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หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อหลักสูตร
ชื่อภาษาไทย
ชื่อภาษาอังกฤษ

: หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
: Doctor of Philosophy Program in Civil Engineering

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

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา)
ปร.ด. (วิศวกรรมโยธา)
Doctor of Philosophy (Civil Engineering)
Ph.D. (Civil Engineering)

3. วิชาเอกหรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของหลักสูตร
ไม่มี

4. จํานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
จํานวนหน่วยกิต แบบ 1.1 ไม่น้อยกว่า
จํานวนหน่วยกิต แบบ 2.1 ไม่น้อยกว่า

48
48

หน่วยกิต
หน่วยกิต

5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
• หลักสูตรระดับ 6 ปริญญาเอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.
2552
• หลักสูตร 3 ปี ศึกษาได้ไม่เกิน 6 ปีการศึกษา
5.2 ภาษาที่ใช้ หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
5.3 การรับเข้าศึกษา รับนิสิตไทยและนิสิตต่างชาติ
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5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น เป็นหลักสูตรของสถาบันโดยเฉพาะ ที่จัดการเรียนการสอนโดยตรง
5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้สําเร็จการศึกษา ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
6.1 กําหนดการเปิดสอน ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2555 เป็นต้นไป
6.2 เป็นหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 ปรับปรุงจากหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม
โยธา หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2551
6.3 คณะกรรมการ ของมหาวิทยาลัยอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
• คณะกรรมการวิชาการอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร ในการประชุมครั้งที่ 1/2555
เมื่อวันที่ 21 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555
• สภาวิชาการอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร ในการประชุมครั้งที่ 2/2555
เมื่อวันที่ 6 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2555
• สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร ในการประชุมครั้งที่ 169(3)/2555
เมื่อวันที่ 25 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2555
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรทีม่ ีคุณภาพและมาตรฐาน
หลักสูตรมีความพร้อมในการเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ ในปีการศึกษา 2557
8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสําเร็จการศึกษา
8.1 งานที่เกี่ยวกับวิชาการทางสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา เช่น อาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ
8.2 วิศวกรโยธา
8.3 ประกอบธุรกิจส่วนตัวที่เกี่ยวข้องกับด้านวิศวกรรมโยธา
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9. ชื่อ ตําแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ที่

ชื่อ - นามสกุล

ตําแหน่งทาง
วิชาการ

1

นายสมบัติ
ชื่นชูกลิ่น
365010010xxxx

รอง
ศาสตราจารย์

2

นายสรัณกร เหมะวิบูลย์
350990019xxxx

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์

3

นายปฤษทัศว์ ศีตะปันย์
310020194xxxx

อาจารย์

คุณวุฒิ

สาขาวิขา

สําเร็จการศึกษาจากสถาบัน

ประเทศ

ปีที่สําเร็จ
การศึกษา

Ph.D.
M.Eng.
บ.ธบ.
วศ.บ.
Ph.D.
M.Eng.
วศ.บ.
Ph.D.
M.S.
วศ.บ.

Water Resources Eng.
Water Resources Eng.
การจัดการงานก่อสร้าง
วิศวกรรมชลประทาน
Structural Eng.
Structural Eng.
วิศวกรรมโยธา
Civil Eng.
Civil Eng.
วิศวกรรมชลประทาน

มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Asian Institute of Technology
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
University of Leeds
Asian Institute of Technology
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Case Western Reserve University
Case Western Reserve University
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
UK
ไทย
ไทย
USA
USA
ไทย

2549
2535
2528
2527
2550
2538
2535
2545
2541
2535

ภาระการสอน (ชม./สัปดาห์)
ปัจจุบัน
เมื่อปรับปรุง
หลักสูตรนี้
6
6

9.5

9.5

9.5

9.5
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10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
ห้ อ งเรี ย นและอาคารปฏิ บั ติ ก ารต่ า งๆ จะดํ า เนิ น การโดยภาควิ ช าวิ ศ วกรรมโยธา คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก ส่วนการศึกษานอกสถานที่เพื่อการศึกษาดูงานหรือ
ฝึกอบรมให้ความรู้เพิ่มเติมนั้น ทางภาควิชาวิศวกรรมโยธาจะเป็นผู้ติดต่อประสานงานไปยังหน่วยงานนั้นๆ ทั้งที่
เป็นภาครัฐและองค์กรเอกชนในสาขาที่เกี่ยวข้อง
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จําเป็นต้องนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
การพิจารณาร่างหลักสูตรส่วนใหญ่จะอ้างอิงถึงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 (พ.ศ.
2555 – พ.ศ. 2559) ที่กล่าวถึงการเปลี่ยนแปลง และการปรับตัวของบริบทการพัฒนาสถานะ และการปรับตัว
ของประเทศไทยในหลายๆ ด้ า นที่ แ สดงถึง สถานการณ์ หรื อ การพั ฒ นาที่เกี่ ยวข้ อ งกับ การพิ จ ารณาหลัก สู ต ร
โดยเฉพาะเนื้อหาที่เกี่ยวกับสถานการณ์หรือการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการเตรียมความ
พร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี 2558 ดังนี้
11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
สถานการณ์หรือการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจที่จําเป็นต้องนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตรขึ้นอยู่
กับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 ซึ่งส่วนหนึ่งในยุทธศาสตร์หลักได้ให้ความสําคัญกับการ
พัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และความรู้ใหม่ๆ ด้วยการลงทุนวิจัย และพัฒนา นําผลงานวิจัยไปต่อยอด
ถ่ายทอด และประยุกต์ใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์และพัฒนาชุมชนสร้างสภาพแวดล้อม ที่เอื้ออํานวยต่อการ
พัฒนาและประยุกต์ใช้ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และความรู้ใหม่ๆ รวมทั้งมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมาพัฒนา
เป็นโครงสร้างพื้นฐานของระบบต่างๆ และใช้ในการสื่อสารที่ทันสมัย ส่งเสริมให้เอกชนมีส่วนร่วมเพิ่มขึ้นในการ
ลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และมีการพัฒนาระบบจัดการขนส่งให้เอื้อต่อการพัฒนาประเทศ เช่น สร้างถนน
ไฟฟ้า ประปา เป็นต้น ทั้งหมดนี้ล้วนแล้วแต่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมโยธา จึงจําเป็นต้องเตรียมพร้อมผลิตนักวิจัย
ทางด้านวิศวกรรมโยธาที่มีคุณภาพและความรู้ทั้งด้านทฤษฎีและปฏิบัติที่สามารถทํางานได้ สามารถพัฒนาขีด
ความสามารถในการแข่งขันทั้งภายในประเทศและต่างประเทศให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ซึ่งเป็นการ
พัฒนาศักยภาพบุคคลากรด้านวิศวกรรมโยธาในประเทศให้มีความพร้อมกับการเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน
โดยจะต้องมีการบริหารจัดการองค์ความรู้อย่างเป็นระบบ ทั้งการพัฒนาหรือสร้างองค์ความรู้จากงานวิจัย รวมถึง
การประยุ ก ต์ ใ ช้ เ ทคโนโลยี ที่ เ หมาะสมมาผสมผสานร่ ว มกั บ จุ ด แข็ ง ในสั ง คมไทยกั บ เป้ า หมายยุ ท ธศาสตร์
กระทรวงศึกษาธิการและแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยนเรศวร
11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรมที่จําเป็นในการวางแผนหลักสูตรได้คํานึงถึงการ
เปลี่ยนแปลงด้านสังคมซึ่งปัจจุบันประเทศที่พัฒนาแล้วหลายประเทศกําลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุซึ่งเป็นทั้งโอกาสและ
ภัยคุกคามต่อประเทศไทยโดยด้านหนึ่งประเทศไทยจะมีโอกาสมากขึ้นในการขยายตลาดสินค้าเพื่อสุขภาพและการ
ให้บริการด้านอาหารสุขภาพ ภูมิปัญญาท้องถิ่นและแพทย์พื้นบ้าน สถานที่ท่องเที่ยวและการพักผ่อนระยะยาวของ
ผู้สูงอายุ จึงนับเป็นโอกาสในการนําความรู้และเทคโนโลยีทางด้านวิศวกรรมโยธามาสนับสนุนการพัฒนาภูมิปัญญา
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ท้องถิ่นของไทยและนํามาสร้างมูลค่าเพิ่มซึ่งจะเป็นสินทรัพย์ทางปัญญาที่สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้แต่ในอีกด้าน
จะเป็นภัยคุกคามในเรื่องการเคลื่อนย้ายทรัพยากรมนุษย์ที่มีฝีมือและทักษะอย่างเสรีไปสู่ประเทศที่มีผลตอบแทน
สูงกว่า จึงจําเป็นต้องให้ความรู้ ทักษะและจริยธรรมที่ถูกต้องในกลุ่มวิศวกรโยธา การส่งเสริมการใช้ความรู้และ
เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธาเป็นกลไกด้านหนึ่งของการขับเคลื่อนกระบวนในการพัฒนาด้านต่างๆ ด้วยความรอบคอบ
และเป็นไปตามลําดับขั้นตอน สอดคล้องกับวิถีชีวิตของสังคมไทยรวมทั้งการเสริมสร้างศีลธรรมและสํานึกใน
คุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติหน้าที่และดําเนินชีวิตด้วยความเพียร พร้อมการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทั้งใน
ระดับครอบครัว ชุมชน สังคมและประเทศชาติ
12. ผลกระทบจาก ข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
ผลกระทบจากสถานการณ์ภายนอก ทําให้การพัฒนาหลักสูตรในปัจจุบันจําเป็นต้องพัฒนาหลักสูตร
ในเชิงรุกที่มีศักยภาพและสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามวิวัฒนาการของวิศวกรรมโยธาโดยการผลิตบุคลากรที่มี
ศักยภาพสูงทางด้านวิศวกรรมโยธาจําเป็นต้องมีความเข้มแข็งทางด้านวิชาการ การวิจัย และวิชาชีพที่รองรับการ
แข่งขันทางธุรกิจวิศวกรรมโยธาทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ นอกจากนี้บุคลากรทางด้านวิศวกรรมโยธา
จําเป็นต้องมีความพร้อมที่ในการปฏิบัติงานได้ทันที มีความเข้าใจในผลกระทบของเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธาต่อ
สั ง คม มี ก ารปฏิ บั ติ ต นอย่ า งมื อ อาชี พ ที่ มี คุ ณ ธรรมและจริ ย ธรรม ซึ่ ง เป็ น ไปตามนโยบายและวิ สั ย ทั ศ น์ ข อง
มหาวิทยาลัยนเรศวรเพื่อมุ่งสู่ ความเป็นเลิศในเทคโนโลยีและการวิจัย และการผลิตบัณฑิตที่พร้อมทั้งวิชาการและ
คุณธรรม
12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน
พันธกิจหลักที่สําคัญของมหาวิทยาลัยนเรศวร คือการพัฒนาไปสู่สถาบันอุดมศึกษาที่มีคุณภาพและ
ได้มาตรฐานสากล โดยมุ่งกระจายโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาให้กับประชากรในภูมิภาคโดยเฉพาะใน
เขตภาคเหนื อ ตอนล่ า ง 9 จั ง หวั ด ได้ แ ก่ พิ ษ ณุ โ ลก พิ จิ ต ร สุ โ ขทั ย กํ า แพงเพชร เพชรบู ร ณ์ อุ ต รดิ ต ถ์ ตาก
นครสวรรค์ อุทัยธานี โดยการจัดการเรียนการสอน ในสาขาวิชาต่างๆ ทั้งกลุ่มสังคมศาสตร์ กลุ่มวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีและกลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ ให้สอดคล้องกับความต้องการของสังคมและประเทศชาติ
การผลิตบัณฑิตและการวิจัย คือ สองในสี่พันธกิจสําคัญของมหาวิทยาลัย การพัฒนาหลักสูตรปรัชญา
ดุษฎีบัณทิตสาขาวิศวกรรมโยธาจึงเป็นหนึ่งในพันธกิจของมหาวิทยาลัยนเรศวรในด้านจัดการเรียนการสอนและ
การวิจัยขั้นสูงในกลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อกระจายโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาให้กับ
ประชากรในภูมิภาคและในประเทศ เพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์อย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นปัจจัยสําคัญในการชักนํา
ให้เกิดความเจริญยิ่งยืนนานและการหลีกเลี่ยงภาวะชะงักงันเส้นทางการพัฒนาทางเศรษฐกิจของประเทศ
การพัฒนาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณทิตสาขาวิศวกรรมโยธามีความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย
นเรศวรที่มุ่งเน้นการวิจัยและพัฒนาโดยเฉพาะการวิจัยประยุกต์ เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมที่มีรูปแบบที่
ซับซ้อนขึ้น เช่น การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี เพื่ออุตสาหกรรมสมัยใหม่ที่ใช้ทุนปัญญามากกว่าทุนแรงงานหรือ
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ทุนวัตถุดิบ ในขณะเดียวกัน มหาวิทยาลัยนเรศวรให้ความสําคัญสูงขึ้นแก่การวิจัยพื้นฐานควบคู่ไปกับการวิจัย
ประยุกต์ โดยมุ่งให้การพัฒนาการวิจัยพื้นฐานในสาขาต่างๆ เป็นฐานนําไปสู่การวิจัยประยุกต์ที่มีประสิทธิภาพและ
การเรียนการสอนที่มีประสิทธิผล และสร้างความสามารถในการพึ่งพาตนเองด้านความรู้ของประเทศไทยได้อย่าง
แท้จริงในระยะยาว
13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน
13.1 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่น
ไม่มี
13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้ภาควิชา/หลักสูตรอื่นต้องมาเรียน
ไม่มี
13.3 การบริหารจัดการ
ในการเรียนการสอนนั้นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรประสานงานกับภาควิชา อาจารย์ผู้สอนและ
ผู้เกี่ยวข้องในการพิจารณากําหนดเนื้อหาของรายวิชา กลยุทธ์การสอน การวัดและประเมินผล ตารางเรียน และ
ตารางสอบ โดยให้สอดคล้องกับมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาเอก

หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.1 ปรัชญา
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา จะสร้างสรรค์องค์ความรู้ใหม่ที่ผสมผสาน
ปรัชญา แนวคิด ภูมิปัญญาท้องถิ่น เทคโนโลยี และวิทยาการสมัยใหม่ ให้เหมาะสมกับสังคมไทยภายใต้หลัก
คุณธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ
1.2 วัตถุประสงค์
เพื่อผลิตดุษฎีบัณฑิตให้มีคุณลักษณะ ดังต่อไปนี้
1. มีความรู้ ความเชี่ยวชาญอย่างสูงในการวิจัย สร้างองค์ความรู้ในสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
2. มีความสามารถในการวิจัยทางด้านวิศวกรรมโยธา ให้มีขีดความสามารถทัดเทียมอารยประเทศ
3. มีจริยธรรม คุณธรรม และจรรยาบรรณแห่งวิชาการและวิชาชีพวิศวกรรมโยธา
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2. แผนพัฒนาปรับปรุง
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา มีแผนในการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรเพื่อให้
มีมาตรฐานไม่ต่ํากว่าที่กําหนดโดยกระทรวงศึกษาธิการและในการดําเนินการจะมีความสอดคล้ องกับกรอบ
นโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยนเรศวร โดยคาดว่าจะดําเนินการแล้วเสร็จภายใน 5 ปี นับ
จากการเปิดการเรียนการสอนตามหลักสูตร โดยจะมีแผนการพัฒนา กลยุทธ์ และหลักฐาน/ตัวบ่งชี้ที่สําคัญดังนี้
แผนพัฒนา

กลยุทธ์

1. พั ฒ นาระบบและกระบวน 1. พัฒนาปัจจัยพื้นฐานที่จําเป็นต่อการผลิตดุษฎี
การจัดการเรียนการสอน การ
บัณฑิตที่มีคุณภาพ โดยพัฒนาโครงสร้าง
วิจั ย รวมถึง ปัจ จัยที่สนับสนุน
พืน้ ฐาน ได้แก่
ระบบการเรี ย นการสอนและ
1.1. ห้องเรียน ที่มีโสตทัศนูปกรณ์ที่ครบถ้วน
การวิจัย
สะอาด มีขนาดเหมาะสมกับจํานวน
ผู้เรียน และสอดคล้องกับการเรียนการ
สอนในระดับดุษฎีบัณฑิต
1.2. ห้องสมุด ที่มีหนังสือ และเอกสารทาง
วิศวกรรมครบทุกสาขาวิชา และมีระบบ
สารสนเทศเพื่อการวิจัย
1.3. ห้องปฏิบัติการ ที่มีเครื่องมือและ
อุปกรณ์รองรับงานวิจัยระดับสูง
1.4. พื้นที่ทํางานที่เอื้ออํานวยต่อการทําวิจัย
และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
2. พัฒนากระบวนการการเรียนรู้ตามหลักสูตรสู่
คุณภาพโดยมุ่งผลที่ดุษฎีบัณฑิต ที่มีความสามารถ
ในการพัฒนาทักษะด้านงานวิจัย
2.1 ส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น ให้ นิ สิ ต เผยแพร่
ผลงานทางวิชาการในวารสาร และ/หรือ ใน
ที่ประชุมวิชาการ
2.2 สนับสนุนการใช้ภาษาอังกฤษในการศึกษา
และวิจัย
2.3 มีการเชิญวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจาก
ภายนอกมาบรรยาย
2. ปรับปรุงหลักสูตรให้มีความ
1.1 ติดตามความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี
ทันสมัย สอดคล้องกับ
ความต้องการของผู้ประกอบการ และ
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี
หน่วยงานต่างๆ ทางด้านวิศวกรรมในสาขาที่
ในงานด้านวิศวกรรมโยธาและ
เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร

หลักฐาน/ตัวบ่งชี้

1.1 ร้อยละของจํานวนห้องเรียนที่มีคุณสมบัติ
เป็นไปตามกลยุทธ์ที่ 1.1
1.2 สัดส่วนงบประมาณเพื่อการพัฒนา
ห้องสมุด
1.3 สัดส่วนงบประมาณเพื่อการจัดซื้อ
เครื่องมือและอุปกรณ์รองรับงานวิจัย
ระดับสูง
1.4 จํานวนห้องทํางานของนิสิตที่สอดคล้อง
กับกลยุทธ์ข้อ ที่ 1.4

2.1 ร้อยละของบทความทางวิชาการที่มีการ
ตีพิมพ์เผยแพร่ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัย
กําหนด และการมีวารสารวิศวกรรม
รองรับการเผยแพร่ผลงานวิจัย
2.2 นิสิตมีความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ
เทียบเท่าตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย
2.3 เอกสารการเชิญวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
1.1 มีเอกสารแสดงหลักสูตรตาม มคอ.
ครบถ้วน
1.2 มีหน่วยงานที่เข้าร่วมเป็นเครือข่าย
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แผนพัฒนา
มีมาตรฐานไม่ต่ํากว่าที่ ศธ.
กําหนด

กลยุทธ์
1.2
1.3
1.4

3. พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้
และประสบการณ์เพียงพอเพื่อ
การพั ฒ นาประสิ ท ธิ ภ าพการ
สอนและการวิจัย

1.1
1.2

1.3

ให้มีความทันสมัยและได้มาตรฐาน
ติดตามประเมินหลักสูตรอย่างสม่ําเสมอ
เชิญผู้เชี่ยวชาญทั้งภาครัฐและเอกชนมามี
ส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตร
ส่งเสริมให้มีการสร้างเครือข่ายและความ
ร่วมมือในด้านการวิจัย กับหน่วยงาน
ภายนอกทั้งในภาคเอกชน และภาครัฐ
ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรเข้าร่วม
และเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
จัดให้มีโครงการเพื่อพัฒนาการจัดการเรียน
การสอน การวิจัย เพิ่มทักษะและ
ประสบการณ์แก่บุคลากรด้านวิชาการ
มีการประเมินผลการเรียนการสอน เพื่อให้
เกิดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ

หลักฐาน/ตัวบ่งชี้

1.1 จํานวนของบทความทางวิชาการของนิสิต
และอาจารย์ท่ปี รึกษาที่มีการตีพิมพ์
เผยแพร่
1.2 มีการจัดโครงการแก่บุคลากรด้านวิชา
การ เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
การวิจัย เพิ่มทักษะและประสบการณ์
1.3 รายงานผลการประเมินการเรียน
การสอน

หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
ระบบทวิภาค ภาคการศึกษาละ 15 สัปดาห์
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
ไม่มีภาคฤดูร้อน
1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค
ไม่มี
2. การดําเนินการหลักสูตร
2.1 วัน – เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน
สามารถจัดการเรียนการสอนได้ทั้งในและนอกเวลาราชการ
ภาคการศึกษาต้น มิถุนายน ถึง ตุลาคม
ภาคการศึกษาปลาย พฤศจิกายน ถึง มีนาคม
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2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
จะต้องสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่าในสาขาวิศวกรรมโยธาหรือสาขาอื่นที่
เกี่ยวข้อง จากสถาบันอุดมศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง
2.3 ปัญหาของนิสิตแรกเข้า
ความรู้ด้านภาษาอังกฤษไม่เพียงพอ และขาดทักษะในการทําวิจัย
2.4 กลยุทธ์ในการดําเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา / ข้อจํากัดของนิสิตในข้อ 2.3
จัดให้นิสิตเข้าอบรมภาษาอังกฤษที่ศูนย์พัฒนาวิชาการด้านภาษาของมหาวิทยาลัยและส่งเสริม
ให้นิสิตเข้าร่วมกิจกรรมการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
2.5 แผนการรับนิสิตและผู้สําเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี
2.5.1 แบบ 1.1 (สําหรับผู้จบการศึกษาระดับปริญญาโทและเน้นการทําวิทยานิพนธ์เป็นหลัก)
จํานวนนิสิตที่คาดว่าจะรับเข้าศึกษาและคาดว่าจะสําเร็จการศึกษา มีดังต่อไปนี้
จํานวนนิสิต
ชั้นปีที่
2555
2556
2557
2558
2559
ชั้นปีที่ 1
5
5
5
5
5
ชั้นปีที่ 2
0
5
5
5
5
ชั้นปีที่ 3
0
0
5
5
5
รวม
5
10
15
15
15
คาดว่าจะสําเร็จการศึกษา
0
0
5
5
5
2.5.2 แบบ 2.1 (สําหรับผู้จบการศึกษาระดับปริญญาโทและมีงานรายวิชาด้วย)
จํานวนนิสิตที่คาดว่าจะรับเข้าศึกษาและคาดว่าจะสําเร็จการศึกษา มีดังต่อไปนี้
จํานวนนิสิต
ชั้นปีที่
2555
2556
2557
2558
ชั้นปีที่ 1
0
0
5
10
ชั้นปีที่ 2
0
0
0
5
ชั้นปีที่ 3
0
0
0
0
รวม
0
0
5
15
คาดว่าจะสําเร็จการศึกษา
0
0
0
0

2559
10
10
5
25
5
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2.6 งบประมาณตามแผน
2.6.1 งบประมาณรายรับ (หน่วย : บาท)
รายละเอียดรายรับ
1. งบประมาณรายได้
รวมรายรับ

2555
181,875

ปีงบประมาณ
2556
2557
2558
2559
363,750 545,625 909,375 1,091,250

181,875 363,750 545,625 909,375 1,091,250

2.6.2 งบประมาณรายจ่าย (หน่วย : บาท)
หมวดเงิน

ปีงบประมาณ
2556
2557
2558
291,000 436,500 727,500
36,375 54,563 90,938

1. ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ
2. ค่าครุภัณฑ์ที่ดินฯ

2555
145,500
18,188

2559
873,000
109,125

3. หมวดเงินอุดหนุน
รวม
จํานวนนักศึกษา
ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษา

18,188 36,375 54,563 90,938 109,125
181,875 363,750 545,625 909,375 1,091,250
5
10
20
30
40
36,375 36,375 36,375 36,375
36,375

2.7 ระบบการศึกษา
ระบบการศึกษาเป็นแบบชั้นเรียน เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วยการศึกษาใน
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2554 (ภาคผนวก 1)
2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย
การเทียบโอนหน่วยกิตและรายวิชาจากสถาบันอื่น ให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร
3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จํานวนหน่วยกิต
หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
จํานวนหน่วยกิต แบบ 1.1 ไม่น้อยกว่า
จํานวนหน่วยกิต แบบ 2.1 ไม่นอ้ ยกว่า

48
48

หน่วยกิต
หน่วยกิต
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3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร
รายการ
1. งานรายวิชา
ไม่น้อยกว่า
1.1 วิชาบังคับ
1.2 วิชาเลือก
2. วิทยานิพนธ์
3. รายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต ไม่น้อยกว่า
จํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร

ตามเกณฑ์ ศธ.
พ.ศ. 2548
แบบ 1.1 แบบ 2.1
12
48
36
48
48

3.1.3 รายวิชา
รายวิชาในหมวดต่างๆ
(1) กรณีจัดการศึกษาตามแบบ 1.1
วิทยานิพนธ์
304684 วิทยานิพนธ์ 1 แบบ 1.1
Dissertation 1,Type 1.1
304685 วิทยานิพนธ์ 2 แบบ 1.1
Dissertation 2, Type 1.1
304686 วิทยานิพนธ์ 3 แบบ 1.1
Dissertation 3, Type 1.1
304687 วิทยานิพนธ์ 4 แบบ 1.1
Dissertation 4, Type 1.1
304688 วิทยานิพนธ์ 5 แบบ 1.1
Dissertation 5, Type 1.1
304689 วิทยานิพนธ์ 6 แบบ 1.1
Dissertation 6, Type 1.1
รายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต
304681 สัมมนา 1
Seminar 1
304682 สัมมนา 2

จํานวน

หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2555
แบบ 1.1 แบบ 2.1
12
3
9
48
36
3
3
48
48

48

หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต

จํานวน

3

หน่วยกิต
1(0-3-1)
1(0-3-1)
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Seminar 2
304683 สัมมนา 3
Seminar 3

1(0-3-1)

(2) กรณีจัดการศึกษาตามแบบ 2.1
งานรายวิชา
จํานวนไม่น้อยกว่า
12 หน่วยกิต
วิชาบังคับ
จํานวน
3
หน่วยกิต
304601 สถิติ ความน่าจะเป็นและความน่าเชื่อถือสําหรับ
วิศวกรโยธา
3(3-0-6)
Statistics, Probability, and Reliability for Civil Engineers
วิชาเลือก
จํานวนไม่น้อยกว่า
9
หน่วยกิต
โดยเลือกจากรายวิชาดังต่อไปนี้โดยสามารถเลือกคละกลุม่ วิชาได้และนิสิตสามารถ
เลือกเรียนรายวิชาระดับบัณฑิตศึกษาในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องทางด้านวิศวกรรมโยธา โดย
ได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา
กลุ่มวิชาวิศวกรรมโครงสร้าง
304611 การออกแบบโครงสร้างรับแรงจากแผ่นดินไหว
Seismic Design of Structures
304612 การออกแบบโครงสร้างด้วยวิธีภาวะสุดขีด
Structural Limit Design
304613 การวิเคราะห์ไฟไนท์อิลิเมนต์ขั้นสูง
Advanced Finite Element Analysis
304614 เสถียรภาพของโครงสร้าง
Stability of Structures
304615 การออกแบบโครงสร้างรับแรงพลวัต
Structural Design for Dynamic loads
304616 หัวข้อคัดสรรทางวิศวกรรมโครงสร้าง
Selected Topics in Structural Engineering
กลุ่มวิชาวิศวกรรมการก่อสร้าง
304621 การจัดการโครงการก่อสร้างด้วยคอมพิวเตอร์

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

3(3-0-6)
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304622
304623
304624
304625
304626

Computer-Based Construction Project Management
กฎหมายอุตสาหกรรมก่อสร้าง
3(3-0-6)
Construction Industry Law
สัญญาในการก่อสร้าง
3(3-0-6)
Construction Contracting
การจัดการบริษัทวิศวกรรมและก่อสร้าง
3(3-0-6)
Managing Engineering and Construction Companies
การจัดการโครงการอาคารแบบยั่งยืน
3(3-0-6)
Managing Sustainable Building Projects
หัวข้อคัดสรรทางวิศวกรรมการก่อสร้าง
3(2-2-5)
Selected Topics in Construction Engineering

กลุ่มวิชาวิศวกรรมขนส่ง
304631 การขนส่งและสิ่งแวดล้อม
Transportation and the Environments
304632 การวิเคราะห์ตัวเลือกที่ไม่ต่อเนื่อง
Discrete Choice Analysis
304633 การจัดการจราจร
Traffic Management
304634 โลจิสติกส์และการขนส่งสินค้า
Logistics and Freight Transportation
304635 ความปลอดภัยของถนนและทางหลวง
Highway and Road Safety
304636 หัวข้อคัดสรรทางวิศวกรรมขนส่ง
Selected Topics in Transportation Engineering
กลุ่มวิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ํา
304641 แบบจําลองกระบวนการทางอุทกวิทยา
Modeling of Hydrologic Processes
304642 การคํานวณเชิงตัวเลขในทางชลศาสตร์
Computational Hydraulics
304643 วิศวกรรมพลังงานน้ํา

