge, and sediment qualities, 
national water acts from elsewhere, international ratifies or agreements related to water resources 
and environment.    
 
วศย 617 กระบวนการข้ันสูงในการบ าบัดน า้เสียจากโรงงานอุตสาหกรรม  3(3-0-6) 
CVE 617 Advanced Industrial Wastewater Treatment Processes  

ศึกษาลักษณะและปริมาณของน ้ าเสียอุตสาหกรรม การบ าบัดน ้ าเสียอุตสาหกรรมด้วย
กระบวนการทางกายภาพ เคมี และชีวภาพ  การบ าบดัแบบใชอ้ากาศและไม่ใชอ้ากาศ การตกตะกอน
ทางเคมีของโลหะหนกั การก าจดัตะกอนของน ้ าเสีย การเลือกและการออกแบบทางวิศวกรรมของ
หน่วยกระบวนการท่ีเก่ียวข้อง การสร้างแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ของหน่วยกระบวนการท่ี
เก่ียวขอ้ง  

Study of characteristic and quantity of industrial wastewater, chemical and biological 
process including aerobic anaerobic process, chemical precipitation, Sludge treatment, selection and 
design of unit process and mathematical model.     
 
วศย 618 วศิวกรรมการควบคุมมลพษิทางอากาศ    3(3-0-6) 
CVE 618 Air Pollution Control Engineering 
 ศึกษาเกณฑ์และมาตรฐานของคุณภาพอากาศ การออกแบบและการควบคุมปริมาณอนุภาค
ในอากาศ มลพิษทางอากาศท่ีหลากหลาย สารประกอบอินทรียร์ะเหย ระบบการหมุนเวียนอากาศ การ
ควบคุมและการเผาก าจดัขยะของเสีย     

Study of air quality criteria and standards, design and control particulate matters, various 
air pollutants, volatile organic compounds, local exhaust ventilation system, incineration waste 
sources and control system. 
 
วศย 619 เร่ืองคัดสรรทางวิศวกรรมแหล่งน า้และส่ิงแวดล้อม   3(3-0-6) 
CVE 619 Selected Topics in Water Resources and Environmental Engineering 
 วชิาส าหรับศึกษาถึงปัญหาและการแกปั้ญหาทางวิศวกรรมแหล่งน ้ าและส่ิงแวดลอ้มท่ีเกิดข้ึน
จริง อยา่งมีประสิทธิภาพและย ัง่ยนื 
 Study of actual advanced problems in water resources and environmental engineering 
towards sustainability. 
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กลุ่มวชิาเฉพาะวศิวกรรมการจัดการก่อสร้าง 
รายวชิาบังคับ 
วศย 521 การบริหารโครงการก่อสร้างระดับนานาชาติ    3(3-0-6) 
CVE 521 International Construction Project Management 

ศึกษาหลกัการและการปฏิบติัเก่ียวกบัโครงการก่อสร้างระดบันานาชาติ การบริหารโครงการ
ก่อสร้างระดบันานาชาติ การวางแผนงาน การด าเนินโครงการ การติดตามและควบคุมโครงการ การ
ประเมินผลโครงการ การเผยแพร่และการใชป้ระโยชน์จากการประเมินผลโครงการ 

Study of principles and practices of international construction project management, project 
management, project planning, project implementation, project monitoring and controlling, project 
evaluation, dissemination and utilization of projects evaluation. 
 
วศย 522 การบริหารองค์กรก่อสร้าง      3(3-0-6) 
CVE 522 Construction Organizational Management 

ศึกษาแนวคิดทฤษฎีองคก์าร การบริหารและการจดัการองค์กรในงานก่อสร้าง ปัจจยัท่ีมีผล
ต่อประสิทธิภาพการบริหารและการจดัการองคก์รก่อสร้าง การวางแผนกลยุทธ์และการประเมินผล
สัมฤทธ์ิทางการบริหารองคก์รก่อสร้าง การบริหารคุณภาพในองคก์ร กลยุทธ์และทกัษะการบริหาร
การก่อสร้าง วเิคราะห์สถานการณ์ปัจจุบนัและแนวโนม้การบริหารและการจดัการองคก์รก่อสร้าง 
      Study of concepts and organization theories, construction organizational administration and 
management, factors influencing the effectiveness of construction organizational administration and 
management, strategic planning and result based evaluation in administration of construction 
organization, quality management in construction organization, administrative strategies and skills, 
analysis of current situations and trends of construction administration and management 
 
วศย 523 วศิวกรรมคุณค่าในโครงการก่อสร้าง     3(3-0-6) 
CVE 523 Value Engineering in Construction Project 
 ศึกษาวิศวกรรมคุณค่าในอุตสาหกรรมก่อสร้าง วฏัจกัรของการควบคุมราคา วตัถุประสงค์
ของวิศวกรรมคุณค่า การเลือกใชว้ิธีการและเทคนิคการบูรณาการวิศวกรรมคุณค่า ในงานออกแบบ
โครงการก่อสร้าง กระบวนการในการจดัการ 
 Study of value engineering in construction industry life cycle citing, objective of value 
engineering when to apply, value engineering method and, the integration of value engineering 
methodology in to the design and project construction management project. 
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วศย 524 การบริหารการเงินของโครงการ     3(3-0) 
CVE 524 Project Financial Management 
 ศึกษาความส าคญัของการบริหารการเงินต่อการบริหารงานโครงการในองค์กรก่อสร้าง 
โครงการก่อสร้างและกระบวนงานก่อสร้าง การไฟแนนซ์โครงการ เทคนิคการจดัหาโครงการ 
จุดคุม้ทุน ก าไร การวเิคราะห์รายรับรายจ่ายของโครงการกบัระบบบญัชีในงานก่อสร้าง รวมถึงระบบ
และฐานขอ้มูลเพื่อการควบคุมค่าใชจ่้าย การประเมินเพื่อพฒันาโครงการเป็นการประเมินความเป็นไป
ไดใ้นการริเร่ิมโครงการ การวเิคราะห์การเงินและสภาพแวดลอ้มโครงการ เพื่อใชช่้วยในการตดัสินใจ
ในการพฒันาโครงการ หรือใช้ในการโน้มน้าวลูกค้าในศกัยภาพทางธุรกิจของโครงการ รวมถึง
แนะน าวธีิการต่อรอง และกระบวนการสรุปขอ้มูลโครงการกบัลูกคา้ 
 Introduction to project finance, project finance markets, project development and project 
management, working with lender, project contract, risk, financial model and evaluation,  financial 
structuring and documentation. 

 
รายวชิาเลอืกเสรี 
วศย 525 การควบคุมคุณภาพในงานก่อสร้าง 3(3-0-6) 
CVE 525 Quality Control in Construction Projects  

ศึกษาแนวคิดการจัดการคุณภาพในงานก่อสร้าง กระบวนการควบคุมคุณภาพในงาน
ก่อสร้าง บทบาทผูบ้ริหารโครงการก่อสร้างกบัการจดัการและควบคุมคุณภาพในงานก่อสร้าง การ
บริหารความปลอดภยัและการจดัการความเส่ียง รูปแบบการจดัการคุณภาพเชิงผลลพัธ์ 

Study of concepts of quality management and control, quality management process, 
construction administrative roles and construction quality management, safety management and risk 
management, models of quality assessment and quality indicators.  
 
วศย  526 การบริหารความปลอดภัยในโครงการก่อสร้าง    3(3-0-6) 
 CVE 526 Safety Management for Construction 
 ศึกษานโยบายความปลอดภัย และกฎแห่งความปลอดภัย ปัญหาจากแนวของผูบ้ริหาร
ระดบัสูง สาเหตุการเกิดอุบติัเหตุ การใช ้PDCA ในเร่ืองความปลอดภยั การจดัการและการควบคุม
ความปลอดภยั มาตรฐานความปลอดภยั การบริหารโครงการและเอกสาร แผนความปลอดภยั และ
การจดัการความปลอดภยัในโครงการก่อสร้าง 
 Study of safety first policy, the essential problem in top management thinking, cause of 
accidents happened, the circle control of PDCA, management and control, standard project 
management and document, safety plan, and project safety management. 
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วศย 527 วธีิการและเคร่ืองจักรทีใ่ช้ในการก่อสร้าง    3(3-0-6) 
CVE 527 Construction Methods and Equipment 
 ศึกษาการเลือกใชเ้คร่ืองจกัรและวิธีการก่อสร้างส าหรับดินและงานคอนกรีต เคร่ืองมือท่ีใช้
ในการเคล่ือนยา้ย การยก การล าเลียงและการสูบมวลดินและคอนกรีต เสาเข็มและเคร่ืองตอกเสาเข็ม 
งานอุโมงค ์เคร่ืองจกัรส าหรับการผลิตคอนกรีต การประมาณค่าใชจ่้ายในขบวนการผลิต 
 Study of method and equipment solution for earth work and concrete in construction, 
handling and moving, concrete pumping and pile driving equipment concrete batching plant, and 
cost estimate for equipment. 
 

วศย 528 การจัดการสัญญาก่อสร้างส าหรับโครงการก่อสร้างระดับนานาชาติ 3(3-0-6) 
CVE 528 Contract Administration for International Construction Project 
 ศึกษาการจดัการสัญญาก่อสร้าง การใช้สัญญาก่อสร้างในประเทศก าลงัพฒันา การจดัการ
สัญญาก่อสร้างใน 2 ทิศทาง การจดัการขอ้ขดัแยง้ในสัญญาก่อสร้าง การเคลม 
 Study of what is contract administration, contract administration used in developing 
countries, the two directors of contract administration, who are essential for sole contractual 
disputer, what is the claim. 
  

วศย 529 เร่ืองคัดสรรทางวิศวกรรมการจัดการการก่อสร้าง   3(3-0-6) 
CVE 529 Selected Topics in Construction Management Engineering 

วิชาส าหรับศึกษาถึงปัญหาและการแกปั้ญหาทางวิศวกรรมการจดัการการก่อสร้างท่ีเกิดข้ึน
จริง อยา่งมีประสิทธิภาพและย ัง่ยนื 
 Study about problems and problems solving related to construction management and civil 
engineering management for effectiveness and sustainability. 
 
วศย 621 การบริหารความเส่ียงในงานก่อสร้าง     3(3-0-6) 
CVE 621 Risk Management in Construction 
 ศึกษานิยามและประเภทของความเส่ียง ปัจจยัของความไม่แน่นอนในงานก่อสร้างและ
อุตสาหกรรม ส านักงานท่ีมีความเส่ียง ความเส่ียงในแต่ละวฎัจักรของโครงการ ความเส่ียงใน
โครงการสร้าง ขั้นตอนการจดัการความเส่ียง ความเส่ียงในเร่ืองคุณภาพ และปริมาณ 
 Study of definition and typical categories of risk, uncertainties in construction and 
manufacturing, identification of risk elements, risk in project life – cycle, risk in construction 
project, risk management steps, risk qualification, and risk quantification. 
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วศย 622    การควบคุมต้นทุนโครงการก่อสร้าง 3(3-0-6) 
CVE 622   Cost Control in Construction Projects 

ศึกษาแนวคิดและหลกัการเก่ียวกบัการเงิน  งบประมาณและการบญัชี   การวางแผนและการ
ควบคุม การวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายในโครงการก่อสร้าง การบริหารการเงิน และงบประมาณ การ
ตรวจสอบทางการเงิน การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการบริหารการเงินและงบประมาณ แนวโนม้
การบริหารการเงินในองคก์ร 

Study of concepts and principles of financing, budgeting and accounting, planning and 
controlling, cost analysis in construction project, financial and budgeting management, financial 
audit, application of information technology for financial and budgeting management, and trends of 
financial management in organization. 
 

วศย 623 เทคนิคการตรวจงาน       3(3-0-6) 
CVE 623 Inspection Techniques 
 ศึกษาบทบาทของผูต้รวจงาน มนุษยส์ัมพนัธ์ ขั้นตอนของงานก่อสร้าง และจุดส าคญัท่ีจะตอ้ง
ตรวจเป็นพิเศษ บทก าหนดและความคลาดเคล่ือนท่ียอมให้ ความปลอดภยัในการปฏิบติั การท า
รายงานการก่อสร้าง ความส าคญัของรายการก่อสร้างประกอบแบบเก่ียวกบัคุณภาพของวสัดุ การ
ทดสอบวสัดุและการเทียบเท่าเทคโนโลยขีองวสัดุท่ีใชใ้นงานก่อสร้าง 
 Study of role of inspector and relationship, step of construction and specific point for 
inspection, allow and safely inspect, construction report, important of construction specification, 
quality of materials, and material testing and comparable. 
 
กลุ่มวชิาเฉพาะวศิวกรรมโครงสร้าง 
รายวชิาบังคับ 

 

วศย 531 การวเิคราะห์โครงสร้างข้ันสูง     3(3-0-6) 
CVE 531 Advanced Structural Analysis 

ศึกษาการวเิคราะห์โครงสร้างท่ีประกอบดว้ยช้ินส่วนท่ีหนา้ตดัเปล่ียนแปลง โครงสร้างอาร์ค 
โครงสร้างเคเบิล การวิเคราะห์โครงสร้างโดยวิธีเมตริกซ์  เทคนิคการแกร้ะบบสมการเชิงเส้นขนาด
ใหญ่ คอมพิวเตอร์ในการวเิคราะห์โครงสร้าง การวเิคราะห์โครงสร้างโดยวธีิไฟไนตเ์อลิเมนตเ์บ้ืองตน้  

  Study of analysis of structures with no prismatic members, arch structures, cable 
structures, matrix analysis of structures, techniques for solving large linear equation systems, 
computer applications, introduction to finite element structural analysis. 
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วศย 532 เสถียรภาพของโครงสร้าง      3(3-0-6) 
CVE 532 Stability of Structures 

ศึกษาทฤษฎีเสถียรภาพของโครงสร้าง แรงดดัทุติยภูมิ การโคง้งอของเสาในช่วงอิลาสติกและ
อินอิลาสติก การบิด และโคง้งอดา้นขา้งของคาน เสา คาน-เสา โครงขอ้แข็ง แผน่บาง และเปลือกบาง 
การวเิคราะห์ โดยใชว้ธีิทางตวัเลขและพลงังาน การแกปั้ญหาความไม่เสถียรภาพในปัจจุบนั 
 Study of structural stability theory, elastic and inelastic buckling, torsional and lateral 
buckling of beams, columns, beam-column, frames, thin plates, and thin shell, energy and 
numerical method for structural instability problems, recent development of structural instability 
problems. 
 
วศย 533 การออกแบบคอนกรีตเสริมเหลก็ข้ันสูง    3(3-0-6) 
CVE 533 Advanced Reinforced Concrete Design 

ศึกษาพฤติกรรม และ ก าลงัขององคอ์าคารคอนกรีตเสริมเหล็กภายใตแ้รงกระท าต่างๆ ขอ้ต่อ
ของอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก  การวิบติัของโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก มาตรฐานการออกแบบ
โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กในปัจจุบนั การวิเคราะห์เส้นครากของแผ่นพื้น แนวคิดของการ
ออกแบบโครงสร้างโดยใชท้ฤษฎี ลิมิตสเตต ความเหนียวของช้ินส่วนโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก 
การวเิคราะห์แบบ strut-and-tie   

  Study of behavior and strength of reinforced concrete members subjected to various loads, 
RC building connection, failure of reinforced concrete structure, recent building code for reinforced 
concrete structure, yield line analysis of slabs, structural design concept of reinforced concrete 
structures by limit state, ductility of RC members and frames, strut-and-tie Model.  

 
วศย 534 วศิวกรรมฐานรากข้ันสูง      3(3-0-6) 
CVE 534 Advanced Foundation Engineering 

ศึกษาการตรวจสอบชั้นดินและหินในโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่  ฐานรากแบบต่าง ๆ เข็ม
พืด  เสาเขม็และเขม็เจาะ  อิทธิพลการสั่นสะเทือนจากการตอกเขม็  ฐานรากแบบเคซอง  การหาค่าการ
ทรุดตวัและการประยกุต ์ การปรับปรุงฐานรากใหม้ัน่คง 
   Study of soil and rock investigation for large-scale construction projects, footing 
foundations, sheet pile, piles and bored piles, vibration impact of pile blowing, caissons, 
determination of settlement and its application, and foundation improvements. 
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รายวชิาเลอืกเสรี 
วศย 535 วธีิการทดลองในวศิวกรรมโครงสร้าง      3(3-0-6) 
CVE 535 Experimental Methods in Structural Engineering 
 ศึกษาวธีิการและอุปกรณ์ท่ีใชใ้นการปฏิบติังานวิจยัวิศวกรรมโครงสร้าง หวัขอ้รวมถึงทฤษฎี 
ลกัษณะทางการท างานและผลการใช้เคร่ืองมือทรานซดิวเซอร์ การตรวจสอบอย่างละเอียดของ
เคร่ืองมือทรานซดิวเซอร์ ระบบการโหลดและการควบคุม การรวบรวมขอ้มูลและสัญญาณ ความรู้
เบ้ืองตน้ของการทดสอบโครงสร้างแบบไม่ท าลาย 
 Study of the basic knowledge required in performing experiments in structural engineering, 
preparation of specimens, configuration of test apparatus (e.g. transducers), digital data acquisition 
and storage, basic knowledge in non destructive testing. 
 
วศย 536     การวเิคราะห์โครงสร้างโดยวธีิเมตริกซ์    3(3-0-6) 
CVE 536     Matrix Methods in Structural Analysis 
 การใช้พีชคณิตของเมตริกซ์ในการแก้ปัญหาโครงสร้าง การวิเคราะห์สปริง คานต่อเน่ือง 
โครงขอ้หมุน โครงขอ้แขง็ โดยวธีิสติฟเนสและวธีิเฟลกซิบิลิต้ี การใชค้อมพิวเตอร์กบัเมตริกซ์ 
 Review of matrix algebra, matrix procedures for analysis of continuous beams, plane 
frames, space frames under static and quasi-static loading, stiffness and flexibility methods; 
techniques for solving large linear equation systems, computer application. 
 