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

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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Hydropower Engineering
304644 การจัดการโครงการแหล่งน้ํา
Water Resources Project Management
304645 ชลศาสตร์ในทางน้ําเปิดขั้นสูง
Advanced Open Channel Hydraulics
304646 หัวข้อคัดสรรทางวิศวกรรมทรัพยากรน้ํา
Selected Topics in Water Resources Engineering

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

กลุ่มวิชาวิศวกรรมปฐพี
304651 ระเบียบวิธีเชิงตัวเลขในงานวิศวกรรมปฐพี
3(3-0-6)
Numerical Method in Geotechnical Engineering
304652 กลศาสตร์ของหิน
3(3-0-6)
Rock Mechanics
304653 ธรณีกลศาสตร์
3(3-0-6)
Geomechanics
304654 การออกแบบและการก่อสร้างงานทางวิศวกรรมปฐพี
3(2-2-5)
Geotechnical Engineering Design and Construction
304655 การออกแบบงานเทคนิคธรณีโดยใช้วิธีความน่าเชื่อถือ 3(2-2-5)
Reliability-Based Design for Geotechnical Engineering
304656 หัวข้อคัดสรรทางวิศวกรรมปฐพี
3(2-2-5)
Selected Topics in Geotechnical Engineering
วิทยานิพนธ์
304691 วิทยานิพนธ์ 1 แบบ 2.1
Dissertation 1, Type 2.1
304692 วิทยานิพนธ์ 2 แบบ 2.1
Dissertation 2, Type 2.1
304693 วิทยานิพนธ์ 3 แบบ 2.1
Dissertation 3, Type 2.1
304694 วิทยานิพนธ์ 4 แบบ 2.1
Dissertation 4, Type 2.1
304695 วิทยานิพนธ์ 5 แบบ 2.1

จํานวน

36

หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต
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Dissertation 5, Type 2.1
304696 วิทยานิพนธ์ 6 แบบ 2.1
Dissertation 6, Type 2.1
รายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต
304681 สัมมนา 1
Seminar 1
304682 สัมมนา 2
Seminar 2
304683 สัมมนา 3
Seminar 3

9 หน่วยกิต

จํานวน

3

หน่วยกิต
1(0-3-1)
1(0-3-1)
1(0-3-1)
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3.1.4 แสดงแผนการศึกษา
3.1.4.1 แผนการศึกษาแบบ 1.1 (สําหรับผู้จบการศึกษาระดับปริญญาโท)

รหัสวิชา

ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาต้น
ชื่อวิชา

หน่วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

304681
304684

สัมมนา 1 (ไม่นับหน่วยกิต)
Seminar 1 (Non-Credit)
วิทยานิพนธ์ 1 แบบ 1.1
Dissertation 1, Type 1.1

1(0-3-1)
3 หน่วยกิต
รวม

304685

รหัสวิชา

ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาปลาย
วิทยานิพนธ์ 2 แบบ 1.1
Dissertation 2, Type 1.1
รวม
ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาต้น
ชื่อวิชา

3 หน่วยกิต

9 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต

หน่วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

304682
304686

สัมมนา 2 (ไม่นบั หน่วยกิต)
Seminar 2 (Non-Credit)
วิทยานิพนธ์ 3 แบบ 1.1
Dissertation 3, Type 1.1

1(0-3-1)
9 หน่วยกิต
รวม

304687

ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาปลาย
วิทยานิพนธ์ 4 แบบ 1.1
Dissertation 4, Type 1.1
รวม

9 หน่วยกิต

9 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต
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รหัสวิชา

ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาต้น
ชื่อวิชา

หน่วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

304683
304688

สัมมนา 3 (ไม่นบั หน่วยกิต)
Seminar 3 (Non-Credit)
วิทยานิพนธ์ 5 แบบ 1.1
Dissertation 5, Type 1.1

1(0-3-1)
9 หน่วยกิต
รวม

304689

ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาปลาย
วิทยานิพนธ์ 6 แบบ 1.1
Dissertation 6, Type 1.1
รวม

9 หน่วยกิต

9 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต
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3.1.4.2 แผนการศึกษาแบบ 2.1 (สําหรับผู้จบการศึกษาระดับปริญญาโท)
รหัสวิชา

ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาต้น
ชื่อวิชา

หน่วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

304xxx
304601
304681
304691

304xxx
304692

รหัสวิชา

วิชาเลือก
Elective Course
สถิติ ความน่าจะเป็นและความน่าเชื่อถือสําหรับวิศวกรโยธา
Statistics, Probability, and Reliability for Civil Engineers
สัมมนา 1 (ไม่นบั หน่วยกิต)
Seminar 1 (Non-Credit)
วิทยานิพนธ์ 1 แบบ 2.1
Dissertation 1, Type 2.1
รวม
ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาปลาย

วิชาเลือก
Elective Course
วิทยานิพนธ์ 2 แบบ 2.1
Dissertation 2, Type 2.1

3(x-x-x)
3(3-0-6)
1(0-3-1)
3 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต
3(x-x-x)
3 หน่วยกิต

รวม

ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาต้น
ชื่อวิชา

6 หน่วยกิต

หน่วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

304xxx
304682
304693

304694

วิชาเลือก
Elective Course
สัมมนา 2 (ไม่นบั หน่วยกิต)
Seminar 2 (Non-Credit)
วิทยานิพนธ์ 3 แบบ 2.1
Dissertation 3, Type 2.1
ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาปลาย
วิทยานิพนธ์ 4 แบบ 2.1
Dissertation 4, Type 2.1

3(x-x-x)
1(0-3-1)
3 หน่วยกิต
รวม

6 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต

รวม

9 หน่วยกิต
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รหัสวิชา

ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาต้น
ชื่อวิชา

หน่วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

304683
304695

สัมมนา 3 (ไม่นบั หน่วยกิต)
Seminar 3 (Non-Credit)
วิทยานิพนธ์ 5 แบบ 2.1
Dissertation 5, Type 2.1

1(0-3-1)
9 หน่วยกิต
รวม

304696

ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาปลาย
วิทยานิพนธ์ 6 แบบ 2.1
Dissertation 6, Type 2.1
รวม

9

หน่วยกิต

9 หน่วยกิต
9

หน่วยกิต
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3.1.5 คําอธิบายรายวิชา
304601 สถิติ ความน่าจะเป็นและความน่าเชื่อถือสําหรับวิศวกรโยธา
3(3-0-6)
Statistics, Probability, and Reliability for Civil Engineers
การวิเคราะห์ข้อมูล หลักการของความน่าจะเป็น ตัวแปรสุ่ม การกระจายตัวของความน่าจะเป็น การ
ทดสอบและประมาณการแบบจําลอง วิธีการถดถอยและการวิเคราะห์หลายตัวแปร การวิเคราะห์ความถี่ของ
เหตุการณ์ร้ายแรง เทคนิคการเลียนแบบ การวิเคราะห์ความเสี่ยงและความน่าเชื่อถือ แบบจําลองในการตัดสินใจ
ของเบเชียน และความไม่แน่นอนของตัวแปร
Data analysis; probability concepts; random variables; probability distributions; model
estimation and testing; methods of regression and multivariate analysis; frequency analysis of extreme
events; simulation techniques; risk and reliability analysis; Bayesian decision models and parameter
uncertainty
304611 การออกแบบโครงสร้างรับแรงจากแผ่นดินไหว
3(2-2-5)
Seismic Design of Structures
ความรู้พื้นฐานวิศวกรรมแผ่นดินไหว คลื่นแผ่นดินไหว ความเข้ม ขนาด และสเปกตรัมตอบสนอง, การ
ออกแบบรับแรงจากแผ่นดินไหว มาตรฐานการวิเคราะห์และออกแบบ การวิเคราะห์สเปกตรัมตอบสนอง การสั่น
แบบสุ่ม การสร้างคลื่นแผ่นดินไหวจากข้อมูลคลื่นแผ่นดินไหวในอดีต การออกแบบและการให้รายละเอียดเพื่อรับ
แรงจากแผ่นดินไหวสําหรับโครงสร้างพิเศษ เช่น สะพาน เขื่อน โรงไฟฟ้านิวเคลียร์
Elementary engineering seismology; seismic waves; intensity and magnitude; response
spectrum and design earthquakes; earthquake codes and analysis; response spectrum analysis;
random vibrations; artificial generation of earthquake records; structural design and detailing for
earthquake resistance of special structures: bridges, dams, and nuclear power plants
304612 การออกแบบโครงสร้างด้วยวิธีภาวะสุดขีด
3(2-2-5)
Structural Limit Design
การวิเคราะห์ภาวะสุดขีด การออกแบบด้วยวิธีภาวะสุดขีดในโครงสร้างเหล็กและคอนกรีตเสริมเหล็ก
การประยุกต์ใช้ในคานต่อเนื่องและโครงข้อแข็ง การควบคุมการแอ่นตัวและรอยแยก การวิเคราะห์แนวเส้นคราก
ด้วยวิธีสมดุลและงานสมมติ การประยุกต์ใช้ในแผ่นพื้นหลากหลายรูปแบบ การออกแบบด้วยวิธีแบ่งช่วงพื้นเป็น
แถบ
Limit analysis theory; limit state design in steel and reinforced concrete structures;
application to continuous beams and frame; control of deflection and cracking; yield line
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analysis by virtual work and equilibrium methods; application to slab of various types;
Hillerbor’s strip method
304613 การวิเคราะห์ไฟไนท์อิลิเมนต์ขั้นสูง
3(3-0-6)
Advanced Finite Element Analysis
เทคนิคการวิเคราะห์ไฟไนท์อิลิเมนต์ขั้นสูง การแก้ปัญหากลศาสตร์ต่อเนื่องด้วยไฟไนท์อิลิเมนต์ สมการ
ของลากรองและออยเลอร์ การวิเคราะห์ไฟไนท์อิลิเมนต์สําหรับวัสดุและเรขาคณิตแบบไม่เชิงเส้น การวิเคราะห์
แผ่นและเปลือกหนา วิธีบาวดารี่เอลิเมนต์ การประยุกต์ไฟไนท์อิลิเมนต์กับกลศาสตร์การแตกร้าว
Advanced techniques in finite element analysis; finite element analysis in continuum
mechanic problems; Lagrangian and Eulerian formulations; materially and geometrically
nonlinear analysis; thick plate and shell analysis; boundary element method; applications of
finite elements to fracture mechanic
304614 เสถียรภาพของโครงสร้าง
3(3-0-6)
Stability of Structures
ทฤษฎีเสถียรภาพของโครงสร้าง การโค้งงอของเสาในช่วงอิลาสติกและอินอิลาสติก การบิดและโค้งงอ
ด้านข้างของคาน เสา คาน-เสา และโครงข้อแข็ง เสถียรภาพทางพลศาสตร์ การพัฒนาและการประเมินขั้นตอน
การออกแบบสําหรับปัญหาความไม่เสถียรภาพในปัจจุบัน
Structural stability theory; elastic and inelastic buckling; torsional and lateral buckling of
beams, columns, beam-column, and frames; dynamic stability; recent development and
evaluation of design procedures for structural instability problems
304615 การออกแบบโครงสร้างรับแรงพลวัต
3(2-2-5)
Structural Design for Dynamic loads
ปัญหาการออกแบบโครงสร้างต้านแรงพลวัต เช่น แรง แผ่นดินไหว แรงจากสึนามิ แรงลม การระเบิด
การจราจร และ การสั่นของเครื่องจักร ความอ่อนไหวต่อการสั่นของมนุษย์ พฤติกรรมทางกลของชิ้นโครงสร้าง
ภายใต้ แรงพลวัต ผลตอบสนองและการออกแบบเพื่อต้านแผ่นดินไหว แรงลม ความหน่วงในโครงสร้าง การ
กระจายพลังงานฮีสเทเรติค ข้อกําหนดเกี่ยวกับความเหนียว ข้อกําหนดสําหรับการออกแบบ
Structural design problems subjected to dynamic excitations including earthquake,
Tsunami, wind, blast, traffic, and machinery excitations; human sensitivity to vibration;
mechanical behavior of structural elements under dynamic excitation; earthquake response