วศย 537    พลศาสตร์โครงสร้าง       3(3-0-6) 
CVE 537    Structural Dynamics 

ศึกษาการวิเคราะห์ผลตอบสนองทางพลศาสตร์ของระบบท่ีมีหน่ึงและหลาย ดีกรีของความ
อิสระ การสั่นแบบฮาร์โมนิค พีรีออดิค และแอพพีรีออดิค การสั่นแบบอิสระและแบบบงัคบั  การ
สร้างสเปกตรัมผลตอบสนอง การจ าลองแรงพลวตั เช่น แรงลม และแผ่นดินไหว วิธีวิเคราะห์เชิง
พลศาสตร์ เช่น วธีิวเิคราะห์โหมด วธีิวเิคราะห์สเปกตรัม วธีิวเิคราะห์ในโดเมนเวลาและโดเมนความถ่ี 

  Study of response analysis of dynamical systems with single and multi degree of freedom, 
harmonic vibration, periodic and aperiodic vibration, free and forced vibration, response spectrum, 
deterministic models of dynamic loads such as wind and earthquakes, analytical methods including 
modal, response spectrum, time history, and frequency domain analyses. 
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วศย 538 การวเิคราะห์โครงสร้างด้วยวธีิไฟไนต์อลิเิมนต์    3(3-0-6) 
CVE 538 Finite Element Analysis of Structures 

ศึกษาหลกัการพื้นฐานของวิธีไฟไนตเ์อลิเมนต ์วิธีถ่วงน ้ าหนกัเศษตกคา้ง สมการไฟไนตเ์อลิ
เมนต์ สมการจากหลกัการพลงังาน ฟังก์ชัน่รูปร่าง การวิเคราะห์ไฟไนท์อิลิเมนต์ของระบบสองมิติ   
และสามมิติ ซีเอสทีเอลิเมนต ์ไอโซพาราเมตริกเอลิเมนต์ โซลิดเอลิเมนต ์โครงสร้างแผน่และเปลือก
บาง การใช้วิธีเชิงตวัเลข และคอมพิวเตอร์วิเคราะห์โครงสร้าง การประยุกต์ในปัญหาวิศวกรรม
โครงสร้าง  

  Study of basic principle of finite element method, weighted residual methods,  finite 
element formulation, formulations using energy principles, shape functions, analysis of two and 
three dimensional systems, CST element, isoparametric element, solid element, plate and shell 
structures, numerical method and computer in the analysis of structures, application in structural 
engineering problems.  

 
วศย 539 เร่ืองคัดสรรทางวศิวกรรมโครงสร้าง     3(3-0-6) 
CVE 539 Selected Topics in Structural Engineering 
 วิชาส าหรับศึกษาถึงปัญหาและการแกปั้ญหาทางวิศวกรรมโครงสร้างท่ีเกิดข้ึนจริง อย่างมี
ประสิทธิภาพและย ัง่ยนื 
 Study about problems and problems solving related to structural engineering and civil 
engineering management for effectiveness. 

 
วศย 631 โครงสร้างเหลก็ข้ันสูง      3(3-0-6) 
CVE 631 Advanced Steel Structures 

ศึกษาพฤติกรรมขององคอ์าคารรับแรงอดั แรงดึง องคอ์าคารท่ีรับแรงดดัและแรงอดั ร่วมกนั 
องคอ์าคารรับแรงบิด คานท่ีมีและปราศจากค ้ายนัดา้นขา้ง เสถียรภาพขององค์อาคารของโครงสร้าง
เหล็ก ขอ้ต่อของอาคารเหล็ก หลกัการและทฤษฎีพื้นฐานของมาตรฐานการออกแบบในปัจจุบนั การ
ออกแบบการลา้ของโครงสร้างเหล็ก การออกแบบโครงสร้างเหล็กโดยวธีิพลาสติก 

  Study of behaviors of steel structural components subjected to compression tension, 
beam-column, torsional components, beam with/without lateral bracing, stability of structural steel 
components, steel building connection, recent building codes and related documents, fatigue design 
of steel structures, plastic steel design. 
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วศย 632 การออกแบบโครงสร้างต้านทานแผ่นดินไหว    3(3-0-6) 
CVE 632 Seismic Design of Structures 
 ศึกษาวศิวกรรมแผน่ดินไหวเบ้ืองตน้ ธรรมชาติของคล่ืนแผน่ดินไหว ความเขม้และขนาดของ
แผน่ดินไหว การตอบสนองและการวเิคราะห์ สเปคตรัม มาตรฐานการออกแบบตา้นแผน่ดินไหวและ
การวิเคราะห์แผ่นดินไหว การสั่นสะเทือนไม่แน่นอน การสร้างข้อมูลแผ่นดินไหวจ าลอง การ
ออกแบบและการก าหนดรายละเอียดโครงสร้างเพื่อรับแรงแผน่ดินไหว  
 Study of earthquake engineering natural seismic intensity and magentas, response an 
analysis spectral standard deign of building and analysis. 
 
วศย 633 ทฤษฎีของโครงสร้างเปลอืกบาง     3(3-0-6)  
CVE 633 Plate and Shell Structures 

ศึกษาทฤษฎีของแผ่นบาง การวิเคราะห์แผ่นบางเน่ืองจากแรงกระท าและเง่ือนไขขอบเขต 
ต่าง ๆ  สมการอนุพนัธ์ส าหรับการดดัของแผน่บางชนิดต่าง ๆ การแกปั้ญหาแผน่บางโดยวิธีคลาสสิค 
วิธีไฟไนต์ดิฟเฟอเรนต์และวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์ การวิเคราะห์เชิงตวัเลข ทฤษฎีของเปลือกบาง การ
วเิคราะห์โครงสร้างเปลือกบาง โรเตชัน่นลัเชล ไฮเปอร์บอลิกพาราโบลอยเชล  

  Study of theory of thin plate, analysis of flat plates subjected to various loads and 
boundary conditions, differential equations for bending of plates, classical plate bending analysis, 
finite difference and finite element method, numerical method, theory of thin shell, analysis of shell 
structure, rotational shells, hyperbolic paraboloid shell. 
 
วศย 634 คอนกรีตเทคโนโลยข้ัีนสูง      3(3-0-6)  
CVE 634 Advanced Concrete Technology 

ศึกษาคุณสมบติัของคอนกรีตสดและคอนกรีตท่ีแข็งตวั  พฤติกรรมอิลาสติก การคืบ การลา้ 
การหดตัว ความคงทนของโครงสร้างคอนกรีต ความต้านทานการกระแทก จุลโครงสร้างของ
คอนกรีตชนิดต่าง ๆ คอนกรีตก าลงัสูง คอนกรีตการเทไดสู้ง คอนกรีตน ้าหนกัเบา คอนกรีตสมรรถนะ
สูง คอนกรีตเสริมใยและคอนกรีตอดัแน่น ความกา้วหนา้ล่าสุดทางเทคโนโลยคีอนกรีต  
 Study of properties of fresh and harden concrete, elastic behavior, creep, fatigue, 
shortening, durability concrete structures, impact resistance, microstructure of concrete, high 
strength concrete, high workability concrete, light weight concrete, high performance concrete, 
fiber reinforced concrete, compact concrete, recent advances in concrete technology.  
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วศย  635 วสัดุวศิวกรรมโยธาข้ันสูง      3(3-0-6)  
CVE 635 Advanced Civil Engineering Materials 

ศึกษาจุลโครงสร้างของวสัดุวิศวกรรมโยธา วสัดุประกอบ กลไกการพงั การวิเคราะห์การ
วิบติัและการพงั ก าลงัการลา้และการขยายตวัรอยร้าวของวสัดุ สเตอริโอโลยี เทคนิคการวิเคราะห์
โครงสร้างและคุณสมบติัของวสัดุ เช่น TEM SEM เอ็กซเรยดิ์ฟแฟรคชนั รีโอโลยี ความกา้วหน้า
ล่าสุดทางวสัดุวศิวกรรม 

  Study of microstructure of concrete wood steel and other civil engineering material, 
composite materials, failure mechanism, failure and damage analysis, fatigue strength and crack 
growth, stereology, material structures and properties analyzing techniques including TEM, SEM, 
X-Ray diffraction, rheology, recent advances in engineering materials. 
   
วศย 636 เทคนิคและวสัดุทีใ่ช้ซ่อมแซมโครงสร้างคอนกรีตทีเ่ส่ือมสภาพ  3(3-0-6)  
CVE 636 Repair Techniques and Materials for Deteriorated Concrete Structures 
 ศึกษาความเสียหายจากการเส่ือมสภาพของคอนกรีต การบ ารุงรักษาคอนกรีต ลกัษณะของ
คอนกรีต และความรุนแรงของความเสียหาย ท่ีตอ้งการซ่อมแซม การหาสาเหตุความเสียหาย การ
วิเคราะห์ความรุนแรง การขยายตวัของความเสียหายท่ีตอ้งการซ่อมแซม การเลือกวสัดุและวิธีการ
ซ่อมแซม การเตรียมคอนกรีตเดิมเพื่อการซ่อมแซม 
 Study of concrete deterioration, Maintenance of concrete, General requirement for quality 
repair Determine the causes of damage, evaluate the need of repairing. Select the material and repair 
method prepare the old concrete for repair. 
 

3.2 ช่ือ สกุล ต าแหน่ง และคุณวุฒิของอาจารย์ 
 รายช่ือ ต าแหน่งทางวชิาการ และคุณวฒิุของอาจารยป์ระจ าหลกัสูตร และอาจารยพ์ิเศษแสดง
ในหัวข้อย่อย  ส าหรับประวติัส่วนตวัของอาจารย์ประจ าหลักสูตรท่ีเก่ียวข้องกับรายละเอียดวุฒิ
การศึกษาและสถาบันท่ีส าเร็จการศึกษาทุกระดับปริญญา และสาขางานวิจัยท่ีสนใจ แสดงดัง
ภาคผนวก ก 
 
 
 
 
 



 

 

 
          1.2.1. ช่ือนามสกลุ ต าแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผดิชอบหลกัสูตร 

ต าแหนง่ทางวิชาการ ช่ือ - สกลุ คณุวฒุิ สาขาวิชา ส าเร็จการศกึษาจากสถาบนั ปี 
ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ นายชาญวิทย์ สายหยดุทอง* วศ.บ. Environmental Engineering มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 2532 

  วศ.ม. Environmental Engineering มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 2537 
  Ph.D. Civil Engineering University of Sheffield, United Kingdom 2547 

รองศาสตราจารย์ นายสจัจะ  เสถบตุร   B.Eng. Mechanical Engineering University of New South  Wales, Australia 2513 
  M.Eng. Applied Hydraulics Asian Institute of Technology 2518 
  M.S. Civil Engineering Massachusetts Institute of Technology ,USA 2524 
  D.Eng. Applied Hydraulics Asian Institute of Technology 2518 
ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ นายธนาดล คงสมบรูณ์ วศ.บ.  Civil Engineering จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 2534 

  วศ.ม.  Civil Engineering มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 2540 
  Ph.D.  Civil Engineering National University of Singapore, Singapore 2548 

อาจารย์ นายภริูภสั สนุทรนนท์* วศ.บ.  Civil Engineering มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 2539 
  M.S. Civil Engineering Bradley University, United States of America 2541 
  Ph.D.   Environmental Engineering University of Wisconsin-Milwaukee, USA 2550 

อาจารย์ ว่าที ่ร.ต.ศุภชยั สนิถาวร* วศ.บ.  Civil Engineering มหาวทิยาลยัศรีนครินวโิรฒ 2543 
  วศ.ม. Civil Engineering มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 2547 
  D.Eng. Structural Engineering Asian Institute of Technology 2552 

          หมายเหตุ *อาจารย์ผู้ รับผิดชอบหลกัสตูร 3 คน      
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1.2.1 อาจารย์ประจ า 

ล าดบั รายนาม ต าแหน่ง
ทางวชิาการ 

คุณวฒิุ (สาขาวชิา) ปีท่ีจบ
การศึกษา 

1 นายชาญวทิย ์สายหยดุทอง ผศ. Ph.D. (Civil Eng.) 2547 
2 นายสัจจะ  เสถบุตร รศ. D.Eng. (Hydraulics)   2518 
3 นายธนาดล คงสมบูรณ์ ผศ. Ph.D. (Civil Eng.) 2548 
4 นายภูริภสั สุนทรนนท์ อ. Ph.D. (Environmental Eng.) 2550 

5 วา่ท่ี ร.ต.ศุภชยั สินถาวร อ. D.Eng. (Structural Eng.) 2552 
6 นายวสันต ์ ธีระเจตกลู อ. D.Eng.(Construction  Eng. and 

Management)   
2551 

7 นายเสฎฐา ศาสนนนัทน์ อ. Ph.D. (Environmental Eng.) 2553 
8 วา่ท่ี  ร.อ.อิทธิพร  ศิริสวสัด์ิ ผศ. วศ.ม.(โยธา)   2540 
9 นายสุดนิรันดร์ เพชรัตน์ ผศ. วศ.ม.(โยธา)   2544 

 
 

3.2.3 อาจารย์พเิศษ 
ล าดบั รายนาม คุณวฒิุ (สาขาวชิา) องคก์ร/สถาบนัท่ีสังกดั 

1 ดร.ชยัวฒัน์ เอกวฒัน์พานิชย ์ Ph.D. (Civil Eng.) มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระ
จอมเกลา้ธนบุรี 

2 ผศ.ดร.ภูวดล  ศิริรังศรี D.Eng. (Infrastructure Eng.) ธนาคารกรุงเทพ 
3 ดร.สุชญัญา โปษยะนนัทน์ D.Eng.(Construction  Eng. and 

Management)   
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระ
จอมเกลา้พระนครเหนือ 

4  ดร.อรพรรณ คงมาลยั Ph.D.(International Business) วทิยาลยันวตักรรม 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์  

5 ผศ.ประเสริฐ ลกัษณ์สมยา M.Eng. (Civil Eng.) วศิวกรอิสระ 
 
4. องค์ประกอบเกีย่วกบัประสบการณ์ภาคสนาม  

ไม่มีการฝึกงานภาคสนาม หรือสหกิจศึกษาในหลกัสูตร 
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5. ข้อก าหนดเกีย่วกบัการท าโครงงานหรืองานวจัิย 
การท างานวจิยัซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาตอ้งเป็นการศึกษาวเิคราะห์หวัขอ้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ

ประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยทีางวศิวกรรมโยธาเพื่อประโยชน์ในการแกปั้ญหาทั้งในเชิงทฤษฎีและปฎิบติั นิสิต
แต่ละคนจะตอ้งท าวิจยั โดยการลงทะเบียนเรียนวิชาปริญญานิพนธ์/ตามท่ีก าหนดในหลกัสูตร โดยใช้
เกณฑก์ารวดัผลตามขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒวา่ดว้ยการศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา  
 

5.1 ค าอธิบายโดยย่อ 
 นิสิตตอ้งคน้ควา้ศึกษาดว้ยตวัเอง ภายใตก้ารให้ค  าปรึกษาของ อาจารยผ์ู ้ควมคุมปริญญานิพนธ์ 
หัวขอ้ในการศึกษาคน้ควา้เป็นการพฒันาหรือประดิษฐ์คิดคน้ ท่ีตรงกบัสาขาวิศวกรรมโยธา โดยมีการ
รายงานความกา้วหนา้ของ ปริญญานิพนธ์ทุกๆ ภาคการศึกษา และท าการเขียนปริญญานิพนธ์ ในรูปแบบ
ท่ีก าหนด 
 

5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
มีความเขา้ใจในปัญหาสามารถคน้ควา้ทฤษฎีรวบรวมขอ้มูล น ามาประมวลผลและวิเคราะห์ใน

เชิงวิชาการ เพื่อน ามาสังเคราะห์หาขอ้สรุป อภิปรายผลหรือหาแนวทางแกปั้ญหา แลว้ลงมือปฏิบติัจริง
เพื่อทดลองแกปั้ญหา  

 
5.3 ช่วงเวลา 

 เป็นไปตามขอ้ 3.1.4 แผนการศึกษา ของหมวดท่ี 3 ระบบการจดัการศึกษา การด าเนินงาน และ
โครงสร้างหลกัสูตร   
 

5.4 จ านวนหน่วยกติ 
 เป็นไปตามขอ้ 3.1.4 โครงสร้างหลกัสูตร ของหมวดท่ี 3 ระบบการจดัการศึกษา การด าเนินงาน 
และโครงสร้างหลกัสูตร   
 

5.5 การเตรียมการ 
มีการก าหนดชัว่โมงการให้ค  าปรึกษา จากอาจารยท่ี์ปรึกษาแต่ละท่าน  มีการจดัท าบนัทึกการให้

ค  าปรึกษา และใหข้อ้มูลข่าวสาร ก าหนดการ และมีตวัอยา่ง ในการท าเอกสารปริญญานิพนธ์ 
 

5.6 กระบวนการประเมินผล 
มีการประเมินผลปริญญานิพนธ์ ตามขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ วา่ดว้ยการศึกษา

ระดบับณัฑิตศึกษา พ.ศ. 2554 หมวด 5 ขอ้ท่ี 27 (ภาคผนวก ค) 
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หมวดที ่4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 
1. การพฒันาคุณลกัษณะพเิศษของนิสิต 

คุณลกัษณะพเิศษ กลยุทธ์หรือกจิกรรมของนิสิต 
มีคุณธรรม จริยธรรม เป็นพลเมืองดีท่ีมีความ 
รับผิดชอบต่อสังคม และตนเอง ปฏิบัติตน
ภายใตจ้รรยาบรรณวิชาชีพ ดว้ยความซ่ือสัตย์
สุจริต และเสียสละ 