22

and earthquake-resistant design; wind loading; damping in structures, hysteretic energy
dissipation, and ductility requirements. Design codes
304616 หัวข้อคัดสรรทางวิศวกรรมโครงสร้าง
3(3-0-6)
Selected Topics in Structural Engineering
ศึกษาหัวข้อเฉพาะทางด้านวิศวกรรมโครงสร้าง ที่กําลังเป็นที่สนใจและต้องการทั้งด้านการวิจัยหรือ
ตลาดแรงงาน ควรมีรายงานและการนําเสนอผลงานในการเรียนการสอน
Study of selected topics in structural engineering currently interesting both in research
field or labor market, term paper and presentation are required
304621 การจัดการโครงการก่อสร้างด้วยคอมพิวเตอร์
3(3-0-6)
Computer-Based Construction Project Management
การริเริ่มโครงการก่อสร้าง เครื่องมือในการจัดการข้อมูลข่าวสาร แผนผังโครงข่าย การประมาณการเวลา
และต้นทุน การวิเคราะห์เส้นทางวิกฤตสําหรับการจัดทําโครงข่ายแผนงาน แผนงานของโครงการประเภทงานซ้ํา
และต่อเนื่อง การจัดสรรทรัพยากรและปรับระดับทรัพยากร การจัดความสมดุลระหว่างเวลาและต้นทุน กลยุทธ์
การประมูลและการประมาณราคาส่วนที่เพิ่มขึ้น การเงินของโครงการและการบูรณาการกับแผนงาน การควบคุม
ความก้าวหน้าของการก่อสร้าง
Construction project initiation, information management tools, network diagrams, time
and cost estimation, Critical-Path analysis for network scheduling, scheduling of linear and
repetitive projects, resource allocation and leveling, time-cost tradeoff, bidding strategy and
markup estimation, project financing and schedule integration, construction progress control
304622 กฎหมายอุตสาหกรรมก่อสร้าง
3(3-0-6)
Construction Industry Law
แนวความคิดเกี่ยวกับกฎหมายที่ใช้ในอุตสาหกรรมก่อสร้าง การจัดการตามมุมมองทางกฎหมาย รวมถึง
การบริหารสัญญา ความสั มพันธ์ที่เกี่ยวกับสัญญา การปฏิบัติตามสัญญา ความยื ดหยุ่นของสัญญาและคําสั่ง
เปลี่ยนแปลงงาน ความรับผิดและความเพิกเฉย การหลีกเลี่ยงและการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท หลักทรัพย์ และ การ
ประกันภัย
Legal concepts applicable to the construction industry; managing legal aspects
including contract administration, contractual relationships, contract performance, contract
flexibility and change orders, liability and negligence, dispute avoidance and resolution, bonds
and insurance
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304623 สัญญาในการก่อสร้าง
3(3-0-6)
Construction Contracting
สัญญาในการก่อสร้างสําหรับผู้รับเหมา ผู้ออกแบบ และเจ้าของงาน ข้อจํากัด องค์กรและการบริหาร
โครงสร้างของอุตสาหกรรม สัญญาก่อสร้าง หลักทรัพย์ การประกันภัย การวางแผน การประมาณการและควบคุม
การคํานวณปริมาณงานและราคา การประมาณการแรงงาน วัสดุและเครื่องจักร การจัดทําข้อเสนอ แผนงาน
บัญชีและการควบคุม การใช้เอกสารสัญญาในการเตรียมการประมาณราคาอย่างละเอียด
Construction contracting for contractors, designers, and owners; specifications;
organization and administration, industry structure; construction contracts, bonds, insurance;
planning, estimating, and control; quantity takeoff and pricing; labor, material and equipment
estimates; proposal preparation; scheduling; accounting and control; using contract documents
to prepare detailed estimate
304624 การจัดการองค์กรวิศวกรรมและการก่อสร้าง
3(3-0-6)
Management of Engineering and Construction Organization
การจัดการองค์กรสําหรับออกแบบและก่อสร้างในอุตสาหกรรมด้านสถาปัตยกรรม-วิศวกรรม-การ
ก่อสร้าง การจัดการความเสี่ยงซึ่งมีอยู่เป็นปกติวิสัยในอุตสาหกรรมด้านสถาปัตยกรรม-วิศวกรรม-การก่อสร้าง การ
พัฒนากลยุทธ์ธุรกิจและองค์กรเพื่อที่จะรับมือกับความต้องการที่เป็นช่วง ทางเลือกของรูปแบบสัญญา การจัดการ
การไหลเวียนของเงิน การบริหารทรัพยากรมนุษย์ ความปลอดภัย คุณภาพ การประกันภัยและหลักทรัพย์ ความ
เป็นผู้นําและการเจรจาต่อรอง
Management of design and construction companies in the architecture-engineeringconstruction industry, management of risks inherent in the A/E/C industry: developing business
strategies and organizations to cope with cyclical demand, alternative contracting approaches,
managing cash flow, administration of human resources, safety, quality, insurance, and bonding;
leadership and negotiation
304625 การจัดการโครงการอาคารแบบยั่งยืน
3(3-0-6)
Sustainable Building Project Management
การจัดการอาคารตลอดอายุการใช้งานจากมุมมองของเจ้าของอาคาร ผู้ออกแบบ และผู้รับเหมา โดย
มุ่งเน้นเป้าหมายที่ยั่งยืน วิธีการนิยาม สื่อสาร ประสานงาน และ จัดการวัตถุประสงค์ของโครงการที่หลากหลาย
รวมถึง ขอบเขตงาน คุณภาพ มูลค่าและต้นทุนต่างๆตลอดอายุการใช้งาน กําหนดเวลางาน ความปลอดภัย
พลังงาน และ ข้อพิจารณาทางสังคม บทบาท ความรับผิดชอบ และความเสี่ยงสําหรับผู้เกี่ยวข้องโครงการ การ
ประเมินอาคารตามวิธีอายุการใช้งาน
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Managing the life cycle of buildings from the owner, designer, and contractor
perspectives emphasizing sustainability goals; methods to define, communicate, coordinate,
and manage multidisciplinary project objectives including scope, quality, life cycle cost and
value, schedule, safety, energy, and social concerns; roles, responsibilities, and risks for project
participants; lifecycle assessment methods
304626 หัวข้อคัดสรรทางวิศวกรรมการก่อสร้าง
3(2-2-5)
Selected Topics in Construction Engineering
ศึกษาหัวข้อเฉพาะทางด้านวิศวกรรมก่อสร้างและการจัดการ ที่กําลังเป็นที่สนใจและต้องการทั้งด้านการ
วิจัยหรือตลาดแรงงาน ควรมีรายงานและการนําเสนอผลงานในการเรียนการสอน
Study of selected topics in construction engineering and management currently
interesting both in research field or labor market, term paper and presentation are required
304631 การขนส่งและสิ่งแวดล้อม
3(3-0-6)
Transportation and Environment
ประเด็นทางด้านสิ่งแวดล้อมที่มาจากการขนส่งระบบต่างๆ ผลกระทบทางด้านทัศนียภาพ การติดขัด
มลภาวะทางเสียงและอากาศจากระบบขนส่ง การวิเคราะห์และประเมินค่าของผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากการ
ขนส่ง รูปแบบทางคณิตศาสตร์ที่ใช้ในการคาดคะเนมลภาวะทางเสียง สําหรับโครงการขนส่ง กฎหมายและ
ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมในการขนส่ง
Aspects of environment from transport systems; environmental impacts on visual
obstruction, traffic congestion, noise and air pollution from transport; analysis and evaluation of
transport’s environmental impacts; mathematical simulation model for prediction of traffic
noise impact of transport projects; environmental laws and regulations in transport
304632 การวิเคราะห์ตัวเลือกที่ไม่ต่อเนื่อง
3(3-0-6)
Discrete Choice Analysis
ทฤษฎีพฤติกรรมการตัดสินใจของคน แบบจําลองสองทางเลือก แบบจําลองหลายทางเลือก การทดสอบ
ทางสถิติศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง และพิจารณาต่างๆ การจัดกลุ่มทางเลือกและการเลือกตัวอย่างแบบจําลองวิเคราะห์
หลายมิติ และแบบจําลองโลจิตแบบรังนก การออกแบบและการพัฒนาแบบจําลองวิเคราะห์ตัวเลือกที่ไม่ต่อเนื่อง
และการประยุกต์ใช้กับวิศวกรรมขนส่ง
Theories of individual choice behavior, binary choice models, multinomial choice
model, relevant statistical tests and practical issues, Aggregation and sampling of alternatives,
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multidimensional choice and nested logit model, design and development of discrete choice
models, and their applications in transportation engineering
304633 การจัดการจราจร
3(3-0-6)
Traffic Management
ลักษณะของภาพปัญหาการจราจรติดขัด ความจําเป็นในการนําเอามาตรฐานอุปทานและอุปสงค์มาใช้
รายละเอียดบัญชีรายชื่อมาตรการจัดการความคับคั่ง การจัดวางผังการแทนที่ด้วยการสื่อสาร บริการข้อมูล
เดินทาง มาตรการทางเศรษฐศาสตร์ มาตรการด้านบริการ การดําเนินการด้านจราจร การจัดการที่พึงประสงค์
การประกอบการขนส่ง การเคลื่อนย้ายสินค้า การพิจารณานโยบายแผนและโครงการที่ใช้ในปัจจุบัน ซึ่งส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพการใช้มาตรการในการจัดการความคับคั่ง การจัดการและความคับคั่งในอนาคตและนโยบายรวมทั้ง
เทคโนโลยีใหม่ในอนาคตที่จะส่งผล
Description of current background of congestion problems; necessity to apply demand