ส่งเสริมแนวคิดด้านบวกในการใช้ชีวิต และกระตุ้น
จิตส านึกสาธารณะให้นิสิต โดยการสอดแทรกแนวคิด
ต่างๆ ในระหว่างการเรียนการสอน และการท ากิจกรรม 
เพื่อให้นิสิตมี คุณธรรมและจริยธรรม เคารพต่อตนเอง
และส่วนรวม และมีจรรยาบรรณในวิชาชีพ   

มีความรู้พื้นฐานในศาสตร์ท่ีเก่ียวขอ้งอย่างดี
เพื่อเป็นพื้นฐานในการประยกุตใ์ชศ้าสตร์เพื่อ
สร้างนวตักรรม และแนวคิดใหม่ 

มีการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาพื้นฐานท่ีจ าเป็น
เพื่อการพฒันาพื้นฐานความรู้ของนิสิต นอกจากน้ียงัมี
การจดัการเรียนการสอนในรายวิชาเลือกท่ีเป็นรายวิชาท่ี
จ าเป็นในสาขาวิชาต่างๆ เพื่อเป็นพื้นฐานส าหรับการ
ประยุกต์ใช้ในการพฒันานวตักรรม หรือแนวความคิด
ใหม่ๆ  

มีความใ ฝ่ รู้และก้า วทันการพัฒนาและ
เปล่ียนแปลงขององคค์วามรู้และเทคโนโลยท่ีี
เก่ียวขอ้ง เพื่อพฒันาตนเอง หน่วยงาน สังคม 
และประเทศชาติ 

มีการ เ ปิดรายวิชา เ ลือก ท่ี มีความทันสมัย  ก้าวล ้ า
เทคโนโลยี และตอบสนองต่อการพฒันาศักยภาพของ
ประเทศ และมีการส่งเสริมบรรยากาศทางวิชาการ ดว้ย
การจัดให้มีห้องพกัผ่อนรวมส าหรับอาจารยแ์ละนิสิต
ระดบับณัฑิตศึกษา เพื่อแลกเปล่ียนความคิด และความรู้ 

มีกระบวนการคิดท่ีเป็นระบบ มีความคิดริเร่ิม
สร้างสรรค์ และการแก้ปัญหาด้วยหลักการ
แห่งเหตุและผล 

ใหนิ้สิตไดพ้ฒันากระบวนการแกปั้ญหาท่ีเป็นระบบ จาก
การให้โจทย์แบบฝึกหัด และท าการวิจัย เพื่อฝึกการ
แกปั้ญหา แลว้ให้นิสิตท าผลงานวิชาการในรูปบทความ 
หรืองานลกัษณะอ่ืนๆ เพื่อพฒันาทกัษะกระบวนการคิด 

สามารถท างานร่วมกับหมู่คณะ และบริหาร
จดัการงานไดอ้ยา่งเหมาะสม 

ส่งเสริมให้นิสิตท างานร่วมกบัอาจารยเ์ป็นทีมวิจัยโดย
การเป็นผูช่้วยวิจัย หรือเป็นผู ้ช่วยสอน เพื่อให้ได้รับ
ทักษะในการท างานเป็นหมู่คณะและทักษะในการ
บริหารจดัการงาน 

มีความสามารถในการติดต่อส่ือสารกบัผูอ่ื้น
ไดเ้ป็นอยา่งดี 

ส่งเสริมให้มีการสัมมนาย่อยเพื่อรายงานความกา้วหน้า
ของงานวิจัย และให้ส่งผลงานวิชาการเขา้ร่วมประชุม
วิชาการหรือตีพิมพใ์นวารสารวิชาการ เพื่อพฒันาทกัษะ
การติดต่อส่ือสาร และการน าเสนอผลงาน 
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2. การพฒันาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 
2.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

2.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรมและจริยธรรม 
1) สามารถจดัการปัญหาทางคุณธรรม จริยธรรมท่ีซบัซ้อนเชิงวิชาการหรือวิชาชีพโดยค านึงถึง

ความรู้สึกของผูอ่ื้น เม่ือไม่มีขอ้มูลทางจรรยาบรรณวิชาชีพหรือไม่มีระเบียบขอ้บงัคบั เพียง
พอท่ีจะจดัการกบัปัญหาท่ีเกิดข้ึน ก็สามารถวินิจฉยัอยา่งผูรู้้ดว้ยความยุติธรรมและชดัเจน มี
หลกัฐานและตอบสนองกบัปัญหาเหล่านั้นตามหลกัการ เหตุผลและค่านิยมอนัดีงาม  

2) ให้ขอ้สรุปของปัญหาด้วยความไวต่อความรู้สึกของผูท่ี้ไดรั้บผลกระทบ ริเร่ิมในการยก
ปัญหาทางจรรยาบรรณท่ีมีอยูเ่พื่อการทบทวนและแกไ้ข สนบัสนุนอยา่งจริงจงั ให้ผูอ่ื้นใช้
ในการวินิจฉัยทางด้านคุณธรรม  จริยธรรมในการจดัการกับข้อโต้แยง้และปัญหาท่ีมี
ผลกระทบต่อตนเองและผูอ่ื้น  

3) แสดงออกซ่ึงภาวะผูน้ า ในการส่งเสริมใหมี้การประพฤติปฏิบติัตามหลกัคุณธรรม จริยธรรม 
ในสภาพแวดลอ้มของการท างานและในชุมชนท่ีกวา้งขวางข้ึน 

 

2.1.2 กลยุทธ์การสอนทีจ่ะใช้ในการพฒันาการเรียนรู้ด้านคุณธรรมและจริยธรรม 
1) สร้างวฒันธรรมการศึกษา เพื่อน าไปสู่การปฏิบติังานในวิชาชีพอย่างมีคุณธรรมจริยธรรม 

เช่น วฒันธรรมการเขา้เรียน การเตรียมการเพื่อการเรียน การร่วมมือกนัท างานกลุ่ม การให้
เกียรติผูอ่ื้น การรักษาเวลา โดยเนน้ให้มีการเรียนรู้ผลกระทบของส่ิงท่ีตนท าท่ีมีต่อผูอ่ื้น ทั้ง
ในดา้นการเรียนและในการปฏิบติังาน ผา่นการเรียนในรายวิชาการท างานกลุ่ม การศึกษาดู
งาน หรือการจดังานสานสัมพนัธ์ระหวา่งนิสิต บณัฑิตและคณาจารย ์ 

2) เรียนรู้จากตวัอยา่งกรณีศึกษาท่ีเก่ียวขอ้งกบัคุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบติังานในรายวิชา
ต่างๆ 

 
2.1.3 วธีิการวดัและการประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรมและจริยธรรม 

1) การสังเกตพฤติกรรมการโตต้อบและการแลกเปล่ียนในหอ้งเรียน หรือเม่ือไปศึกษาดูงาน  
2) ประเมินจากความรับผดิชอบในหนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมาย และการมีส่วนร่วมของนิสิตในการ

ท างานกลุ่ม 
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2.2 ด้านความรู้ 
2.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 

1) มีความรู้และความเขา้ใจถ่องแท ้ ในเน้ือหาสาระหลกัของสาขาวิชา ตลอดจนหลกัการและ
ทฤษฎีท่ีส าคญัและน ามาประยกุตใ์นการศึกษาคน้ควา้ทางวชิาการหรือการปฏิบติัในวชิาชีพ  

2) มีความเขา้ใจทฤษฎี การวิจยัและการปฏิบติัทางวิชาชีพนั้นอยา่งลึกซ้ึงในวิชาหรือกลุ่มวิชา
เฉพาะในระดบัแนวหนา้ มีความเขา้ใจในวธีิการพฒันาความรู้ใหม่ๆ และการประยุกต์ ตลอด
ถึงผลกระทบของผลงานวิจยัในปัจจุบนัท่ีมีต่อองค์ความรู้ในสาขาวิชาและต่อการปฏิบติัใน
วชิาชีพ 

3) ตระหนกัในระเบียบขอ้บงัคบัท่ีใชอ้ยูใ่นสภาพแวดลอ้มของระดบัชาติและนานาชาติ ท่ีอาจมี
ผลกระทบต่อสาขาวชิาชีพ รวมทั้งเหตุผลและการเปล่ียนแปลงท่ีอาจจะเกิดข้ึนในอนาคต 

 

2.2.2 กลยุทธ์การสอนทีจ่ะใช้ในการพฒันาการเรียนรู้ด้านความรู้ 
1) ใชก้ารเรียนการสอนแบบแลกเปล่ียนเรียนรู้ ระหวา่งผูเ้รียน และผูเ้รียน และระหวา่งผูเ้รียน

และผูส้อน  
2) ใช้การเรียนการสอนโดยน าเสนอเทคโนโลยีและองค์ความรู้ใหม่ๆ ในรายวิชาต่างๆ ผ่าน

การศึกษางานวจิยั และการประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยต่ีางๆ จากบทความทางวชิาการและวชิาชีพ  
3) ใชก้ารเยีย่มชมศึกษาดูงานจริง  
4) ใชเ้อกสารประกอบการสอนเป็นภาษาองักฤษ เพื่อเพิ่มความรู้ดา้นภาษาท่ีเก่ียวขอ้งในรายวิชา

ต่างๆ  
5) ใชเ้ทคนิคการเรียนการสอนแบบผสมผสานเทคนิคการเรียนการสอนแบบต่างๆ เขา้ดว้ยกนั

ตามสถานการณ์และความจ าเป็นในแต่ละรายวชิา 
 

2.2.3 วธีิการวดัและการประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
ประเมินจากผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและการปฏิบติัของนิสิต เช่น การทดสอบยอ่ย การสอบ

กลางภาค การสอบปลายภาค หรือประเมินจากรายงาน และการน าเสนอรายงาน รวมถึงประเมินจากผล
การสอบประมวลผลความรู้ การสอบหัวขอ้ปริญญานิพนธ์ การสอบความกา้วหนา้ การสอบปริญญา
นิพนธ์ และการตีพิมพบ์ทความทางวชิาการและวชิาชีพ 

 
 

2.3 ด้านทกัษะทางปัญญา 
2.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทกัษะทางปัญญา 

1) ใชค้วามรู้ทางภาคทฤษฎีและปฏิบติั ในการจดัการบริบทใหม่ท่ีไม่คาดคิดทางวิชาการและวิชาชีพ 
และพฒันาแนวคิดริเร่ิมและสร้างสรรคเ์พื่อตอบสนองประเด็นหรือปัญหา  
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2) สามารถใชดุ้ลยพินิจในการตดัสินใจในสถานการณ์ท่ีมีขอ้มูลไม่เพียงพอ สามารถสังเคราะห์และ
ใช้ผลงานวิจยั ส่ิงตีพิมพท์างวิชาการหรือรายงานทางวิชาชีพ และพฒันาความคิดใหม่ๆ โดย
การบรูณาการใหเ้ขา้กบัองคค์วามรู้เดิม หรือเสนอเป็นความรู้ใหม่ท่ีทา้ทาย  

3) สามารถใชเ้ทคนิคทัว่ไปหรือเฉพาะทาง ในการวิเคราะห์ประเด็นหรือปัญหาท่ีซับซ้อนไดอ้ยา่ง
สร้างสรรค์ รวมถึงพฒันาขอ้สรุปและขอ้เสนอแนะท่ีเก่ียวขอ้งในสาขาวิชาการหรือวิชาชีพ 
สามารถวางแผนและด าเนินการโครงการส าคญัหรือโครงการวิจยัคน้ควา้ทางวิชาการได้ด้วย
ตนเอง โดยการใชค้วามรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบติั ตลอดถึงการใชเ้ทคนิคการวิจยั และให้
ขอ้สรุปท่ีสมบูรณ์ ซ่ึงขยายองค์ความรู้หรือแนวทางการปฏิบติัในวิชาชีพท่ีมีอยู่เดิมไดอ้ย่างมี
นยัส าคญั 

 

2.3.2 กลยุทธ์การสอนทีจ่ะใช้ในการพฒันาการเรียนรู้ด้านทกัษะทางปัญญา 
1) เนน้การสอนให้นิสิตรู้จกับูรณาการและการประยุกตใ์ชท้ฤษฎีความรู้ต่างๆ ผ่านการท ารายงาน 

และงานท่ีมอบหมายในวชิาต่างๆ  
2) เนน้การสอนให้รู้จกัสังเกตุ และจบัประเด็นท่ีมาและความส าคญัของปัญหาต่างๆ ในงาน และ

วิชาชีพท่ีตนรับผิดชอบ เพื่อน ามาก าหนดวตัถุประสงค์ในการแกปั้ญหานั้นๆ อย่างมีบูรณาการ 
ผา่นการท าขอ้เสนอโครงการปริญญานิพนธ์ และวชิาท่ีเก่ียวขอ้งกบัระเบียบวธีิวจิยั  

3) เนน้ใหเ้ห็นความส าคญัและรู้จกัเก็บขอ้มูลเพื่อการวิเคราะห์และตดัสินใจแกปั้ญหาอยา่งมีเหตุผล
และอยูบ่นพื้นฐานของความเป็นจริง ผา่นการศึกษาและการท ารายงาน การท าปริญญานิพนธ์  
และวชิาท่ีเก่ียวขอ้งกบัระเบียบวธีิวจิยั 
 

2.3.3.วธีิการวดัและการประเมินผลการเรียนรู้ด้านทกัษะทางปัญญา 
ประเมินจากผลการท ารายงาน งานท่ีไดรั้บมอบหมาย การสอบปากเปล่าในวิชาปริญญานิพนธ์ 

การสอบหวัขอ้ และการรายงานความกา้วหนา้ 
 

2.4 ทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ 
2.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ 

1) สามารถแก้ไขปัญหาท่ีมีความซับซ้อน หรือความยุ่งยากระดบัสูงทางวิชาชีพได้ด้วยตนเอง 
สามารถตดัสินใจในการด าเนินงานดว้ยตนเองและสามารถประเมินตนเองได้ รวมทั้งวางแผนใน
การปรับปรุงตนเองใหมี้ประสิทธิภาพในการปฏิบติังานระดบัสูงได ้  

2) มีความรับผิดชอบในการด าเนินงานของตนเอง และร่วมมือกบัผูอ่ื้นอยา่งเต็มท่ี ในการจดัการขอ้
โตแ้ยง้และปัญหาต่างๆ  

3) แสดงออกทักษะการเป็นผู ้น าได้อย่างเหมาะสมตามโอกาสและสถานการณ์เพื่อเพิ่มพูน
ประสิทธิภาพในการท างานของกลุ่ม 
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2.4.2. กลยุทธ์การสอนที่จะใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ

ความรับผดิชอบ 
1) ก าหนดให้มีการท ารายงาน หรืองานท่ีมอบหมายในแต่ละวิชา และมีการน าเสนอผลงานหรือ

รายงานนั้นๆ 
2) ใชก้ารเรียนการสอนแบบแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างผูเ้รียน และผูเ้รียน และระหวา่งผูเ้รียนและ

ผูส้อน 
 

2.4.3 วิธีการวัดและการประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผดิชอบ 

ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนิสิต ในการน าเสนอผลงานหรือรายงานในวิชา
ต่างๆ หรือในการสอบปากเปล่าหรือการสอบปริญญานิพนธ์ 
 

2.5 ด้านทกัษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสารและการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 
2.5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทกัษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสารและการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 

1) สามารถคดักรองขอ้มูลทางคณิตศาสตร์และสถิติ เพื่อน ามาใช้ในการศึกษาคน้ควา้ปัญหา สรุป
ปัญหาและเสนอแนะแกไ้ขปัญหาในดา้นต่างๆ  

2) สามารถส่ือสารไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ ได้อย่างเหมาะสมกบักลุ่มบุคคลต่างๆ ทั้งในวงการ
วชิาการและวชิาชีพรวมถึงชุมชนทัว่ไป โดยการน าเสนอรายงานทั้งในรูปแบบท่ีเป็นทางการและ
ไม่เป็นทางการผา่นส่ิงตีพิมพท์างวชิาการและวชิาชีพ รวมทั้งปริญญานิพนธ์หรือโครงการคน้ควา้
ท่ีส าคญั 

 
2.5.2 กลยุทธ์การสอนทีจ่ะใช้ในการพฒันาการเรียนรู้ด้านทกัษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร

และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 
1) สอดแทรกการประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยี การส่ือสารและเทคโนโลยสีารสนเทศและการคิดวิเคราะห์

เชิงตวัเลขลงไปในรายวชิาท่ีเก่ียวขอ้ง  
2) มีการทดลอง คน้ควา้เก่ียวกับการวิเคราะห์เชิงตวัเลข การส่ือสารและการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศลงในวชิาท่ีเก่ียวขอ้ง  
3) จดัท า e-mail group หรือ blog ของนิสิต เพื่อการส่ือสาร การส่งรายงาน และประสานงานระหวา่ง

คณาจารยแ์ละนิสิต และระหวา่งนิสิตและนิสิต 
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2.5.3 วิธีการวัดและการประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสารและ 
การใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 

1) ประเมินผลจากการใชง้าน blog หรือ e-mail เพื่อการประสานงานระหวา่งอาจารยแ์ละนิสิต  
2) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและทางการปฏิบติัในวชิาท่ีเก่ียวขอ้ง 

 

3. แผนทีแ่สดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum 
Mapping) 

แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดของมาตรฐานผลการเรียนรู้ของหลักสูตรบณัฑิตศึกษา
สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา แสดงดงัต่อไปน้ี 
 





 

 

     
 
            แผนผงัการกระจายความรับผดิชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลกัสูตรสู่รายวชิา (Cirriculum Mapping) 

                   ความรับผดิชอบหลกั                                                                  ความรับผดิชอบรอง 
รายวชิา ด้านที ่1 

คุณธรรมจริยธรรม 
ด้านที ่2 
ความรู้ 

ด้านที ่3 
ทกัษะทางปัญญา 

ด้านที ่4 
ทกัษะความสัมพนัธ์

ระหว่างบุคคลและความ
รับผดิชอบ 

ด้านที ่5 
ทกัษะการ
วเิคราะห์เชิง
ตวัเลข การ

ส่ือสารและการ
ใช้เทคโนโลยี 

  1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 

วศย 501  การวเิคราะห์ทางวศิวกรรม              

วศย 502  การออกแบบงานวจิยัทางวศิวกรรมโยธา              

วศย 503  สมันาทางวศิวกรรมโยธา              

วศย 504  ปริญญานิพนธ์              

วศย 511  อุทกวทิยาขั้นสูง              

วศย 512  สถิติส าหรับส่ิงแวดลอ้มและ   
ทรัพยากรธรรมชาติ              

วศย 513 การบริหารจดัการลุ่มน ้ าแบบองคร์วม              

วศย 514 กระบวนการขั้นสูงในการบ าบดัน ้ าเสียจาก
ชุมชน              

วศย 515  การไหลในทางน ้ าเปิด              

 



 

 

 

รายวชิา ด้านที ่1 
คุณธรรมจริยธรรม 

ด้านที ่2 
ความรู้ 

ด้านที ่3 
ทกัษะทางปัญญา 

ด้านที ่4 
ทกัษะความสัมพนัธ์

ระหว่างบุคคลและความ
รับผดิชอบ 

ด้านที ่5 
ทกัษะการ
วเิคราะห์เชิง
ตวัเลข การ

ส่ือสารและการ
ใช้เทคโนโลยี 

  1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 

วศย 516  การไหลซึมของน ้ าใตดิ้น              

วศย 517  การวเิคราะห์การวางแผนและระบบ
ทรัพยากรน ้ า 

             

วศย 518  แบบจ าลองทางอุทกวทิยา              

วศย 519 การวางแผนบริหารจดัการน ้ าท่าผิวดิน              

วศย 611  การออกแบบทางชลศาสตร์              

วศย 612  กระบวนการและการออกแบบท่อระบาย
น ้ า 

             

วศย 613  คุณภาพน ้ าและการจ าลองทางคณิตศาสตร์              

วศย 614  กระบวนการขั้นสูงในการผลิตน ้ าประปา              

วศย 615  การหาค่าท่ีเหมาะสมท่ีสุดและการ
ออกแบบ              

วศย 616  กฎหมายส่ิงแวดลอ้ม              

 
 
 



 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายวชิา 
ด้านที ่1 

 คุณธรรมจริยธรรม 
ด้านที ่2  
ความรู้ 

ด้านที ่3  
ทกัษะทางปัญญา 

ด้านที ่4  
ทกัษะความสัมพนัธ์

ระหว่างบุคคลและความ
รับผดิชอบ 

ด้านที ่5 
ทกัษะการ
วเิคราะห์เชิง
ตวัเลข การ

ส่ือสารและการ
ใช้เทคโนโลยี 

  1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 

วศย 617  กระบวนการขั้นสูงในการบ าบดัน ้ าเสียจาก
โรงงานอุตสาหกรรม              

วศย 618  วศิวกรรมการควบคุมมลพิษทางอากาศ              

วศย 619  เร่ืองคดัสรรทางวศิวกรรมแหล่งน ้ าและ
ส่ิงแวดลอ้ม              

วศย 521  การบริหารโครงการก่อสร้างระดบั
นานาชาติ              

วศย 522  การบริหารองคก์รก่อสร้าง              

วศย 523  วศิวกรรมคุณค่าในโครงการก่อสร้าง              

วศย 524  การบริหารการเงินของโครงการ              

วศย 525  การควบคุมคุณภาพในงานก่อสร้าง                

วศย 526  การบริหารความปลอดภยัในโครงการ
ก่อสร้าง              

วศย 527  วธีิการและเคร่ืองจกัรท่ีใชใ้นการก่อสร้าง              



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายวชิา 
ด้านที ่1 

 คุณธรรมจริยธรรม 
ด้านที ่2  
ความรู้ 

ด้านที ่3  
ทกัษะทางปัญญา 

ด้านที ่4  
ทกัษะความสัมพนัธ์

ระหว่างบุคคลและความ
รับผดิชอบ 

ด้านที ่5 
ทกัษะการ
วเิคราะห์เชิง
ตวัเลข การ

ส่ือสารและการ
ใช้เทคโนโลยี 

  1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 

วศย 528  การจดัการสญัญาก่อสร้างส าหรับโครงการ
ก่อสร้างระดบันานาชาติ              

วศย 529  เร่ืองคดัสรรทางวศิวกรรมการจดัการการ
ก่อสร้าง              

วศย 621  การบริหารความเส่ียงในงานก่อสร้าง              

วศย 622  การควบคุมตน้ทุนโครงการก่อสร้าง              

วศย 623 เทคนิคการตรวจงาน              

วศย 531  การวเิคราะห์โครงสร้างขั้นสูง              

วศย 532  เสถียรภาพของโครงสร้าง              

วศย 533  การออกแบบคอนกรีตเสริมเหลก็ขั้นสูง              

วศย 534  วศิวกรรมฐานรากขั้นสูง              

วศย 535  วธีิการทดลองในวศิวกรรมโครงสร้าง              

วศย 536  การวเิคราะห์โครงสร้างโดยวธีิเมตริกซ์              



 

 

 

รายวชิา 
ด้านที ่1 

 คุณธรรมจริยธรรม 
ด้านที ่2  
ความรู้ 

ด้านที ่3  
ทกัษะทางปัญญา 

ด้านที ่4  
ทกัษะความสัมพนัธ์

ระหว่างบุคคลและความ
รับผดิชอบ 

ด้านที ่5 
ทกัษะการ
วเิคราะห์เชิง
ตวัเลข การ

ส่ือสารและการ
ใช้เทคโนโลยี 

  1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 

วศย 537  พลศาสตร์โครงสร้าง              

วศย 538  การวเิคราะห์โครงสร้างดว้ยวธีิไฟไนตอิ์ลิ
เมนต ์              

วศย 539  เร่ืองคดัสรรทางวศิวกรรมโครงสร้าง              

วศย 631  โครงสร้างเหลก็ขั้นสูง              

วศย 632  การออกแบบโครงสร้างตา้นทาน
แผน่ดินไหว              

วศย 633  ทฤษฎีของโครงสร้างเปลือกบาง              

วศย 634  คอนกรีตเทคโนโลยขีั้นสูง              

วศย 635  วสัดุวศิวกรรมโยธาขั้นสูง                

วศย 636  เทคนิคและวสัดุท่ีใชซ่้อมแซมโครงสร้าง
คอนกรีต              

 
 





 

หลกัสตูรวิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต หลกัสตูรใหม ่พ.ศ.2554                           สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา  

51 

 
รายละเอยีดผลการเรียนรู้ในด้านต่างๆของนิสิตตามแผนทีแ่สดงการกระจายความรับผดิชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้
จากหลกัสูตรสู่รายวชิา 
 

ด้านที ่1 คุณธรรม จริยธรรม 
1. สามารถจัดการปัญหาทางคุณธรรม  จริยธรรมท่ีซับซ้อนเชิง

วชิาการหรือวชิาชีพโดยค านึงถึงความรู้สึกของผูอ่ื้น และเม่ือไม่มี
ขอ้มูลทางจรรยาบรรณวิชาชีพหรือไม่มีระเบียบขอ้บงัคบั เพียง
พอท่ีจะจดัการกบัปัญหาท่ีเกิดข้ึน ก็สามารถวินิจฉัยอย่างผูรู้้ดว้ย
ความยุติธรรมและชดัเจน มีหลกัฐานและตอบสนองกบัปัญหา
เหล่านั้นตามหลกัการ เหตุผลและค่านิยมอนัดีงาม  

2. ให้ข้อสรุปของปัญหาด้วยความไวต่อความรู้สึกของผูท่ี้ได้รับ
ผลกระทบ ริเร่ิมในการยกปัญหาทางจรรยาบรรณท่ีมีอยูเ่พ่ือการ
ทบทวนและแกไ้ข สนับสนุนอย่างจริงจัง ให้ผูอ่ื้นใชใ้นการ
วินิจฉัยทางดา้นคุณธรรม จริยธรรมในการจดัการกบัขอ้โตแ้ยง้
และปัญหาท่ีมีผลกระทบต่อตนเองและผูอ่ื้น 

3. แสดงออกซ่ึงภาวะผูน้ าในการส่งเสริมให้มีการประพฤติปฏิบัติ
ตามหลกัคุณธรรม จริยธรรมในสภาพแวดลอ้มของการท างาน
และในชุมชนท่ีกวา้งขวางข้ึน 

ด้านที ่2 ความรู้ 
1. มีความรู้และความเขา้ใจถ่องแท ้ในเน้ือหาสาระหลกัของ

สาขาวชิา ตลอดจนหลกัการและทฤษฎีท่ีส าคญัและน ามา
ประยุกตใ์นการศึกษาคน้ควา้ทางวิชาการหรือการปฏิบติั
ในวชิาชีพ  

2. มีความเขา้ใจทฤษฎี การวจิยัและการปฏิบติัทางวชิาชีพนั้น
อย่างลึกซ้ึงในวิชาหรือกลุ่มวิชาเฉพาะในระดบัแนวหน้า 
มีความเขา้ใจในวิธีการพฒันาความรู้ใหม่ๆ และการ
ประยกุต ์ตลอดถึงผลกระทบของผลงานวิจยัในปัจจุบนัท่ี
มีต่อองคค์วามรู้ในสาขาวชิาและต่อการปฏิบติัในวชิาชีพ 

3. ตระหนักในระเบียบขอ้บังคบัท่ีใชอ้ยู่ในสภาพแวดลอ้ม
ของระดบัชาติและนานาชาติท่ีอาจมีผลกระทบต่อสาขา
วิชาชีพ รวมทั้ งเหตุผลและการเปล่ียนแปลงท่ีอาจจะ
เกิดข้ึนในอนาคต 

 

ด้านที ่3 ทกัษะทางปัญญา 
1. ใชค้วามรู้ทางภาคทฤษฎีและปฏิบติัในการจดัการบริบทใหม่ท่ีไม่

คาดคิดทางวิชาการและวิชาชีพ และพฒันาแนวคิดริเร่ิมและ
สร้างสรรคเ์พื่อตอบสนองประเด็นหรือปัญหา 

2. สามารถใชดุ้ลยพินิจในการตดัสินใจในสถานการณ์ท่ีมีขอ้มูลไม่
เพียงพอ สามารถสังเคราะห์และใชผ้ลงานวิจยั ส่ิงตีพิมพท์าง
วิชาการหรือรายงานทางวิชาชีพ และพฒันาความคิดใหม่ๆ โดย
การบรูณาการใหเ้ขา้กบัองคค์วามรู้เดิม หรือเสนอเป็นความรู้ใหม่
ท่ีทา้ทาย 

3. สามารถใชเ้ทคนิคทัว่ไปหรือเฉพาะทาง ในการวิเคราะห์ประเด็น
หรือปัญหาท่ีซับซ้อนไดอ้ยา่งสร้างสรรค์ รวมถึงพฒันาขอ้สรุป
และขอ้เสนอแนะท่ีเก่ียวขอ้งในสาขาวชิาการหรือวชิาชีพ สามารถ
วางแผนและด าเนินการโครงการส าคญัหรือโครงการวิจยัคน้ควา้
ทางวิชาการไดด้ว้ยตนเอง โดยการใชค้วามรู้ทั้งภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบัติ ตลอดถึงการใชเ้ทคนิคการวิจยั และให้ขอ้สรุปท่ี
สมบูรณ์ ซ่ึงขยายองคค์วามรู้หรือแนวทางการปฏิบติัในวิชาชีพท่ี
มีอยูเ่ดิมไดอ้ยา่งมีนยัส าคญั 

 

ด้านที ่4 ความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ 
1. สามารถแกไ้ขปัญหาท่ีมีความซับซ้อน หรือความยุง่ยาก

ระดบัสูงทางวิชาชีพไดด้ว้ยตนเอง สามารถตดัสินใจใน
การด าเนินงานดว้ยตนเองและสามารถประเมินตนเองได้ 
รวมทั้งวางแผนในการปรับปรุงตนเองให้มีประสิทธิภาพ
ในการปฎิบติังานระดบัสูงได ้ 

2. มีความรับผิดชอบในการด าเนินงานของตนเอง  และ
ร่วมมือกบัผูอ่ื้นอย่างเต็มท่ี ในการจดัการขอ้โตแ้ยง้และ
ปัญหาต่างๆ  

3. แสดงออกทักษะการเป็นผู ้น าได้อย่างเหมาะสมตาม
โอกาสและสถานการณ์เพ่ือเพ่ิมพูนประสิทธิภาพในการ
ท างานของกลุ่ม 
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ด้านที ่5 ทกัษะการวเิคราะห์เชิงตวัเลข การส่ือสาร และการใช้
เทคโนโลยสีารสนเทศ 
1. สามารถคดักรองขอ้มูลทางคณิตศาสตร์และสถิติ เพื่อน ามาใชใ้น

การศึกษาคน้ควา้ปัญหา สรุปปัญหาและเสนอแนะแกไ้ขปัญหาใน
ดา้นต่างๆ  

2. สามารถส่ือสารไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ไดอ้ยา่งเหมาะสมกบักลุ่ม
บุคคลต่างๆ ทั้งในวงการวิชาการและวิชาชีพรวมถึงชุมชนทัว่ไป 
โดยการน าเสนอรายงานทั้งในรูปแบบท่ีเป็นทางการและไม่เป็น
ทางการผ่านส่ิงตีพิมพ์ทางวิชาการและวิชาชีพ  รวมทั้ ง
วทิยานิพนธ์หรือโครงการคน้ควา้ท่ีส าคญั 

 

 

 
หมวดที ่5 หลกัเกณฑ์ในการประเมินผลนิสิต 

1. กฎระเบียบหรือหลกัเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 
เป็นไปตามขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา  

พ.ศ. 2554 หมวด 5 ขอ้ท่ี 27 (ภาคผนวก ค) 
 

2. กระบวนการสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนิสิต 
การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิจะใชก้ารทวนสอบจากคะแนนขอ้สอบ งานท่ีมอบหมาย 

รายงานหรือการสอบประเภทอ่ืนๆ โดยวิธีการทวนสอบท่ีใชจ้ะข้ึนอยูก่บัตวัช้ีวดัมาตรฐานการเรียนรู้
ในดา้นต่างๆเป็นส าคญั 

 

3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลกัสูตร 
การวดัผลและการส าเร็จการศึกษาเป็นไปตามขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒวา่ดว้ย

การศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา พ.ศ. 2554 หมวด 9 ขอ้ท่ี 48 (ภาคผนวก ค) 
 

หมวดที ่6 การพฒันาอาจารย์ 
 ในปีการศึกษา 2554 ภาควิชาวิศวกรรมโยธามีอาจารยป์ระจ า จ  านวน 12 คน วุฒิการศึกษา
ระดบัปริญญาเอก จ านวน 8 คน วฒิุการศึกษาระดบัปริญญาโท (ก าลงัศึกษาระดบัปริญญาเอก) จ านวน 
3 คน วุฒิการศึกษาระดบัปริญญาโท จ านวน 1 คน และมีแผนรับเพิ่มอีก 1 คน โดยมีสัดส่วนคุณวุฒิ
อาจารย ์ตรี : โท : เอก = 0 : 4 : 8 มีผูด้  ารงต าแหน่งทางวิชาการระดบั รองศาสตราจารย ์จ านวน 1 คน
และผูช่้วยศาสตราจารย ์จ านวน 4 คน 
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1. การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 
ส าหรับอาจารย์ใหม่ จะต้องเข้าโครงการปฐมนิเทศรวมของมหาวิทยาลัย เพื่อให้เข้าถึง

วิสัยทศัน์ พนัธกิจและการด าเนินงานในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัหลกัสูตร จะมีการสรุปขอ้มูลเก่ียวกับ
โครงสร้างหลักสูตรบณัฑิตสาขาวิศวกรรมโยธา และมอบเอกสารรายละเอียดหลักสูตรและ
รายละเอียดวชิา รวมถึงตวัช้ีวดัมาตรฐานผลการเรียนรู้ต่างๆ ให้อาจารยใ์หม่ทราบและใชเ้ป็นแนวทาง
ในการปฏิบติั รวมถึงขอ้ก าหนดหรือขอ้บงัคบัต่างๆ ของมหาวทิยาลยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการศึกษาในระดบั
บณัฑิตศึกษา การเป็นอาจารยท่ี์ปรึกษา การเป็นอาจารยท่ี์ปรึกษาปริญญานิพนธ์ แนวทางการวดัผล
สัมฤทธ์ิของนิสิต แนวทางในการเตรียมเอกสารประกอบการสอน  และแนวทางสอนแบบต่างๆ 
รวมทั้งแนะน าสถานท่ี เจา้หนา้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้ง และแนะน าอาจารยใ์หม่ต่อนิสิต โดยมีอาจารยรุ่์นท่ีมี
ประสบการณ์คอยเป็นพี่เล้ียงให ้

จ านวนอาจารยใ์หม่ท่ีไดรั้บการเตรียมความพร้อม ในปีการศึกษา 2550 จ านวน 1 คน และปี
การศึกษา 2554 จ านวน 1 คน 

 
2. การพฒันาความรู้และทกัษะให้แก่คณาจารย์ 

2.1 การพฒันาทกัษะการจัดการเรียนการสอน การวดั และการประเมินผล 
คณาจารยท์บทวนผลการเรียนการสอน หรือผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนิสิต

ของรายวิชาต่างๆ รวมถึงความคิดเห็นของนิสิต เพื่อใชใ้นการพฒันาทกัษะการจดัการเรียนการสอน 
การวดัและการประเมินผลต่อไป 

กรรมการบริหารหลกัสูตร จดัวิพากษ์หลกัสูตร ทบทวนผลการเรียนการสอนในหลกัสูตร 
และผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนิสิต และความคิดเห็นของนิสิต ภาคอุตสาหกรรมและ
ภาคสังคม เพื่อใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการสนบัสนุนการพฒันาปรับปรุงการจดัการเรียนการสอน  การวดั
และการประเมินผลของคณาจารย ์โดยตอ้ง 