and supply measures; a detailed catalogue of congestion management measures; land use
zoning; telecommunications substitutes; travel information services; economic measures;
administrative measures; road traffic operations; preferential treatment; public transport
operations; freight movements; reviews of existing policies, plans and programs for an effective
implementation of congestion management measures; future congestion and management and
with the influence of new policies and technologies
304634 โลจิสติกส์และการขนส่งสินค้า
3(3-0-6)
Logistics and Freight Transportation
โลจิสติกส์และการขนส่ง ระบบการตัดสินใจ การวางแผนโครงข่ายโลจิสติกส์ การวางแผนสิ่งอํานวยความ
สะดวก การวางแผนขนส่ง แบบจําลองสินค้าคงคลัง และแนวโน้มโลจิสติกส์
Logistics and transportation; decision making system; logistics network planning; facility
planning; freight transportation planning; inventory model and recent trends in logistics
304635 ความปลอดภัยของถนนและทางหลวง
3(3-0-6)
Highway and Road Safety
ปัญหาความปลอดภัยของการจราจรทางถนน การวิเคราะห์ปัญหาความปลอดภัยของการจราจรทาง
ถนน ปัจจัยด้านคนกับความปลอดภัยของการจราจรทางถนน หลักการออกแบบถนนปลอดภัย แนวทางการ
จัดการจราจรบริเวณจุดอันตรายบนถนน อุปกรณ์ควบคุมจราจร การประยุกต์ใช้อุปกรณ์ควบคุมจราจรเพื่อ
ยกระดับความปลอดภัยของการจราจรทางถนน การวางแผนและนโยบายเพื่อความปลอดภัยของการจราจรทาง
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ถนน เทคนิคการดําเนินการเพื่อความปลอดภัยของการจราจรทางถนน การตรวจสอบความปลอดภัยทางถนน
และการปรับปรุงแก้ไขจุดอันตราย
Road safety problems; analysis of road safety problem; human factors in road safety;
principle of safety road design; road management strategies at Hazardous locations; traffic
control device; application of traffic control device to promote safer road; road safety policy
and planning; techniques for road safety operation; road safety audit; and black spot
improvement
304636 หัวข้อคัดสรรทางวิศวกรรมขนส่ง
3(2-2-5)
Selected Topics in Transportation
ศึ ก ษาหั ว ข้ อ เฉพาะทางด้ า นวิ ศ วกรรมขนส่ ง ที่ กํ า ลั ง เป็ น ที่ ส นใจและต้ อ งการทั้ ง ด้ า นการวิ จั ย หรื อ
ตลาดแรงงาน ควรมีรายงานและการนําเสนอผลงานในการเรียนการสอน
Study of selected topics in transportation engineering currently interesting both in
research field or labor market, term paper and presentation are required
304641 แบบจําลองกระบวนการทางอุทกวิทยา
3(3-0-6)
Modeling of Hydrologic Processes
แบบจําลองทางคณิตศาสตร์และการแก้ปัญหาทางนิวเมอริคอลสําหรับกระบวนการทางอุทกวิทยา ฝน
การสูญเสียทางอุทกวิทยา น้ําท่า แบบจําลองแบบเอมไพลิคอล แบบจําลองแบบตัวแปรรวมและตัวแปรกระจาย
ข้ อ พิ จ ารณาอื่ น ๆในการจํ า ลองแบบ ความสามารถและความถู ก ต้ อ งของแบบจํ า ลอง การหาค่ า ที่ สุ ด ของ
พารามิเตอร์ในแบบจําลอง
Mathematical modeling and numerical solution of hydrologic processes, rainfall, losses
and runoff; empirical and process based models; lumped and distributed parameters models;
other modeling considerations; model capability and accuracy; model parameters optimization
304642 การคํานวณเชิงตัวเลขในทางชลศาสตร์
3(3-0-6)
Computational Hydraulics
วิธีการแก้ปัญหาทางอุทกวิทยาด้วยสมการทางคณิตศาสตร์และวิธีนิวเมอริคอล ทางน้ําเปิดและแม่น้ํา
ตะกอนในแม่น้ํา ระบบท่อ การไหลของน้ําใต้ดิน การแพร่และการกระจายตัวของอนุภาคในแม่น้ํา
Equations and numerical solution techniques for hydraulic problems; open channels
and rivers; sediment in rivers; pipe systems; groundwater flow; diffusion and dispersion in rivers
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304643 วิศวกรรมพลังงานน้ํา
3(3-0-6)
Hydropower Engineering
หลักการวิเคราะห์และออกแบบทางอุทกวิทยาและชลศาสตร์ โครงการไฟฟ้าพลังน้ํา เขื่อน โครงสร้าง
ทางชลศาสตร์ อาคารประกอบสําหรับโครงการไฟฟ้าพลังน้ํา การออกแบบและคัดเลือกเครือ่ งกังหันน้าํ ทีเ่ หมาะสม
การวิเคราะห์ผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมของโครงการไฟฟ้าพลังน้ํา การวิเคราะห์ผลประโยชน์ของโรงไฟฟ้าพลังน้ํา
Hydrological and hydraulics analysis and design for hydropower project; dam, hydraulic
structures and facilities for hydropower project; turbine design and selection; environmental
impact study for hydropower project; cost-benefit analysis for hydropower project
304644 การจัดการโครงการแหล่งน้ํา
3(3-0-6)
Water Resources Project Management
การสอบเทียบปริมาณน้ําผ่านอาคารชลศาสตร์ การคํานวณหาปริมาณน้ําใช้ในการเตรียมแปลง ฝนใช้
การและปริมาณน้ําเหลือใช้จากการชลประทานสําหรับการเพาะปลูกข้าวและพืชอื่นบนแปลงทดลอง ประสิทธิภาพ
ชลประทาน แบบจํ า ลองความต้ อ งการน้ํ า ชลประทาน แบบจํ า ลองการส่ ง น้ํ า ล่ ว งหน้ า ประจํ า สั ป ดาห์ และ
แบบจํ าลองระบบลุ่ม น้ํา การประยุกต์ ใ ช้ในการหากราฟสําหรับกํ าหนดพื้นที่ เพาะปลูกฤดูแ ล้ง การปรับปรุง
โครงการเก่าและโครงการแหล่งน้ําที่จะพัฒนาขึ้นมาใหม่
Structure calibration; field monitoring of water use for land preparation; effective
rainfall and return flow for rice and other cultivation in pilot area; irrigation efficiency; irrigation
demand model; weekly water scheduling model and system simulation model; application for
calculation of rule curves and for both improvement of the exist and the new water resources
projects
304645 ชลศาสตร์ในทางน้ําเปิดขั้นสูง
3(3-0-6)
Advanced Open Channel Hydraulics
การไหลวิ ก ฤต และการไหลสม่ํ า เสมอ การไหลที่ ค วามลึ ก เปลี่ ย นแปลงช้ า การไหลที่ ป ริ ม าณน้ํ า
เปลี่ยนแปลง การไหลสูงกว่าการไหลวิกฤตผ่านทางน้ําที่ถูกบีบ การไหลที่ความลึกเปลี่ยนแปลงเร็ว ไฮดรอลิกจั๊ม
และการขจัดกําลังงานการไหลไม่สม่ําเสมอ การประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาทางปฏิบัติ
Critical and uniform flows; gradually varied flow; spatially varied flow; sub-critical flow
through constriction; rapidly varied flow; hydraulic jump and energy dissipater of unsteady flow;
application to practical problems
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304646 หัวข้อคัดสรรทางวิศวกรรมทรัพยากรน้ํา
3(2-2-5)
Selected Topics in Water Resources Engineering
ศึกษาหัวข้อเฉพาะทางด้านวิศวกรรมทรัพยากรน้ํา ที่กําลังเป็นที่สนใจและต้องการทั้งด้านการวิจัยหรือ
ตลาดแรงงาน ควรมีรายงานและการนําเสนอผลงานในการเรียนการสอน
Study of selected topics in water resources engineering currently interesting both in
research field or labor market, term paper and presentation are required
304651 ระเบียบวิธีเชิงตัวเลขในงานวิศวกรรมปฐพี
3(3-0-6)
Numerical Analytical Method in Geotechnical Engineering
การประยุกต์ใช้ระเบียบวิธีเชิงตัวเลขในการวิเคราะห์การไหลผ่านตัวกลางที่มีความพรุน ทฤษฎีการยุบ
แบบอัดตัวคายน้ําและการวิเคราะห์เสถียรภาพ การประยุกต์ใช้ไฟไนต์เอลิเมนต์ในงานวิศวกรรมปฐพี
Application of numerical method in flow through porous media problems;
consolidation theories and stability analysis; finite element method in geotechnical problems
304652 กลศาสตร์ของหิน
3(3-0-6)
Rock Mechanics
กําเนิดหิน คุณสมบัติเฉพาะตัวของหินและการจําแนกประเภทของมวลหิน คุณสมบัติทางวิศวกรรมของ
หิน กําลังรับน้ําหนักของรอยแตกของมวลหิน ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อกําลังรับน้ําหนักและความยืดหยุ่นของหิน
ฐานรากบนมวลหิน เสถียรภาพของลาดหิน อุโมงค์หินเบื้องต้น
Rock formation; index properties and classification; engineering properties; strength of
jointed rock mass; factors influencing strength and modulus; foundation on rocks; stability of
rock slope; introduction to rock tunnel
304653 ธรณีกลศาสตร์
3(3-0-6)
Geomechanics
ทฤษฎีสภาพวิกฤติของดิน แบบจําลองความสัมพันธ์ระหว่างความเค้นและความเครียดตามทฤษฎีสภาพ
วิกฤติ พฤติกรรมของดินก่อนการวิบัติ ทฤษฎีการยุบแบบอัดตัวคายน้ําในหนึ่งมิติ สองมิติและสามมิติ
Critical state strength of soil; stress-strain modeling based on critical state theory;
behavior of soils before failure; consolidation theories in one; two and three dimensions
304654 การออกแบบและการก่อสร้างงานทางวิศวกรรมปฐพี
Geotechnical Engineering Design and Construction

3(2-2-5)
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การประยุกต์ใช้หลักการทางวิศวกรรมปฐพีในงานออกแบบและก่อสร้าง ฐานรากตื้น ฐานรากเสาเข็ม
ระบบค้ํายันเข็มพืดและระบบค้ํายันไดอะแฟรม
Application of geotechnical engineering principle to design and construction of shallow
foundations, deep pile foundations, sheet pile braced cut systems and diaphragm walls
304655 การออกแบบงานเทคนิคธรณีโดยใช้วิธีความน่าเชื่อถือ
3(2-2-5)
Reliability-Based Design for Geotechnical Engineering
การประยุ ก ต์ ท ฤษฎี ค วามน่ า จะเป็ น และแรนดอมโพรเชสในการวิ เ คราะห์ ท างธรณี เ ทคนิ ค วิ ธี
FORM/FOSM และ Monte Carlo Simulation ความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นจากการประมาณค่าพารามิเตอร์ทาง
วิศวกรรมของดิน อินเด็กซ์ของความน่าเชื่อถือ การประยุกต์กับงานฐานรากของเสาเข็ม ระดับความปลอดภัยของ
ฐานราก
Probabilistic theory and random process in geotechnical engineering; FORM/SORM and
Monte Carlo Simulation; uncertainty of estimated engineering soil properties; reliability index;
application to foundation design; level of reliability
304656 หัวข้อคัดสรรทางวิศวกรรมปฐพี
3(2-2-5)
Selected Topics in Geotechnical Engineering
ศึกษาหัวข้อเฉพาะทางด้านวิศวกรรมปฐพี
ที่กําลังเป็นที่สนใจและต้องการทั้งด้านการวิจัยหรือ
ตลาดแรงงาน ควรมีรายงานและการนําเสนอผลงานในการเรียนการสอน
Study of selected topics in geotechnical engineering currently interesting both in
research field or labor market, term paper and presentation are required
304681 สัมมนา 1
Seminar 1
การทบทวนและอภิปราย ถึงปัญหาและความก้าวหน้าทางด้านวิศวกรรมโยธา
Review and discussion of problems and progress in civil engineering

1(0-3-1)

304682 สัมมนา 2
1(0-3-1)
Seminar 2
การอภิ ป รายในหัวข้ อเฉพาะที่เกี่ ยวกับวิศวกรรมโยธาขั้ นสู ง การวิ เคราะห์ ข้ อมู ล สรุ ปผล และการ
นําเสนอรายงาน
Discussion of special topics related to advanced civil engineering; analysis of data,
conclusion, and report presentation
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304683 สัมมนา 3
1(0-3-1)
Seminar 3
การอภิปรายในหัวข้อเฉพาะที่เกี่ยวกับวิศวกรรมโยธาขั้นสูงโดยมุ่งเน้นไปที่โครงงานวิจัย การวิเคราะห์
ข้อมูล สรุปผล และการนําเสนอรายงาน
Discussion of special topics related to advanced civil engineering concerning research
projects; analysis of data, conclusion, and report presentation
304684 วิทยานิพนธ์ 1 แบบ 1.1
3 หน่วยกิต
Dissertation 1, Type 1.1
การค้นคว้าข้อมูลงานวิจัยในฐานข้อมูลต่างๆ การศึกษารวบรวมความรู้พื้นฐาน และหัวข้องานวิจัยที่
สนใจ การค้นหาแนวทางของงานวิจัยสําหรับวิทยานิพนธ์ และการนําเสนอรายงานความก้าวหน้าของการทํา
วิทยานิพนธ์ต่ออาจารย์ที่ปรึกษา
Literature survey; review of basic knowledge and interesting research topics;
exploration of the research direction for dissertation; and submission of the progress report to
the advisor
304685 วิทยานิพนธ์ 2 แบบ 1.1
9 หน่วยกิต
Dissertation 2, Type 1.1
การศึกษารวบรวมความรู้พื้นฐานและหัวข้องานวิจัยที่สนใจเพิ่มเติม การพิจารณาความเป็นไปได้ของ
หัวข้องานวิจัยสําหรับวิทยานิพนธ์ การศึกษาข้อมูลและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับหัวข้องานวิจัยสําหรับวิทยานิพนธ์ใน
เชิ ง ลึ ก การกํ า หนดขอบเขตและแนวทางการทํ า วิ จั ย และการนํ า เสนอรายงานความก้ า วหน้ า ของการทํ า
วิทยานิพนธ์ต่ออาจารย์ที่ปรึกษา
Further review of basic knowledge and interesting research topics; feasibility study of
the research topic for dissertation; intensive study of the selected research topic; development
of the research framework, and submission of the progress report to the advisor
304686 วิทยานิพนธ์ 3 แบบ 1.1
9 หน่วยกิต
Dissertation 3, Type 1.1
การศึกษาข้อมู ลและทฤษฎี ที่เกี่ ยวข้องกับหัวข้องานวิจัยสําหรับวิทยานิพนธ์ใ นเชิงลึกเพิ่ ม เติม การ
ตั้ ง สมมติ ฐ านของงานวิ จั ย และกํ า หนดระเบี ย บวิ ธี วิ จั ย และการนํ า เสนอรายงานความก้ า วหน้ า ของการทํ า
วิทยานิพนธ์ต่ออาจารย์ที่ปรึกษา
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Intensive further study of the selected research topic; development of the research
hypotheses and methodology; and submission of the progress report to the advisor
304687 วิทยานิพนธ์ 4 แบบ 1.1
9 หน่วยกิต
Dissertation 4, Type 1.1
การเสนอโครงร่างการทําวิทยานิพนธ์ การดําเนินงานวิจัยตามระเบียบวิธีวิจัยที่กําหนดไว้ และการรายงาน
ความก้าวหน้าของการทําวิทยานิพนธ์ต่ออาจารย์ที่ปรึกษา
Dissertation proposal; conduct of the research following the defined methodology; and
submission of the progress report to the advisor
304688 วิทยานิพนธ์ 5 แบบ 1.1
9 หน่วยกิต
Dissertation 5, Type 1.1
การตรวจสอบและสรุ ปผลงานวิจั ย ในเบื้ องต้ น การเขี ย นผลงานวิจั ย เพื่อ รั บ การพิ จ ารณาตี พิม พ์ ใ น
วารสารวิชาการ และการรายงานผลของการทําวิทยานิพนธ์ต่ออาจารย์ที่ปรึกษา
Summary of the preliminary research results; write-up of journal paper(s); and
submission of the progress report to the advisor
304689 วิทยานิพนธ์ 6 แบบ 1.1
9 หน่วยกิต
Dissertation 6, Type 1.1
การตรวจสอบและสรุปผลงานวิจัย การเขียนวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ การสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ผ่าน
และจัดพิมพ์เป็นรูปเล่มวิทยานิพนธ์เสนอต่อบัณฑิตวิทยาลัย
Summary of the research results; write-up of the complete dissertation; passed
dissertation defense and submission of the complete dissertation book to the graduate school
304691 วิทยานิพนธ์ 1 แบบ 2.1
3 หน่วยกิต
Dissertation 1, Type 2.1
การค้นคว้าข้อมูลงานวิจัยในฐานข้อมูลต่างๆ การศึกษารวบรวมความรู้พื้นฐาน และหัวข้องานวิจัยที่
สนใจ การค้นหาแนวทางของงานวิจัยสําหรับวิทยานิพนธ์ และการนําเสนอรายงานความก้าวหน้าของการทํา
วิทยานิพนธ์ต่ออาจารย์ที่ปรึกษา
Literature survey; review of basic knowledge and interesting research topics; exploration
of the research direction for dissertation; and submission of the progress report to the advisor
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304692 วิทยานิพนธ์ 2 แบบ 2.1
3 หน่วยกิต
Dissertation 2, Type 2.1
การพิ จ ารณาความเป็ น ไปได้ ข องหั ว ข้ อ งานวิ จั ย สํ า หรั บ วิ ท ยานิ พ นธ์ การศึ ก ษาข้ อ มู ล และทฤษฎี ที่
เกี่ยวข้องกับหัวข้องานวิจัยสําหรับวิทยานิพนธ์ในเชิงลึก การกําหนดขอบเขตและแนวทางการทําวิจัย และการ
นําเสนอรายงานความก้าวหน้าของการทําวิทยานิพนธ์ต่ออาจารย์ที่ปรึกษา
Feasibility study of the research topic for dissertation; intensive study of the selected
research topic; development of the research framework, and submission of the progress report
to the advisor
304693 วิทยานิพนธ์ 3 แบบ 2.1
3 หน่วยกิต
Dissertation 3, Type 2.1
การตั้งสมมติฐานของงานวิจัยและกําหนดระเบียบวิธีวิจัย และการนําเสนอรายงานความก้าวหน้าของ
การทําวิทยานิพนธ์ต่ออาจารย์ที่ปรึกษา
Development of the research hypotheses and methodology; and submission of the
progress report to the advisor
304694 วิทยานิพนธ์ 4 แบบ 2.1
9 หน่วยกิต
Dissertation 4, Type 2.1
การเสนอโครงร่างการทําวิทยานิพนธ์ การดําเนินงานวิจัยตามระเบียบวิธีวิจัยที่กําหนดไว้ และการรายงาน
ความก้าวหน้าของการทําวิทยานิพนธ์ต่ออาจารย์ที่ปรึกษา
Dissertation proposal; conduct of the research following the defined methodology; and
submission of the progress report to the advisor
304695 วิทยานิพนธ์ 5 แบบ 2.1
9 หน่วยกิต
Dissertation 5, Type 2.1
การตรวจสอบและสรุ ปผลงานวิ จั ย ในเบื้ องต้ น การเขี ย นผลงานวิจัย เพื่อ รับ การพิจ ารณาตีพิม พ์ใ น
วารสารวิชาการ และการรายงานผลของการทําวิทยานิพนธ์ต่ออาจารย์ที่ปรึกษา
Summary of the preliminary research results; write-up of journal paper(s); and
submission of the progress report to the advisor
304696 วิทยานิพนธ์ 6 แบบ 2.1
Dissertation 6, Type 2.1