-  วางแผนการด าเนินการจดัการเรียนการสอนร่วมกบัอาจารยทุ์กกลุ่มวชิา 
-  พิจารณาและใหค้วามเห็นชอบแผนการเรียนการสอน 
-  พิจารณาใหค้วามเห็นชอบภาระงานสอน 
 
เม่ือส้ินสุดการศึกษาในแต่ละปี คณะกรรมการปรับปรุงหลกัสูตรจะตอ้งประชุมร่วมกนัเพื่อ

ประเมินระบบการเรียนการสอนในรายวิชาต่าง ๆ ทั้งในเชิงเน้ือหา ผูส้อน วิธีการสอน อุปกรณ์การ
สอน ส่ือการสอนและประเมินผล เพื่อน าขอ้มูลต่าง ๆ มาปรับปรุงในปีการศึกษาต่อไป ทั้งน้ีจะตอ้งมี
การประเมินและปรับปรุงหลกัสูตรตามขอ้ก าหนดของมหาวทิยาลยั 
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2.2 การพฒันาวชิาการ และวชิาชีพด้านอืน่ๆ 
 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้จดังบพฒันาบุคลากรส าหรับอาจารย์แต่ละท่าน เพื่อใช้ในการ
ประชุมสัมมนาเพื่อพัฒนาตนเอง ในระดับประเทศ ปีละประมาณ 10,000 บาท ต่อคน และมี
งบประมาณส าหรับการเดินทางไปเสนอผลงานทางวิชาการ ภาควิชาละประมาณ 100,000 บาท ต่อปี 
ในช่วง 3 ปี ท่ีผา่นมา มีอาจารยเ์ขา้ร่วมสัมมนาในระดบัประเทศ 100% (ไม่นบัอาจารยท่ี์ลาศึกษาต่อ) 
และเดินทางไปเสนอผลงานทางวิชาการในต่างประเทศ 3 คน (30%) นอกจากน้ีอาจารยย์งัสามารถท่ี
จะขอทุนในการเขา้ร่วมสัมมนาจากทางมหาวทิยาลยัไดอี้กทาง 
 เพื่อให้อาจารย์ได้มีโอกาสพฒันาองค์ความรู้ให้ทันสมยั ภาควิชาวิศวกรรมโยธา ได้น า
อาจารยไ์ปศึกษาดูงาน ในประเทศจีน ญ่ีปุ่น และเกาหลี ในกลุ่มงานท่ีตรงกบัสาขาท่ีตอ้งการเปิดสอน 
จะไดย้นืยนัถึงความส าคญัของทิศทางในการเปิดหลกัสูตรในระดบับณัฑิตศึกษา 
 

แผนพฒันาอาจารย ์2554 – 2555 – 2556 

แผนพฒันา
อาจารย ์

2254 2555 2556 
ในประเทศ ต่างประเทศ ในประเทศ ต่างประเทศ ในประเทศ ต่างประเทศ 

ศึ กษ า ต่อ ระดับ
ปริญญาเอก 

- - - - - - 

เ พิ่ ม พู น ค ว า ม รู้
ทางวชิาการ 

1 - - - - - 

ศึกษาดูงาน 12 1 12 1 12 1 
สัมมนา /อบรม/
ประชุมวชิาการ 

12 2 12 2 12 2 

 

หมวดที ่7 การประกนัคุณภาพหลกัสูตร 
1. การบริหารหลกัสูตร 

การบริหารหลกัสูตรมีการด าเนินการในรูปแบบ คณะกรรมการบริหารหลกัสูตรซ่ึงแต่งตั้ง
จากบัณฑิตวิทยาลัย มีวาระการด าเนินการเป็นปีการศึกษา  โดยมีหัวหน้าภาควิชา คณบดีคณะ
วศิวกรรมศาสตร์ และคณบดีบณัฑิตวิทยาลยัเป็นผูก้  ากบัดูแล โดยการบริหารหลกัสูตรจะเป็นไปตาม
ระเบียบขอ้บงัคบัและนโยบายของมหาวิทยาลยัโดยในการบริหารหลกัสูตร จะปฏิบติัตามท่ีไดท้  าการ
ก าหนดไวใ้นประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษาเร่ืองแนวทางการปฏิบติัตามกรอบมาตรฐาน
คุณวฒิุระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 
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2. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน 
2.1 การบริหารงบประมาณ 

การบริหารงบประมาณหลกัสูตร เป็นไปตามระเบียบ/ประกาศ การจดัการเรียนการสอน
หลกัสูตรบณัฑิตศึกษา และระเบียบ ขอ้บงัคบัอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งของมหาวทิยาลยั 

2.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนทีม่ีอยู่เดิม 
มหาวิทยาลัยมีความพร้อมด้านหนังสือ ต ารา และการสืบคน้ผ่านฐานขอ้มูล โดยมี

ส านกัหอสมุดท่ีมีหนงัสือดา้นท่ีเก่ียวขอ้ง รวมถึงฐานขอ้มูลท่ีจะให้สืบคน้ นอกเหนือจากน้ี ภาควิชา
วิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ก็มีอุปกรณ์ ห้องปฎิบติัการ ท่ี
สามารถสนบัสนุนการจดัการเรียนการสอนอยา่งเพียงพอ  

ทรัพยากรการเรียนการสอนของหลกัสูตรบัณฑิตศึกษาสาขาวชิาวศิวกรรมโยธา 
อาคารปฏิบติัการภาควชิาวศิวกรรมโยธา 

ลกัษณะห้อง จ านวน 
(ห้อง) 

พืน้ที ่
(ตารางเมตร) 

1.  หอ้งเรียน 4 580 
2.  หอ้งสารบรรณ 1 30 
3.  หอ้งท างานอาจารย ์ 16 192 
4.  หอ้งท างานนิสิตบณัฑิตศึกษา (จุได ้20 คน) 1 60 
5.  หอ้งอ่านหนงัสือ / คน้ควา้ 1 90 
6.  หอ้งคอมพิวเตอร์ 1 104 
7.  หอ้งสัมมนา 1 100 
8.  หอ้งปฏิบติัการดา้นวศิวกรรมส่ิงแวดลอ้ม 1 160 
9.  หอ้งปฏิบติัการดา้นวิศวกรรมชลศาสตร์ 1 160 
10. หอ้งปฏิบติัการดา้นวศิวกรรมปฐพี 1 160 
11. หอ้งปฏิบติัการดา้นวศิวกรรมโครงสร้าง 1 60 
12. หอ้งปฏิบติัการดา้นวศิวกรรมการทาง 1 160 
13. หอ้งปฏิบติัการดา้นวศิวกรรมส ารวจ 1 140 
14. หอ้งคอมพิวเตอร์ 1 140 
15. หอ้งเขียนแบบวศิวกรรม 1 320 
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หอ้งปฏิบติัการท่ีใชใ้นการเรียนการสอนสาขาวชิาวศิวกรรมโยธา 
1 ห้องปฏิบัติการทดสอบก าลงัวสัดุ 
สถานทีต่ั้ง ชั้น 1 อาคาร ปฏิบติัการวศิวกรรมโยธา 

 - เคร่ืองทดสอบ Universal Testing Machine 1 เคร่ือง 
 - เคร่ืองทดสอบแรงกด 2 เคร่ือง 
 - เคร่ืองทดสอบแรงบิด 1 เคร่ือง 
 - เคร่ืองทดสอบแบบไม่ท าลาย 2 เคร่ือง 

2 ห้องปฏิบัติการทดสอบคอนกรีต 
สถานทีต่ั้ง ชั้น 1 อาคาร ปฏิบติัการวศิวกรรมโยธา 

 - ชุดทดสอบการหาค่าความถ่วงจ าเพาะของซีเมนต ์ 1 ชุด 
 - ชุดทดสอบการหาค่าขีดจ ากัดความข้นเหลวปกติของ

ซีเมนตเ์พส 
2 ชุด 

 - ชุดทดสอบก าลงัอดัของแท่งซีเมนตม์อร์ตา้ 3 เคร่ือง 
 - ชุดทดสอบหาค่าความถ่วงจ าเพาะของวสัดุมวลรวม

ละเอียด 
1 ชุด 

 - ชุดทดสอบหาค่าความถ่วงจ าเพาะของวสัดุมวลรวมหยาบ 1 ชุด 
 - ชุดทดสอบการสึกหรอของวสัดุมวลรวม 1 เคร่ือง 
 - ชุดทดสอบการหาค่าการยบุตวัของคอนกรีต 2 ชุด 
 - ชุดทดสอบเวลการก่อตวัของคอนกรีต 2 ชุด 
 - ชุดทดสอบโตะ๊การไหล 1 ชุด 
 - ชุดทดสอบสัดส่วนการอดัแน่น 1 ชุด 
 - ชุดทดสอบการทดสอบวบีี 1 เคร่ือง 
 - ชุดทดสอบการจมของลูกบอลเคลล่ี 1 ชุด 
 - ชดทดสอบก าลงัอดัและดดัของคอนกรีต 1 เคร่ือง 

 
3 ห้องปฏิบัติการทดสอบทางด้านปฐพกีลศาสตร์ 
สถานทีต่ั้ง ชั้น 1 อาคาร ปฏิบติัการวศิวกรรมโยธา 

 - ชุดทดสอบการหาค่าความถ่วงจ าเพาะของเมด็ดิน 5 ชุด 
 - ชุดทดสอบ Atterberg’s Limits 8 ชุด 
 - ชุดทดสอบการจ าแนกขนาดของเมด็ดินโดยวธีิใชต้ะแกรง

ร่อน 
1 ชุด 
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 - ชุดทดสอบการจ าแนกขนาดของเม็ดดินโดยวิ ธีใช ้
Hydrometer 

5 ชุด 

 - ชุดทดสอบการบดอดัดินแบบมาตรฐานและแบบสูงกว่า
มาตรฐาน 

5 ชุด 

 - ชุดทดสอบแคลิฟอร์เนียแบร่ิงเรโช (C.B.R.) 1 เคร่ือง 
 - ชุดทดสอบการหาค่าความหนาแน่นของดินในสนาม 10 ชุด 
 - ชุดทดสอบการหาค่าความซึมไดข้องน ้าผา่นดิน 2 ชุด 
 - ชดทดสอบ Direct Shear Test 3 เคร่ือง 
 - ชุดทดสอบ Unconfined Compression Test 2 เคร่ือง 
 - ชุดทดสอบ Triaxial Test 1 เคร่ือง 
 - ชุดทดสอบ Consolidation Test 4 เคร่ือง 
 - เคร่ืองมือเจาะส ารวจดิน 1 ชุด 

 
4 ห้องปฏิบัติการทดชลศาสตร์ 
สถานทีต่ั้ง ชั้น 1 อาคาร ปฏิบติัการวศิวกรรมโยธา 

 - ชุดทดสอบคุณสมบติัพื้นฐานและสถิตยศาสตร์ 1 ชุด 
 - ชุดทดสอบการไหลในท่อ 2 ชุด 
 - ชุดทดสอบการไหลในทางน ้าเปิด 1 เคร่ือง 
 - ชุดทดสอบเคร่ืองจกัรกลชลศาสตร์ 2 ชุด 

 
5 ห้องปฏิบัติการทดสอบวสัดุอสัฟัลท์ 
สถานทีต่ั้ง ชั้น 1 อาคาร ปฏิบติัการวศิวกรรมโยธา 

 - ชุดทดสอบการทะลวงของวสัดุบิทูเมน 1 เคร่ือง 
 - ชุดทดสอบความหนืดแบบคิเนแมนติคและแบบเซยโ์บล

ฟูโรล 
1 เคร่ือง 

 - ชุดทดสอบจุดอ่อนตวั 1 เคร่ือง 
 - ชุดทดสอบความยดืตวั 1 เคร่ือง 
 - ชุดทดสอบความถ่วงจ าเพาะของวสัดุบิทูเมนโดยใช้ขวด 

ถ.พ. 
2 ชุด 

 - ชุดทดสอบจุดวาบไฟและจุดติดไฟ 1 เคร่ือง 
 - ชุดทดสอบหาความสูญเสียเม่ือไดรั้บความร้อน 1 เคร่ือง 
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 - ชุดทดสอบหาปริมาณน ้าในยางมะตอยน ้า 1 เคร่ือง 
 - ชุดทดสอบอสัฟัลทค์อนกรีตมิกซ์โดยวธีิมาร์แชล 1 เคร่ือง 

 
6 ห้องปฏิบัติการวศิวกรรมส ารวจ 
สถานทีต่ั้ง ชั้น 2 อาคาร ปฏิบติัการวศิวกรรมโยธา 

 - กลอ้งระดบัชนิดต่าง ๆ 8 ตวั 
 - กลอ้ง Theodolite ชนิดต่าง ๆ 9 ตวั 
 - กลอ้ง Total station + ปริซึม 3 ตวั 
 - ชุดปฏิบติัการท าแผนท่ีจากภาพถ่ายทางอากาศ 21 ชุด 
 - เคร่ืองวดัพื้นท่ีจากรูปแผนท่ี (Planimeter) 5 ชุด 
 - อุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียม (Remote Sensing) 5 เคร่ือง 

 
7 ห้องปฏิบัติการสาขาวศิวกรรมส่ิงแวดล้อม 
สถานทีต่ั้ง ชั้น 2 อาคาร ปฏิบติัการวศิวกรรมโยธา 
ปฏิบัติการน า้ดี 

 - อุปกรณ์วดัสีและความขุ่น 1 ชุด 
 - อุปกรณ์วดัความเป็นกรด-ด่าง 1 ชุด 
 - อุปกรณ์คลอรีนอิสระ 1 ชุด 
 - อุปกรณ์แอนไอออน,ซลัเฟต,คลอไรด,์ไนเตรต,ฟลูออไรด ์ 1 ชุด 
 - อุปกรณ์หาโลหะหนกั,สารอินทรียอ์นัตรายในน ้า 1 ชุด 
 - อุปกรณ์เก็บตวัอยา่งน ้า 1 ชุด 
 - อุปกรณ์หาโลหะหนกั,สารอินทรียอ์นัตรายในน ้า 1 ชุด 

 
ปฏิบัติการน า้เสีย 

 - อุปกรณ์วเิคราะห์สารอินทรียใ์นน ้าเช่น ซีโอดี บีโอดี 1 ชุด 
 - อุปกรณ์วิเคราะห์ของแข็งในน ้ าเช่น ของแข็งแขวนลอย

,ของแขง็ 
1 ชุด 

 - อุปกรณ์วิ เคราะ ห์สาร เค มีอันตรายทั้ ง โลหะหนัก
,สารอินทรีย ์

1 ชุด 

 - ตูอ้บเพื่อวเิคราะห์ บีโอดี 1 ชุด 
 - เตาอบ 3  เคร่ือง 
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 - อุปกรณ์วดัความเป็นกรด-ด่าง 1 เคร่ือง 
 
ปฏิบัติการชีววทิยา 

 - กลอ้งจุลทรรศน์ 1 เคร่ือง 
 

2.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิม่เติม 
ประสานงานกบัส านกัหอสมุดกลาง ในการจดัซ้ือหนงัสือและต าราท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อบริการให้

อาจารยแ์ละนิสิตไดค้น้ควา้และใชป้ระกอบการเรียนการสอน ทางส านกัหอสมุดกลางมีการสอบถาม
รายช่ือหนงัสือใหม่ท่ีตอ้งใชใ้นรายวชิาต่างๆ เป็นประจ าทุกปี 

ภาควชิาวศิวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ จดัให้มีเอกสาร คู่มือออกแบบและปฏิบติังาน
ส าหรับวศิวกรโยธาเพื่อใชค้น้ควา้ เป็นตวัอยา่งและกรณีศึกษา 

ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ จะเป็นผูจ้ดัส่ือการสอนอ่ืนๆ  เพื่อใช้
ประกอบการเรียนการสอน และการวจิยั เช่น เคร่ืองมลัติมีเดียโปรเจคเตอร์ คอมพิวเตอร์ความเร็วสูง  

 

2.4 การประเมินความเพยีงพอของทรัพยากร 
คณะกรรมการบริหารหลกัสูตรตอ้งท าการส ารวจความเพียงพอของทรัพยากรการเรียนการ

สอนในแต่ละภาคการศึกษาและท าแผนขอ และจดัสรรงบประมาณ หากพบวา่มีทรัพยากรไม่เพียงพอ
ต่อความตอ้งการในการเรียนการสอน 
 

3. การบริหารคณาจารย์ 
3.1 การรับอาจารย์ใหม่ 

การรับอาจารยใ์หม่จะด าเนินการโดยภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยการ
คดัเลือกอาจารยใ์หม่จะเป็นไปตามความตอ้งการ ระเบียบและหลกัเกณฑ์ของมหาวิทยาลยั  โดย
คณาจารยใ์หม่จะตอ้งมีวุฒิการศึกษาระดบัปริญญาเอกข้ึนไปในสาขาวิศวกรรมโยธา หรือในสาขาท่ี
เก่ียวขอ้ง 
 

3.2 การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตามทบทวนหลกัสูตร 
คณะกรรมการบริหารหลกัสูตรและคณาจารยป์ระจ าภาควิชาวิศวกรรมโยธา รวมถึงผูส้อนจะ

มีการหารือร่วมกนัในการติดตามและการทบทวนหลกัสูตร โดยคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรจะ
เป็นผูแ้จง้ผลการติดตามทบทวนการเรียนการสอนในรายวิชา  และผลการทบทวนหลกัสูตรโดยรวม
แก่คณาจารยผ์ูเ้ก่ียวขอ้งเพื่อรับฟังขอ้คิดเห็น ขอ้เสนอแนะในการพฒันาปรับปรุงการจดัการเรียนการ
สอน และพฒันาปรับปรุงหลกัสูตรต่อไป 
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3.3 การแต่งตั้งคณาจารย์พเิศษ 
การแต่งตั้งคณาจารยพ์ิเศษ จะเกิดข้ึนเม่ือมีความตอ้งการความเช่ียวชาญเฉพาะดา้นในการ

สอนรายวิชาต่างๆหรือเพื่อเป็นอาจารยท่ี์ปรึกษาในการท าปริญญานิพนธ์ ทั้งน้ีการแต่งตั้งคณาจารย์
พิเศษจะเป็นไปตามเง่ือนไขทางวิชาการท่ีเหมาะสมกับความต้องการ และเป็นไปตามระเบียบ
ขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้งของบณัฑิตวทิยาลยัในการแต่งตั้งคณาจารยพ์ิเศษ 

 
4. การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน 

4.1 การก าหนดคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
บุคลากรสายสนับสนุนควรมีวุฒิ ตั้ งแต่ระดับปริญญาตรีในท่ีเก่ียวข้องกับภาระงานท่ี

รับผดิชอบ โดยจะตอ้งมีประสบการณ์หรือทกัษะท่ีช านาญทางดา้นวชิาชีพ และมีความสามารถในการ
ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ รวมทั้งมีทศันคติท่ีดีต่องาน และกระตือรือร้นในการให้ความช่วยเหลือทาง
เทคนิค 

 
4.2 การเพิม่ทกัษะความรู้เพือ่การปฏบิัติงาน 

ส่งเสริมให้บุคลากรเรียนรู้จากการปฏิบติังานเพื่อให้เขา้ใจในโครงสร้างและธรรมชาติของ
หลกัสูตร และจะตอ้งสามารถบริการคณาจารยแ์ละนิสิตไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและเหมาะสม 
 
5. การสนับสนุนและการให้ค าปรึกษา 

5.1 การให้ค าปรึกษาด้านวชิาการ และอืน่ๆ แก่นิสิต 
การใหค้  าปรึกษาดา้นวชิาการและอ่ืนๆ แก่นกันิสิต จะกระท าโดยผา่นระบบอาจารยท่ี์ปรึกษา 

และอาจารย์ท่ีปรึกษาปริญญานิพนธ์  โดยมีการจดัระบบการประสานงานนัดหมายและการให้
ค  าปรึกษาแก่นกันิสิตอย่างเป็นระบบ โดยการให้ค  าปรึกษาอาจเป็นการให้ค  าปรึกษาทางโทรศพัท์ 
อีเมล ์หรือการเขา้พบเพื่อหารือก็ได ้

 
 
 

5.2 การอุทธรณ์ของนิสิต 
การอุทธรณ์ของนิสิตสามารถด า เนินการได้  โดยอยู่ภายใต้การพิจารณาของคณะ

กรรมการบริหารมหาวทิยาลยั 
 
 

6. ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคมและ/หรือความพงึพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 
ในปัจจุบนัประเทศไทยมีการพฒันาทางดา้นโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่เป็นจ านวนมาก และบา้ง

ก่อผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มโดยเฉพาะแหล่งน ้ า ดว้ยมูลค่ามหาศาลของโครงการและการจะมีส่วนร่วมเพิ่ม
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มากข้ึนในประชาคมอาเซียน (ASEAN) ท าให้เกิดความตอ้งการความรู้ในระดบับณัฑิตศึกษาตามมาเพื่อสร้าง
ความสามารถในการแข่งขนัใหก้บัประเทศ  

มีมหาวิทยาลยัเป็นจ านวนมากท่ีเน้นการผลิตบณัฑิตในระดบัปริญญาตรี โดยเฉพาะมหาวิทยาลยัท่ี
เกิดใหม่ซ่ึงกระจายตวัทัว่ประเทศ แต่ละปีจึงมีบณัฑิตจบใหม่จ  านวนมากท่ีตอ้งการศึกษาต่อในระดบัท่ีสูงข้ึน 
และยงัผูท่ี้ประกอบอาชีพแลว้ แต่มีความตอ้งการท่ีจะเพิ่มคุณวุฒิเพื่อความเจริญกา้วหนา้ในอาชีพการงานมาก
ข้ึนโดยเฉพาะผูท่ี้ท  าหน้าท่ีเป็นอาจารยใ์นสถานศึกษา หรือหน่วยงานของรัฐท่ีดูแลและก ากบังานทางด้าน
แหล่งน ้าและส่ิงแวดลอ้ม อีกจ านวนหน่ึง ท่ีมีความตอ้งการจะศึกษาต่อในระดบับณัฑิตศึกษา 

ในปีการศึกษา 2551-2552 ภาควิชาวิศวกรรมโยธาได้ส ารวจความต้องการทกัษะจากบณัฑิตของ
ผูป้ระกอบการ 21 ราย พบวา่ผูป้ระกอบการท่ีเป็นกลุ่มบริษทัท่ีปรึกษาและผูรั้บเหมาก่อสร้างในระดบักลางข้ึน
ไปมีความตอ้งการบณัฑิตท่ีมีความสามารถเฉพาะทางทางด้านแหล่งน ้ า ส่ิงแวดลอ้ม ปฐพีและการก่อสร้าง
โดยเฉพาะในระดบัปริญญาโท เพื่อท างานทั้งในประเทศและต่างประเทศในโครงการพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน
ของประเทศ ทางดา้นการพฒันาแหล่งน ้ า ส่ิงแวดลอ้มและการก่อสร้าง  โครงสร้างพื้นฐาน เช่น รถไฟฟ้าใตดิ้น 
รถไฟความเร็วสูง ท่ียงัตอ้งร่วมมือกบับริษทัต่างชาติ   โดยเนน้ทกัษะท่ีตอ้งการหลายดา้นดงัแสดงในงานวิจยั
ดงัต่อไปน้ี 

 
การส ารวจความต้องการทกัษะจากบัณฑิตและมหาบัณฑิตของภาคอุตสาหกรรม 
 

1 ข้อมูลผู้เช่ียวชาญ และ Missing Data 
จากปัญหาความไม่สงบทางการเมืองและปัญหาเศรษฐกิจท่ีตกต ่าตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549 

เป็นตน้มาไดส่้งผลต่ออุตสาหกรรมก่อสร้างระดบั SME ในประเทศไทย มีหลายบริษทัท่ีเป็น
กลุ่มตวัอย่างประสบปัญหา ปริมาณงานลดลง และมีการยกเลิกโครงการ ส่งผลให้ผูบ้ริหาร
ตอ้งบริษทัในขนาดกลางและขนาดเล็กตอ้งด้ินรณหางานป้อนองค์กรให้สามารถด าเนิน
กิจการต่อไปได้ และยงัส่งผลให้มีการยา้ยงานของกลุ่มตวัอย่างในส่วนอ่ืนท่ีเป็นระดับ
ปฏิบติัการ และยา้ยงานของผูท้  างานในระดบับริหาร ท าให้การเก็บตวัอย่างเพื่อการศึกษา
เป็นไปดว้ยความล าบาก กลุ่มตวัอยา่งท่ียินดีท่ีจะให้ขอ้มูลมีการเล่ือนนดับ่อยคร้ัง ไม่สามารถ
นดัสัมภาษณ์เป็นกลุ่มได ้ตอ้งเปล่ียนเทคนิคการสัมภาษณ์เป็นคร้ังละ 1 คน คนละ 2 รอบ 
และปรับกลุ่มตวัอยา่งไปบางส่วนใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์ในประเทศขณะน้ี โดยเนน้ไป
ท่ีกลุ่มตวัอย่างท่ียินดีให้ขอ้มูล ท าให้ปัจจุบนัสามารถสัมภาษณ์ไดจ้  านวนแค่ 21 คน จาก 
เป้าหมายท่ีตั้งไวท้ั้งหมด 40 คน และกลุ่มตวัอยา่งท่ียินดีให้สัมภาษณ์มาจากผูป้ระกอบการ
และผูบ้ริหารระดบัสูงของบริษทัรับเหมาก่อสร้าง 
 
2 ข้อมูลผู้ให้สัมภาษณ์ 
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ขอ้มูลของกลุ่มตวัอยา่งท่ีให้สัมภาษณ์ครบทั้งสองรอบจ านวน 21 คน จาก 21 สถาน
ประกอบการ โดยไดส้รุปและแสดงไวใ้นตารางท่ี 4.1 กลุ่มตวัอยา่ง 16 ราย ประกอบกิจการ
รับเหมาก่อสร้างโดยมีลูกคา้หลกัเป็นหน่วยราชการและรัฐวสิาหกิจ รับงานจากภาคเอกชนใน
ปริมาณไม่มากนกัเพราะเห็นวา่มีความเส่ียงสูง มีวิศวกรโยธาในบริษทั ตั้งแต่ 1-5 คน ข้ึนอยู่
กบัสัญญาท่ีไดรั้บ กลุ่มตวัอยา่ง สอง (2) ราย เป็นโรงงานอุตสาหกรรมผลิตช้ินส่วนคอนกรีต
ส าเร็จรูป เช่น เสาเข็ม แผ่นพื้น กลุ่มตัวอย่างอีก สอง (2) ราย เป็นบริษัทท่ีปรึกษา รับ
ออกแบบและควบคุมงานก่อสร้าง มีตวัอยา่งเพียง หน่ึง (1) ราย เป็นผูป้ระกอบการทางดา้น
อสังหาริมทรัพยข์นาดเล็ก ในกลุ่มตวัอยา่งทั้งหมดมีสองบริษทัท่ีไดรั้บการรับรองมาตรฐาน 
ISO 9002 โดย เป็นบริษทัรับเหมาก่อสร้าง หน่ึง รายและบริษทัท่ีปรึกษาอีกหน่ึงราย 
 อน่ึงการสัมภาษณ์น้ีมีผูใ้หส้ัมภาษณ์บางรายไม่ตอ้งการเปิดเผยช่ือและขอ้มูลของ
ธุรกิจ จึงเสนอขอ้มูลในส่วนท่ีเป็นขอ้มูลทัว่ ๆ ไป เท่านั้น 
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ตารางท่ี 1 ขอ้มูลของผูใ้หส้ัมภาษณ์ครบทั้งสองรอบ (N = 21) 

Variables   Mean (SD)/ Frequency (%)* 
อาย ุ(Age in years) 47.69 (6.55) 
Years in current company 8.56 (5.05) 
ประสบการณ์ในการท างาน (ปี) 25.44 (6.90) 
ระดบัการศึกษา 

- ต ่ากวา่ปริญญาตรี  
- ปริญญาตรี 
- ปริญญาโท 

 
1(4.8 %) 

15 (71.4 %)* 
5 (23.8 %)* 

สาขาวชิาท่ีจบการศึกษา 
- ปวส. ก่อสร้าง 
- วศิวกรรมโครงสร้าง 
- วศิวกรรมโยธา 
- วศิวกรรมเคร่ืองกล 
- วศิวกรรมอุตสาหการ 

 
1 (4.8 %)* 
1(4.8 %) 

16 (76.1 %)* 
1(4.8 %) 
2(9.5 %) 

ประเภทกิจการ 
- รับเหมาก่อสร้าง 
- โรงงานอุตสาหกรรม 
- บริษทัท่ีปรึกษา 
- เจา้ของกิจการ 

 
16 (76.2 %)* 

2 (9.5 %)* 
2 (9.5 %)* 
1 (4.8 %) 

 
3 ผลการส ารวจ (Result of the survey) 

ผูเ้ขา้ร่วมการสัมภาษณ์ครบทั้งสองคร้ังจ านวนทั้งหมด 21 คน มีความต่อวิศวกรโยธา
ท่ีจบใหม่ทั้งหมด อยูส่องประเด็นหลกั คือสามารถท างานให้กบับริษทัไดใ้นเวลาไม่เกิน 2-3 
เดือน และสามารถท างานไดภ้ายใตท้กัษะท่ีตอ้งมีอยา่งนอ้ย ส่ี อยา่ง ท่ีจ  าเป็นต่อการท างานได้
คือ 1) ทกัษะส่วนบุคคล 2) ทกัษะทางดา้นวิชาชีพ 3) ทกัษะทางดา้นการเรียนรู้และ 4) ทกัษะ
ทางดา้นการเงิน ดงัรายละเอียด 
 
4 ความสามารถในการท างานได้ (Ability to work with companies) 

ผูส้ัมภาษณ์ส่วนใหญ่ 16 คน จากกลุ่มตวัอย่าง 21 คน ประกอบการดา้นรับเหมา
ก่อสร้างและอีก 2 คน ประกอบการดา้นบริษทัท่ีปรึกษารับออกแบบและควบคุมงานก่อสร้าง 
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จึงคาดหวงัท่ีจะรับวิศวกรจบใหม่ไปท างานในภาคสนาม ซ่ึงสอดคล้องกบัการศึกษาของ 
พิภพ เช้ือวงษ ์และ กมลวลัย ์ล้ือประเสริฐ (2550) แต่ผูใ้ห้สัมภาษณ์ทั้งหมดไม่มีใครคาดหวงั
เป็นพิเศษว่า วิศวกรจบใหม่ท่ีรับเขา้ท างาน จะสามารถท างานให้บริษทัได้ทนัที วิศวกรดงั
กล่าวะตอ้งผา่นการสอนงานหรือค่อยๆ เรียนรู้งานภายใตก้ารดูแลของวิศวกรพี่เล้ียงหรือช่าง
ท่ีมีประสบการณ์ในงานสูง โดยมากจะให้เร่ิมจากงานถอดแบบประมาณราคา หรือเป็นงานท่ี
เปิดโอกาสให้วิศวกรจบใหม่ไดท้  าความเขา้ใจกบัแบบก่อสร้าง ขอ้ก าหนดในการก่อสร้าง 
รวมทั้งใหท้  าความเขา้ใจกบัสัญญาก่อสร้าง 

... ผมไม่ได้คาดหวังว่า วิศวกรใหม่จะสามารถท างานให้กับบริษัทได้ทันท่ีท่ีเข้ามา
ร่วมงาน ทุกคนต้องใช้เวลาในการเรียนรู้ท่ีจะแสดงศักยภาพของตัวเองออกมา สมัยก่อน
วิศวกรใหม่จะมีพืน้ฐานทางวิชาชีพแน่น ใช้เวลาประมาณหน่ึงถึงสองเดือนก็สามารถท่ีจะ
เรียนรู้และเร่ิมท างานท่ีต้องรับผิดชอบด้วยตัวเองได้โดยผมไม่ต้องพะวงว่าเขาจะท างานผิด 
วิศวกรเหล่านีม้กัจะท างานกับบริษัทเป็นเวลานานจนเก่ง หรืออย่างน้อยกจ็ะจบหน่ึงโครงการ
จึงจะแยกตัวออกไปหาความก้าวหน้าหรือประกอบธุรกิจเอง ผิดกับสัก  10 ปีท่ีผ่านมาวิศวกร
จะลาออกบ่อยมากและไม่ค่อยชอบท างานภาคสนาม ผมต้องรับวิศวกรใหม่ตลอดเวลา 
ปัจจุบันผมไม่มีวิศวกรท่ีมีประสบการณ์ต า่กว่า ห้า ปีเหลืออยู่เลย...    
 

...วิศวกรจบใหม่เม่ือเข้ามาสมัครงานหรือท าการสัมภาษณ์เพ่ือเข้าท างาน มักจะถาม
ถึงเงินเดือน สวัสดิการท่ีจะได้รับ รวมถึงความสะดวกสบายในการท างาน เช่นมีรถประจ า
ต าแหน่ง รถรับส่ง โทรศัพท์มือถือ หรือมีบ้านพักให้หรือเปล่า ... แต่เม่ือเวลาถามกลับว่าคุณ
จะท างานอะไรตอบแทนบริษัทได้คุ้มค่าจ้างบ้าง... จะไม่มีความมั่นใจท่ีจะตอบ คือไม่ทราบ
ว่าตัวเองท าอะไรได้บ้างและส่วนใหญ่ทราบข้อมูลของบริษัทไม่มากนักว่าท างานประเภท
ใดบ้าง... 
 
5 ทกัษะทีค่าดหวงั 

5.1 ทกัษะส่วนบุคคล (Personal skills) 
 ประเด็นหลกัของทกัษะส่วนบุคคลท่ีผูใ้หส้ัมภาษณ์คาดหวงัวา่วศิวกรจบใหม่ได้
เรียนรู้และฝึกหดัมาจากสถาบนัการศึกษา มีอยูส่ี่อยา่งคือ 1) การส่ือสาร 2) การประสาน
สัมพนัธ์ 3) การท างานเป็นกลุ่ม 4) การบริหารและจดัการ 
 
 

1) ทกัษะทางด้านการติดต่อส่ือสาร (Communication skills) 
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 พดูรู้เร่ือง คือประเด็นส าคญัท่ีวศิวกรจบใหม่ควรตอ้งมี ทั้งน้ีผูใ้ห้สัมภาษณ์ทั้งหมด มี
ความเห็นตรงกนัวา่ ความสามารถหรือทกัษะในรายงานดว้ยค าพูดและการเขียนรายงานการ
ก่อสร้าง มีความส าคญัต่อวิศวกรจบใหม่ในการท่ีจะเร่ิมตน้ท างานไดดี้ รวมทั้งการท่ีจะไดรั้บ
ความไวว้างใจให้รับผิดชอบงานท่ีมีความส าคญัมากข้ึน ผูท่ี้สามารถท ารายงานไดดี้มกัจะจบั
ประเด็นของปัญหาไดเ้ก่งและตรงประเด็น รวมทั้งท าให้สามารถสั่งการ ประสานงานและ
ท างานร่วมกบัคนอ่ืนไดดี้ 

... ธรรมชาติของวิศวกรส่วนใหญ่มักถูกมองว่าพูดไม่รู้เร่ือง โดยเฉพาะการพูดกับ
ชาวบ้านหรือคนในอาชีพอ่ืนไม่ค่อยรู้เร่ือง นอกจากนีวิ้ศวกรใหม่มักจะมีความเข้าใจว่า
ตัวเองเก่งแล้ว ไม่ค่อยท่ีจะท าความเข้าใจเวลาได้รับการอธิบายปัญหาท าให้ส่ังการหรือ
อธิบายปัญหาให้คนงานไม่ถูก จึงเกิดช่องว่างในการส่ือสารกับคนงานท่ีท างานในหน้า
งานจนเกิดความผิดพลาดในการท างานบ่อยๆ 
ในอนาคตวิศวกรจบใหม่ควรต้องมีทักษะในการส่ือสารท่ีดี สามารถเขียนรายงาน 

อธิบายแนวคิด ขอ้มูลหรือปัญหา ใหค้นอ่ืนเขา้ใจไดง่้ายๆ  ทนัที มีประสิทธิภาพ ขอ้ส าคญัอีก
อย่างหน่ึงคือ ต้องหัดท่ีจะฟัง เพื่อรวบรวมข้อมูลและจบัประเด็นปัญหาก่อนท าการสรุป
ประเด็นออกมา ดงันั้นการท างานของวิศวกรจบใหม่จะมีประสิทธิภาพหรือไม่ข้ึนอยูก่บัการ
ส่ือสาร (Verbal interaction) ระหวา่งทีมงานท่ีวศิวกรจบใหม่ตอ้งดูแลนัน่เอง 

... อยากให้ทางมหาวิทยาลัยสอนให้นิสิตฝึกด้านการเขียน การพูดและการค้นคว้า
มากขึน้ เช่นการอ่านหนังสือเพ่ือจับประเด็นและน าเสนอปัญหาและวิธีการแก้ไขปัญหา
โดยเฉพาะปัญหาทางด้านวิศวกรรม (วิชาสัมมนาหรือวิชาโครงงานทางด้านวิศวกรรม)
ต่อสาธารณะ  เม่ือมาท างานจะได้ต่อเช่ือมกับการท างานจริงได้เร็วขึน้ หรือการเรียนวิชา
ทางคณิตศาสตร์กจ็ะช่วยให้เดก็คิดและแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบได้ 

... มีบริษัทและทุนต่างชาติเข้ามาในประเทศไทยเป็นจ านวนมาก วิศวกรท่ีสามารถ
ส่ือสารได้หลายภาษาจะมีความได้เปรียบในการท างาน ไม่ว่าจะเป็นภาษาอังกฤษ 
ภาษาญ่ีปุ่น ภาษาจีนและเกาหลี วิศวกรเหล่านี้จะถูกเลือกให้ท างานในหน้าท่ีส าคัญๆ
เสมอ ท าให้มีโอกาสก้าวหน้าเร็วและได้เรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆเสมอ 

 
2) การประสานสัมพนัธ์ (Interpersonal relationship skills) 
นอกจากการส่ือสารท่ีประสิทธิภาพแล้ว วิศวกรจบใหม่ยงัต้องมีการประสาน

สัมพนัธ์ท่ีดีกบัทีมงานและกบัผูร่้วมงานคนอ่ืนๆ โดยเฉพาะกบัคนงานท่ีวฒันธรรมและความ
เช่ือท่ีแตกต่างกนัไป วศิวกรจบใหม่ท่ีเคยท ากิจกรรมหรือเป็นหวัหนา้กลุ่มกิจกรรม จะมีวิธีจูง
ใจทีมงาน นอบนอ้มถ่อมตนไม่ดูถูกคนงาน จึงมีความสัมพนัธ์ท่ีดีและท างานร่วมกนัไดดี้  
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... ในการท างานร่วมกับคนงานซ่ึงส่วนใหญ่อายุมากกว่าตัววิศวกรจบใหม่ท่ีรับเข้า
ท างาน แต่ วิศวกรใหม่ท่ีรับเข้ามาท างานจะมีความยืดหยุ่นในการท างานร่วมกับคนงานสูง 
เม่ือเข้าท างานใหม่ๆ จะใช้เวลาเรียนรู้งานจริงจากคนงาน ซ่ึงก็ใช้เวลาไม่นานนักก็สามารถ
เข้าใจงาน ก็จะเร่ิมก็ส่ังงานคนงานได้เอง อาจเป็นเพราะมีทัศนคติท่ีดีให้ความเคารพต่อผู้
อาวโุสกว่าและวฒันธรรมในสถานศึกษาหล่อหลอมมา 
 
 

3) ทกัษะในการท างานกลุ่ม (Team work skills) 
ผูใ้หส้ัมภาษณ์ทั้งหมดเห็นตรงกนัวา่ งานของวศิวกรโยธาไม่สามารถท่ีจะท างานให้

ประสบความส าเร็จไดด้ว้ยตวัคนเดียว วศิวกรโยธาในทุกระดบัตอ้งสามารถท างานเป็นกลุ่ม
ไดดี้และใหก้ารยอมรับในความสามารถของคนอ่ืนในทีม โดยตอ้งท างานภายใตเ้ป้าหมาย
เดียวกนั วศิวกรจบใหม่ไม่จ  าเป็นตอ้งเก่งก็สามารถท างานไดดี้ขอเพียงใหท้  างานร่วมกบัคน
อ่ืนๆ ได ้ มีความรับผิดชอบต่อหนา้ท่ีตนเอง ส่งงานตรงเวลา ก็จะท าใหง้านในกลุ่มเดินหนา้
ไปได ้ ในการท างานเป็นกลุ่มนั้นวศิวกรใหม่ควรตอ้งรู้จกัอธิบายเหตุและผลในการแกปั้ญหา 
การต่อรอง รับความกดดนัได ้ ไม่สร้างความแตกแยก รวมทั้งตอ้งรู้จกัการประนีประนอม 
เพื่อใหง้านสามารถเดินหนา้ไปไดต้ามวตัถุประสงค ์ 

... วิศวกรจบใหม่ท่ีบริษัทรับเข้ามาส่วนใหญ่จะส่งไปท างานสนาม ซ่ึงการท างานเป็น
กลุ่มร่วมกับคนอ่ืนในบริษัทจึงเป็นเร่ืองหลักของวิศวกรสนาม วิศวกรส่วนใหญ่จะ
ใช้เวลาในการปรับตัวเรียนรู้ต่างกันไป ควรสอนให้มีการฝึกทักษะในการบริหาร
ทางด้านความขัดแย้ง การจัดการปัญหา หรือการสอนเร่ืองเก่ียวกับภาวะผู้น า และ
การสร้างแรงจูงใจ อย่างเป็นระบบ น่าจะท าให้วิศวกรเหล่านั้นปรับตัวและน าความรู้
มาใช้ในการท างานได้ดีและมีประสิทธิภาพเร็วขึน้ 

ผูใ้ห้ขอ้มูลจากภาครับเหมาก่อสร้างทั้งหมดให้ขอ้มูลเพิ่มเติมว่า ... บริษัท
ก่อสร้างของผมไม่ใช่บริษัทท่ีมีขนาดใหญ่นัก วิศวกรจึงต้องท าหน้าท่ีหลายอย่างใน
การดูแลหน่วยงานก่อสร้าง บริษัทจะเลือกผู้ ท่ีมีผลการศึกษาท่ีไม่สูงนักซ่ึงคนกลุ่มนี้
จะมีทักษะในการท างานร่วมกับคนอ่ืนได้ดีกว่าผู้ ท่ีมีผลการศึกษาท่ีสูงซ่ึงมักจะขาด
ทักษะในการท างานเป็นกลุ่ม แต่ถ้าเป็นผู้ใช้เวลาในการศึกษานานเกินไป บริษัทมัก
หลีกเล่ียงท่ีจะรับเพราะส่วนใหญ่มกัจะมีปัญหาเร่ืองความรับผิดชอบ 
 
4) ทกัษะทางการบริหารและการจัดการ (Management and Organizational skills) 
ผูใ้ห้สัมภาษณ์ทั้งหมดเห็นว่า การบริหารจดัการควรต้องมีการสอนแม้ว่าจะเป็น

การศึกษาในระดบัปริญญาตรี ทกัษะทางการจดัการเร่ืองเวลา เป็นจุดอ่อนท่ีสุดของวิศวกรจบ
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ใหม่ท่ีทุกบริษทัประสบกบัปัญหาท่ีสุด มหาวิทยาลยัตอ้งเนน้การสอนเพื่อปรับปรุงเร่ืองการ
จดัการเวลาให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน ส่วนการงานทางดา้นบริหารควรรู้เป็นพื้นฐานในการ
ท างาน แต่ยงัไม่มีความจ าเป็นในระดบัน้ีจะเร่ิมมีความจ าเป็นเม่ือเร่ิมเป็นผูบ้ริหารระดบักลาง
หรือท าหนา้ท่ีเป็นวศิวกรโครงการ (Project Engineer)  

... มหาวิทยาลัยต้องสอนให้นิสิตรู้จักรับผิดชอบต่อหน้าที ่ ท างานของส านักงาน ส่ง
งานให้ตรงเวลา รู้จักการท างานทางเอกสาร ล าดับความส าคัญของงานและเอกสารเป็น การ
เรียนการสอนควรต้องเปิดโอกาสให้นิสิตได้การท างานในรูปแบบของบริษัท หรือส านักงาน 
เช่นสอนให้เข้าใจกระบวนการจัดการเอกสาร ระบบการบริหารจัดการและการท างานใน
องค์กร ถ้ามหาวิทยาลัยมีข้อจ ากัดเร่ืองทรัพยากร เปิดสอนโดยตรงไม่ได้กอ็าจต้องใช้การ
จ าลองเหตุการณ์ หรือสอนโดยใช้กรณีศึกษาแทนเพ่ือให้นิสิตได้มีโอกาสในการฝึกทักษะ  
 ... วิศวกรจบใหม่ ต้องเข้าใจความส าคัญของการเป็นผู้น าเทียบกับทักษะทางการ
บริหารจัดการ รวมท้ังความรับผิดชอบทางการบริหารจัดการ แม้ว่าวิศวกรจบใหม่อาจจะต้อง
ใช้เวลา 2-5 ปี จึงจะเข้าใจและเร่ิมน าไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเป็นเร่ืองราว สุดท้ายก็จะ
สามารถสร้างวิสัยทัศน์ของตนเองได้  
 

5.2 ทกัษะทางด้านวชิาชีพ (Technical skills) 
 กลุ่มตวัอยา่งทั้งหมดใหค้วามเห็นตรงกนัวา่ วศิวกรท่ีรับเขา้ท างานมีทกัษะทาง
วชิาชีพท่ีพฒันาใหต้รงกบัสายงานท่ีรับผดิชอบได ้ แมว้า่จะไม่ไดต้ามท่ีคาดหวงัไว ้ ส่วน
วศิวกรท่ีพฒันาตวัเองไดช้า้หรือพฒันาไม่ไดก้็จะลาออกไปตั้งแต่ระยะแรกๆท่ีเขา้ท างาน 
เน่ืองจากทนความกดดนัจากความคาดหวงัของเพื่อนร่วมงานไม่ได ้ ทกัษะทางวชิาชีพท่ีกลุ่ม
ตวัอยา่งคาดหวงัวา่วศิวกรจบใหม่จะตอ้งมีคือ 
  

1) การวเิคราะห์และออกแบบทางวศิวกรรม (Better knowledge of specialty 
trades) 

กลุ่มตัวอย่างคาดหวงัว่า อย่างน้อยวิศวกรโยธาจบใหม่ท่ีรับเข้าท างาน จะต้อง
สามารถวิเคราะห์และออกแบบโครงสร้างท่ีไม่ซบัซ้อนได ้เช่น ออกแบบบา้นพกัอาศยั ห้อง
แถวหรือวิเคราะห์เสา คานและฐานรากได ้โดยงานเหล่าน้ีจะมีวิศวกรอาวุโสตรวจสอบอีก
คร้ังก่อนน าไปใชง้านจริง  

... ผมหวังว่าวิศวกรจบใหม่จะช่วยวิเคราะห์ปัญหาทางโครงสร้างได้บ้าง แต่ในระยะ
หลังๆมามกัจะพบปัญหาเสมอว่าวิศวกรใหม่เหล่านีม้กัจะท าไม่ได้ ท้ังการวิเคราะห์โครงสร้าง
ไม่เป็น บางคนไม่รู้จักการเขียนกราฟแรงเฉือนและกราฟของโมเมนต์ รวมท้ังไม่รู้จักหรือใช้
เทศบัญญัติไม่เป็น ...ในเวลาที่จ ากัดมหาวิทยาลัยควรเพ่ิมการเรียนการสอนท่ีเน้นหรือเปิด
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โอกาสให้นักศึกษาได้ฝึกฝนทักษะทางวิชาชีพมากขึ้น ไม่ใช่เน้นให้เรียนวิชาอ่ืนๆ ท่ีไม่
เก่ียวข้องกับวิชาชีพจนล้นทรานสคริป  

 
2) ทกัษะการใช้คอมพวิเตอร์ (Computer skills) 

กลุ่มตัวอย่างทั้ งหมดยอมรับว่าทักษะทางการใช้คอมพิวเตอร์มีความจ าเป็นใน
อุตสาหกรรมก่อสร้างในทุกวนัน้ี คอมพิวเตอร์จึงเป็นเคร่ืองมืออยา่งหน่ึงในทางวิศวกรรม ทั้ง
ใชใ้นการเก็บขอ้มูล การแกปั้ญหาทางวศิวกรรมอ่ืนๆ  

... วิศวกรจบใหม่ท่ีเข้ามาท างานกับบริษัทเกือบท้ังหมด รู้วิธีท่ีจะใช้คอมพิวเตอร์ใน
การท างาน แต่ล้มเหลวในการใช้งานทางวิศวกรรม คือไม่สามารถท่ีจะตีความหรือวิเคราะห์
ความหมายเชิงวิศวกรรมได้ บางคนเช่ือมั่นในผลของการใช้คอมพิวเตอร์มากเกินไปจนขาด
ความเฉลียวใจ ขาดการตรวจสอบจนน าไปสู่สาเหตุท่ีท าให้เกิดอันตรายและเกิดความเสียหาย
บ่อยคร้ัง มหาวิทยาลัยจะต้องสอนให้เด็กรู้จักคิดและเข้าใจว่าคอมพิวเตอร์เป็นแค่เคร่ืองมือ
ชนิดหน่ึงท่ีน ามาใช้เพ่ือช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูล ไม่ใช่เช่ือในผลของการใช้คอมพิวเตอร์
อย่างไม่ลืมหูลืมตา  

 
3) การวเิคราะห์งานและประมาณราคา (Analytical and Estimate Skills) 

กลุ่มตวัอย่างเห็นตรงกนัว่า ทกัษะทกัษะในการประมาณราคาจะบอกถึงการเร่ิมตน้
ของการเป็นวิศวกรโยธา เพราะการท่ีจะประมาณราคาไดว้ิศวกรโยธาจะตอ้งท าความเขา้ใจ
กบังานท่ีจะตอ้งท า นัน่คือตอ้งเขา้ใจถึงแบบก่อสร้าง เขา้ใจรายละเอียดต่างๆในการก่อสร้าง
และขั้นตอนในการก่อสร้าง   

เป็นท่ีน่าแปลกใจมากท่ีวิศวกรท่ีจบใหม่ดูแบบก่อสร้างไม่เป็น ถ้าดูแบบก่อสร้างไม่
เป็นทุกอย่างก็จบกัน บริษัทต้องเสียเวลาหลายเดือนให้วิศวกรท่ีรับเข้ามาใหม่นั่งดูแบบ ท า
ความเข้าใจและถอดรายการวัสดุ บางท่ีกว่าจะท าได้ก็ต้องผ่านไป สองหรือสามโครงการ ... 
ในสมยัก่อนวิศวกรจบใหม่จะท าได้ตั้งแต่โครงการแรกท่ีเข้าไปร่วมท างานแล้ว 

... บริษัทต้องใช้ผลของการวิเคราะห์และประมาณราคา ในการควบคุม วัสดุ ค่าแรง 
รวมท้ังค่าใช้จ่ายต่างในการบริหารงานก่อสร้าง ท้ังๆท่ีเป็นทักษะพืน้ฐานแต่วิศวกรจบใหม่
มักจะท าไม่ได้ ท าให้บริษัทต้องไปจ้างผู้ช านาญงานด าเนินการให้ แล้วจึงให้วิศวกรใหม่
ตรวจสอบผลและเรียนรู้ไปด้วย 

 
4) การรับความกดดัน (Work Under Pressure Skills) 

 งานวิศวกรรมโยธาจะด าเนินไปท่ามกลางความกดดนัจากปัญหารอบดา้น ไม่ว่าจะ
เป็นเจา้ของโครงการ ท่ีปรึกษา ผูรั้บเหมาก่อสร้างหรือผูส่้งของให้หน่วยงานก่อสร้าง ต่างตอ้ง
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ท างานแข่งกบัเวลาในงบประมาณท่ีจ ากดั วิศวกรโยธาจึงตอ้งท างานภายใตค้วามกดดนัอยู่
ตลอดเวลา วิศวกรท่ีไม่มีความชอบและมุ่งมัน่ท่ีจะท างานในอุตสาหกรรมนั้นๆ (Staying 
Current with industry) มกัจะไม่อดทนต่อความกดดนันั้น 
 ... วิศวกรจบใหม่ต้องรับความกดดันจากการท างานท้ังจากผู้บังคับบัญชา เพ่ือน
ร่วมงาน รับความกดดันจากผลงานของผู้ใต้บังคับบัญชาหรือทีมงาน รวมท้ังต้องรับความกด
ทันของกลุ่มอ่ืนๆท่ีต้องประสานงานกัน โดยเฉพาะวิศวกรของผู้ รับเหมาซ่ึงต้องประสานงาน
รอบด้าน วิศวกรจบใหม่นีจ้ะมีปัญหาในการตัดสินใจทางด้านวิศวกรรมสูง ขาดความมั่นใจ 
ขาดประสบการณ์ ซ่ึงท าให้ย่ิงกดดันมากขึน้ วิศวกรท่ีไม่มีพ่ีเลีย้งคอยประคองมักจะอยู่ได้ไม่
นาน 
 
 

5) ความรู้เกีย่วกบักฎหมายและข้อก าหนด (Importance of codes and 
regulations) 

วศิวกรทุกคนตอ้งท างานภายใตข้อ้ก าหนดและกฎหมายต่างๆ โดยเฉพาะวศิวกร
โยธา ในการท างานในปัจจุบนัมีขอ้กฎหมายเก่ียวขอ้งในเกือบทุกมิติ วศิวกรโยธาจึงตอ้งรู้ถึง
ขอ้กฎหมายหลกัๆไวป้ระกอบการท างาน เช่น ขอ้ก าหนดเก่ียวกบัการออกแบบ ขอ้ก าหนด
เก่ียวกบัความปลอดภยั ดงันั้นวศิวกรโยธาเม่ือเร่ิมเขา้ท างานควรจะตอ้งรู้ถึงขอ้ก าหนด หรือ
กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งโดยเฉพาะในงานก่อสร้าง กฎหมายเก่ียวกบัแรงงาน ภาษี ความปลอดภยั
รวมทั้งกฎหมายเก่ียวกบัภาษี ความผดิพลาดเหล่าน้ีส่งผลถึงก าไรและการขาดทุนของบริษทั
ได ้

... วิศวกรจบใหม่เม่ือเร่ิมเข้าท างานเหมือนกับไม่รู้อะไรเลยในเร่ืองข้อก าหนดหรือ
กฎหมายท่ีเก่ียวข้อง บริษัทมีความผิดพลาดสองคร้ังในเร่ืองการท าร้ัวป้องกันงานก่อสร้าง 
และการเลือกใช้เสาเขม็ เน่ืองจากวิศวกรไม่ทราบถึงข้อก าหนดในการท าการป้องกันฝุ่ น และ
ไม่ทราบถึงพืน้ท่ีท่ีมีการห้ามใช้เสาเขม็ตอก 
 

5.3 ทกัษะทางด้านการเรียนรู้ (Learning Skills) 
เป็นหน้าท่ีของมหาวิทยาลยัท่ีตอ้งสอนให้นิสิตมีความรู้ ความเขา้ใจในทฤษฎีต่างๆ 

ทางดา้นวศิวกรรมโยธา และมีทกัษะในการวเิคราะห์ปัญหาทางวศิวกรรมอยา่งเป็นระบบ เม่ือ
ท างานมีประสบการณ์แลว้ สามารถใชป้ระสบการณ์และทกัษะเหล่านั้นในการหาขอ้มูลและ
แกปั้ญหาทางวศิวกรรมโยธาไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ แต่บางบริษทัก็ตอ้งการวิศวกรจบใหม่ท่ี
มีความรู้หรือทกัษะเฉพาะทางเช่นบริษทัเสาเข็มเจาะและโรงงานอุตสาหกรรมผลิตภณัฑ์
คอนกรีต 
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… เน่ืองจากท างานรับเหมาก่อสร้างอาคาร บริษัทรับวิศวกรท่ีจบใหม่เข้ามาท างาน 
โดยไม่สามารถเจาะจงได้ว่าจะให้ท าหน้าท่ีท่ีมีความสามารถเฉพาะด้านไหน ส่วนใหญ่จะ
รับเข้ามาทดแทนในต าแหน่งท่ีขาดแคลน ถา้วิศวกรคนนั้นมีความสามารถในการเรียนรู้ท่ีดี 
ความรู้พื้นฐานทางวศิวกรรมโยธาก็เพียงพอแลว้ท่ีจะท าใหท้  างานไดดี้ในอนาคต  
 … มหาวิทยาลัยควรสอนหรือเปิดโอกาสให้นิสิตได้เรียนรู้ สัมผัสกับอุตสาหกรรม
ก่อสร้างให้มากกว่านี ้แมว้า่ปัจจุบนัผู้สอนขาดประสบการณ์จริงในวิชาชีพวิศวกรรม จึงสอน
เด็กจากความเข้าใจท่ีเรียนมามากกว่า อ่านมามากกว่าไม่ได้สร้างให้เด็กเกิดความตระหนักรู้ 
(Awareness) เช่นไม่ได้บอกถึงข้อควรสงสัยหรือข้อควรสังเกต ต้องคิดหรือประเดน็ท่ีต้อง
ระมดัระวงัในขณะท างาน เดก็ท่ีจบมาท างานสนามในระยะหลังจึงขาดความสงสัย ขาดความ
อยากรู้ ท าให้เรียนรู้งานจริงได้ช้ามาก มีข้อผิดพลาดบ่อยๆ ... การให้ผู้สอนให้ศึกษาดูงานและ
แลกเปล่ียนประสบการณ์กับวิศวกรวิชาชีพท่ีมีประวัติประสบความส าเร็จบ่อยๆ จะท าให้
สามารถน าไปถ่ายทอดประสบการณ์ให้นิสิตในระหว่างการเรียนการสอนได้ 

 
5.4 ทกัษะทางด้านการเงิน (Financial Skills) 
การควบคุมต้นทุนและควบคุมราคาในงานก่อสร้างเป็นความอยู่รอดของการ

ประกอบธุรกิจก่อสร้างโดยเฉพาะในโครงการก่อสร้าง แต่บริษทัในระดบักลางและเล็กท่ีเป็น
กลุ่มตวัอยา่งยงัไม่มีระบบท่ีชดัเจนในการควบคุมตน้ทุน และจะไม่ปล่อยให้วิศวกรดูแล ผูใ้ห้
ขอ้มูลเกือบทั้งหมดเห็นว่า ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัด้านการเงิน เช่นเขา้ใจเร่ืองการบริหาร
กระแสเงินสดให้สอดคล้องกับรายได้โครงการ เข้าใจความสัมพนัธ์ของเร่ืองราคา ก าไร
ขาดทุน ดอกเบ้ียและการเครดิตสินคา้น่าจะพียงพอแลว้ โดยมีผูใ้ห้ขอ้มูลสองคนท่ีเห็นต่าง
ออกไปคือ 

ผูใ้ห้ข้อมูลในบริษทัท่ีปรึกษาให้ความเห็นต่างไปว่า วิศวกรท่ีท างานในบริษัทท่ี
ปรึกษาต้องเข้าใจถึงหลักการและวัตถุประสงค์ในลงทุนของผู้ ว่าจ้าง  รวมท้ังต้องมีความรู้ใน
ระบบการบริหารจัดการบ้าง จึงจะออกแบบและให้ค าปรึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพและยัง
สามารถให้แนวทางเลือกท่ีดีแก่ผู้ว่าจ้างท้ังในปัจจุบันและในอนาคต 

ผู ้ให้ข้อมูล ท่ี เ ป็นผู ้รับ เหมา ก่อส ร้างให้ความ เ ห็น เพิ่ ม เ ติมว่า  . . .  ปัจจุบัน
ผู้รับเหมาก่อสร้างในระดับกลางต้องพัฒนาและปรับปรุงตัวให้ทันการแข่งขันกับทุนข้ามชาติ 
วิศวกรกเ็ช่นกันต้องเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆในการบริหารงานก่อสร้างให้มีประสิทธิภาพสูง
ท่ีสุด ความรู้ทางด้านการเงินจึงมีความจ าเป็นส าหรับวิศวกรยุคใหม่ โดยเฉพาะในเร่ืองของ
การควบคุมต้นทุน (Cost Control) และการวิเคราะห์ทางด้านการเงินของโครงการท้ัง
โครงการ (Project Financial) 
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จึงสังเกตได้ว่าวิศวกรรมโยธาเป็นสาขาวิศวกรรมหลักท่ีส าคัญสาขาหน่ึง สามารถท างานได้
หลากหลายทางด้านโครงสร้างพื้นฐาน เช่น อาคาร น ้ าประปา น ้ าเสีย การป้องกนัน ้ าท่วม เป็นต้น จึงมีผูท่ี้
ตอ้งการจะศึกษาต่อระดบับณัฑิตศึกษาในสาขาวิชาน้ีเป็นจ านวนมาก การเปิดหลกัสูตรระดบับณัฑิตศึกษาใน
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาจึงเป็นการตอบสนองความตอ้งการของตลาดแรงงาน เพิ่มทกัษะในการการแข่งขนั
และหาความรู้อนัน าไปสู่การเจริญเติบโตอยา่งย ัง่ยืน 

 
 

7. ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินการ 
ด าเนินการโดยใชร้ะบบประกนัคุณภาพการศึกษา ก าหนดการประเมินหลกัสูตรตามดชันีบ่งช้ี 

ทุก ๆ ระยะ 5 ปี ก าหนดการประเมินคร้ังแรกภายในปี พ.ศ. 2558 
-  เป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานหลกัสูตรท่ี สกอ.ก าหนด 
-  เป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานหลกัสูตรท่ีบณัฑิตวทิยาลยั มศว ก าหนด 
-  มีผูเ้ขา้ศึกษาในหลกัสูตรเป็นไปตามแผนการรับนิสิต 
-  มีผลการส ารวจความพึงพอใจผูใ้ชบ้ณัฑิตหรือผลส ารวจจากอุตสาหกรรมอยูใ่นระดบัดี 
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ตาราง 7.1 ตวับ่งช้ีผลการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษา 
ตวับ่งช้ีผลการด าเนินงาน 2554 2555 2556 2557 2558 

(1) อาจารยป์ระจ าหลกัสูตรอย่างนอ้ยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการ
ประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการด าเนินงานหลกัสูตร 

     

(2) มีรายละเอียดของหลกัสูตรตามแบบ มคอ.2 ท่ีสอดคล้องกบั
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ หรือมาตรฐาน
คุณวฒิุสาขา/สาขาวชิา (ถา้มี) 

     

(3) มีรายละเอียดของรายวิชาและรายละเอียดของประสบการณ์
ภาคสนาม (ถา้มี) ตามแบบ มคอ.3 และมคอ.4 อยา่งนอ้ยก่อนการเปิด
สอนในแต่ละภาคการศึกษาใหค้รบทุกรายวชิา  

     

(4) จดัท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชาและรายงานผลการ
ด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถา้มี) ตามแบบ มคอ.5 และ
มคอ.6 ภายใน 30 วนั หลงัส้ินสุดภาคการศึกษาท่ีเปิดสอนให้ครบทุก
รายวชิา 

     

(5) จดัท ารายงานผลการด าเนินการของหลกัสูตรตามแบบ มคอ.7 
ภายใน 60 วนั หลงัส้ินสุดปีการศึกษา 

     

(6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนกัศึกษาตามมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ท่ีก าหนดในมคอ.3 และมคอ.4 (ถา้มี) อยา่งนอ้ยร้อยละ 25 ของ
รายวชิาท่ีเปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

     

(7) มีการพฒันา/ปรับปรุงการจดัการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน
หรือการประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการด าเนินการท่ี
รายงานใน มคอ.7 ปีท่ีแลว้  

     

(8) อาจารยใ์หม่ (ถา้มี) ทุกคน ไดรั้บการปฐมนิเทศหรือค าแนะน า
ดา้นการจดัการเรียนการสอน 

     

(9) อาจารยป์ระจ าทุกคนได้รับการพฒันาทางวิชาการ และ /หรือ
วชิาชีพอยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง 

     

(10) จ านวนบุคลากรสนบัสนุนการเรียนการสอน (ถา้มี) ไดรั้บการ
พฒันาวชิาการ และ/หรือวชิาชีพไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ50ต่อปี 

     

(11) ระดบัความพึงพอใจของนกัศึกษาปีสุดทา้ย/บณัฑิตใหม่ท่ีมีต่อ
คุณภาพหลกัสูตรเฉล่ียไม่นอ้ยกวา่ 3.5 จากคะแนนเตม็ 5.0 

     

(12) ระดบัความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ณัฑิตท่ีมีต่อบณัฑิตใหม่เฉล่ียไม่
นอ้ยกวา่3.5 จากคะแนนเตม็ 5.0 
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หมายเหตุ สถาบนัอุดมศึกษาอาจก าหนดตวับ่งช้ีเพิ่มเติมให้สอดคลอ้งกบัพนัธกิจและวตัถุประสงค์
ของสถาบนัฯหรือก าหนดเป้าหมายการด าเนินงานท่ีสูงข้ึน เพื่อการยกระดบัมาตรฐานของตนเอง โดย
ก าหนดไวใ้นรายละเอียดของหลกัสูตร ทั้งน้ี หลกัสูตรของสถาบนัอุดมศึกษาทุกระดบัคุณวุฒิตอ้งมีผล
การด าเนินการท่ีบรรลุตามเป้าหมายตวับ่งช้ีทั้งหมดอยูใ่นเกณฑดี์จึงจะไดรั้บการเผยแพร่หลกัสูตรท่ีได้
มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ โดยเกณฑ์การประเมินผ่านคือ มีการ
ด าเนินการตามขอ้ 1-5 และอยา่งนอ้ยร้อยละ 80 ของตวับ่งช้ีผลการด าเนินงานท่ีระบุไวใ้นแต่ละปี 
 
ตาราง 7.2  ความสอดคลอ้งของวชิาบงัคบักบัวตัถุประสงคข์องหลกัสูตร 

หมายเหตุ : วตัถุประสงคข์องหลกัสูตร 
1. วเิคราะห์ พิจารณาปัญหาทางวศิวกรรมโยธาไดอ้ยา่งถ่องแทแ้ละเป็นระบบ 
2. ท าการพฒันาและวจิยัเพื่อหาแนวทางการแกปั้ญหาทางวศิวกรรมโยธาท่ีมีประสิทธิภาพอยา่งย ัง่ยนื  
3. บูรณาการภาคทฤษฎี และการปฏิบติัเพื่อน าไปสู่การสังเคราะห์นวตักรรมขององคค์วามรู้ 
4. เผยแพร่องคค์วามรู้ท่ีมีอยูร่วมถึงการถ่ายทอดไปสู่วศิวกรรุ่นใหม่อยา่งมีประสิทธิผล 
5. ส านึกและตระหนกัถึงงานทางวศิวกรรมโยธาท่ีมีผลกระทบต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้ม 

หมวดวชิาบงัคบัตามกลุ่มวชิา 
ความสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค์

ของหลกัสูตรขอ้ท่ี 
1 2 3 4 5 

1. กลุ่มวชิาเฉพาะวศิวกรรมแหล่งน ้าและส่ิงแวดลอ้ม      
1.1 วศย 511 อุทกวทิยาขั้นสูง      
1.2 วศย 512 สถิติส าหรับส่ิงแวดลอ้มและทรัพยากรน ้า      
1.3 วศย 513 การบริหารจดัการลุ่มน ้าแบบองคร์วม      
1.4 วศย 514 กระบวนการขั้นสูงในการบ าบดัน ้าเสียจากชุมชน      
2. กลุ่มวชิาเฉพาะวศิวกรรมการจดัการก่อสร้าง      
2.1 วศย 521 การบริหารโครงการก่อสร้างระดบันานาชาติ      
2.2 วศย 522 การบริหารองคก์รก่อสร้าง      
2.3 วศย 523 วศิวกรรมคุณค่าในโครงการก่อสร้าง      
2.4 วศย 524 การบริหารเงินของโครงการ      
3. กลุ่มวชิาเฉพาะวศิวกรรมโครงสร้าง      
3.1 วศย 531 การวเิคราะห์โครงสร้างขั้นสูง      
3.2 วศย 532 เสถียรภาพของโครงสร้าง      
3.3 วศย 533 การออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็กขั้นสูง      
3.4 วศย 534 วศิวกรรมฐานรากขั้นสูง      
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หมวดที ่8 การประเมินและปรับปรุงด าเนินการของหลกัสูตร 
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 

1.1. การประเมินกลยุทธ์การสอน 
การประเมินกลยทุธ์การสอนจะพิจารณาจากนิสิต โดยอาจารยผ์ูส้อนจะตอ้งประเมินผูเ้รียนใน

ทุกๆหัวขอ้ว่ามีความเขา้ใจหรือไม่ โดยอาจประเมินจากการสอบย่อย การสังเกตพฤติกรรม การ
แลกเปล่ียนอภิปรายโตต้อบจากนิสิต การตอบค าถามของนิสิตในชั้นเรียน รวมถึงการสอบกลางภาค
และปลายภาคจะสามารถช้ีไดว้า่นิสิตมีความเขา้ใจในเน้ือหาท่ีสอนไปหรือไม่ 
 

1.2. การประเมินทกัษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 
จดัให้นิสิตไดมี้การประเมินผลการสอนของอาจารยใ์นทุกดา้น ผา่นแบบประเมินอีเล็กทรอ

นิคส์ ของมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ (ปค.03) และจดัท ารายงานผลการประเมินให้อาจารยท์ราบ
ทุกๆ ภาคการศึกษา 
 
2. การประเมินหลกัสูตรในภาพรวม 

การประเมินหลกัสูตรในภาพรวมจะประเมินผลผา่นการสอบถามจากนิสิต บณัฑิต และผูใ้ช้
บณัฑิตหรือภาคอุตสาหกรรม  นอกจากน้ีอาจจะมีการประเมินจากผูท้รงคุณวฒิุภายนอกดว้ย 
 
3. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอยีดหลกัสูตร 

ด าเนินการประเมินตามตวับ่งช้ีท่ีไดก้  าหนดไวใ้นหมวดท่ี 7 ขอ้ 7. ตวับ่งช้ีผลการด าเนินงาน 
โดยแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินอยา่งนอ้ย 3 คน โดยประกอบดว้ยผูท้รงคุณวุฒิในสาขาวิชาเดียวกนั
อยา่งนอ้ย 1 คน 
 
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 

เม่ือไดผ้ลการประเมินตามหมวดท่ี 8 ขอ้ 3. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียด
หลกัสูตรแลว้ใหค้ณาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตรหรือผูบ้ริหารหลกัสูตร น าผลท่ีไดม้าท าการวิเคราะห์
เพื่อหาจุดแข็งจุดอ่อน โอกาสและการคุกคาม (SWOT Analysis) และน าผลการวิเคราะห์มาใชใ้นการ
ปรับปรุงการจดัการเรียนการสอนในหลกัสูตร รวมถึงรายละเอียดของหลกัสูตรต่อไป 
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