9 หน่วยกิต

33

การตรวจสอบและสรุปผลงานวิจัย การเขียนวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ การสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ผ่าน
และจัดพิมพ์เป็นรูปเล่มวิทยานิพนธ์เสนอต่อบัณฑิตวิทยาลัย
Summary of the research results; write-up of the complete dissertation; passed
dissertation defense and submission of the complete dissertation book to the graduate school
3.1.6 ความหมายของเลขรหัสรายวิชา
เลขรหัสสามตัวแรก
304
หมายถึง
เลขรหัสตัวที่สี่
หมายถึง
เลข 6
หมายถึง
เลขรหัสตัวที่หา้
หมายถึง
เลข 0
หมายถึง
เลข 1
หมายถึง
เลข 2
หมายถึง
เลข 3
หมายถึง
เลข 4
หมายถึง
เลข 5
หมายถึง
เลข 8, 9
หมายถึง
เลขรหัสตัวที่หก
หมายถึง

สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
ระดับ
ระดับปริญญาเอก
กลุ่มวิชาต่าง ๆ
กลุ่มวิชาบังคับ/ระเบียบวิธีวิจัย
กลุ่มวิชาวิศวกรรมโครงสร้าง
กลุ่มวิชาวิศวกรรมการก่อสร้าง
กลุ่มวิชาวิศวกรรมขนส่ง
กลุ่มวิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ํา
กลุ่มวิชาวิศวกรรมปฐพี
กลุ่มวิชาสัมมนา-วิทยานิพนธ์
อนุกรมรายวิชา
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3.2 ชื่อ ตําแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์
3.2.1 อาจารย์ประจําหลักสูตร
ที่

ชื่อ - นามสกุล

ตําแหน่งทาง
วิชาการ

1* นายสมบัติ ชื่นชูกลิ่น
365010010xxxx

รองศาสตราจารย์

2

รองศาสตราจารย์

นางศรินทร์ทิพย์ แทนธานี
360990057xxxx

3* นายสรัณกร เหมะวิบูลย์
350990019xxxx
4

นายกําพล ทรัพย์สมบูรณ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

อาจารย์

350990022xxxx

5* นายปฤษทัศว์ ศีตะปันย์
310020194xxxx

อาจารย์

คุณวุฒิ

สาขาวิขา

สําเร็จการศึกษาจากสถาบัน

ประเทศ

ปีที่สําเร็จ
การศึกษา

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

Water Resources Eng.
Water Resources Eng.
การจัดการงานก่อสร้าง
วิศวกรรมชลประทาน
Water resources
วิศวกรรมทรัพยากรน้ํา
วิศวกรรมโยธา
Structural Eng.
Structural Eng.
วิศวกรรมโยธา
Civil Eng.
Civil Engineering
Structural Eng.
วิศวกรรมโยธา
Civil Eng.
Civil Eng.
วิศวกรรมชลประทาน

มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Asian Institute of Technology
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
University of Leeds
Asian Institute of Technology
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Columbia University
Columbia University
Asian Institute of Technology
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Case Western Reserve University
Case Western Reserve University
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
อังกฤษ
ไทย
ไทย
สหรัฐอเมริกา
สหรัฐอเมริกา
ไทย
ไทย
สหรัฐอเมริกา
สหรัฐอเมริกา
ไทย

2549
2535
2528
2527
2548
2534
2526
2550
2538
2535
2547
2543
2538
2536
2545
2541
2535

หมายเหตุ * เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ภาระการสอน
(ชม./สัปดาห์)
ปัจจุบัน เมื่อปรับปรุง
หลักสูตรนี้
6
6

5

5

9.5

9.5

9.5

9.5

9.5

9,5
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3.2.2 อาจารย์ประจํา
1. อาจารย์ประจํา
ลําดับ
ที่
1

2

3

4

5

ชื่อ – นามสกุล
นายพรศักดิ์ พุทธพงษ์ศิริพร

นางพวงรัตน์ ขจิตวิชยานุกลู

นายวิชัย ฤกษ์ภูริทัต

นางศรินทร์ทิพย์ แทนธานี

นายสงวน ปัทมธรรมกุล

ตําแหน่งทาง
คุณวุฒิ สาขาวิชา
วิชาการ
สถานศึกษา
รองศาสตราจารย์ Ph.D. (Structure Eng.)
Purdue University
M.S. (Civil Eng.)
Purdue University
วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รองศาสตราจารย์ Ph.D. (Civil and Envi Eng.)
University of Texas at
Arlington
วศ.ม. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รองศาสตราจารย์ M.Eng. (Construction
Management)
Asian Institute of Technology
วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา)
(เกียรตินิยมอันดับ 2)
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
รองศาสตราจารย์ Ph.D. (Water resources)
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วศ.ม .(วิศวกรรมทรัพยากรน้าํ )
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา )
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รองศาสตราจารย์ Ph.D. (Civil Eng.)
Colorado State University
M.S. (Civil Eng.)
University of Hawaii
วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา )
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ปีที่สําเร็จ
การศึกษา
2521

เลขประจําตัว
ประชาชน
310050032xxxx

2518
2511
2545

350120012xxxx

2537
2534
2521

310060318xxxx

2519

2548

360990057xxxx

2534
2526
2525
2519
2512

341990006xxxx

36
ลําดับ
ที่
6

ชื่อ – นามสกุล
นายสมบัติ

ชื่นชูกลิ่น

7

นายดลเดช ตั้งตระการพงษ์

8

นายทวีศักดิ์ แตะกระโทก

9

นางทิพย์วิมล แตะกระโทก

10

นางสาวปาจรีย์

ทองสนิท

ตําแหน่งทาง
คุณวุฒิ สาขาวิชา
ปีที่สําเร็จ
วิชาการ
สถานศึกษา
การศึกษา
รองศาสตราจารย์ Ph.D. (Water Resources Eng.)
2549
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
M.Eng. (Water Resources Eng.)
2535
Asian Institute of Technology
บ.ธบ. (การจัดการงานก่อสร้าง)
2528
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
วศ.บ .(วิศวกรรมชลประทาน)
2527
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้ช่วย
Ph.D.(Environmental Eng.)
2545
ศาสตราจารย์ University of Newcastle upon
Tyne
วศ.ม.(วิศวกรรมสิง่ แวดล้อม)
2539
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา)
2534
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้ช่วย
Ph.D. (Civil Engineering)
2545
ศาสตราจารย์ Oregon State University
M.S. (Civil Engineering)
2541
Oregon State University
วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา)
2535
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้ช่วย
M.S. (Civil Eng.)
2543
ศาสตราจารย์ Case Western Reserve University
วศ.ม. (วิศวกรรมโยธา)
2537
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วศ.บ. (วิศวกรรมชลประทาน)
2535
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้ช่วย
วศ.ด.(วิศวกรรมสิง่ แวดล้อม)
2545
ศาสตราจารย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วศ.ม. (วิศวกรรมโยธา)
2539
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วท.บ. (สาธารณสุขศาสตร์)
2536
มหาวิทยาลัยมหิดล

เลขประจําตัว
ประชาชน
365010010xxxx

365990073xxxx

310050231xxxx

326010069xxxx

365010060xxxx
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ลําดับ
ที่
11

ชื่อ – นามสกุล
นายสรัณกร

เหมะวิบูลย์

ตําแหน่งทาง
วิชาการ
ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์

12

นายสสิกรณณ์ เหลืองวิชชเจริญ

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์

13

นายอุดมฤกษ์ ปานพลอย

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์

14

นายกําพล ทรัพย์สมบูรณ์

อาจารย์

15

นางสาวจิรภัทร์ อนันต์ภัทรชัย

อาจารย์

คุณวุฒิ สาขาวิชา
ปีที่สําเร็จ
สถานศึกษา
การศึกษา
Ph.D. (Structural Eng.)
2550
University of Leeds
M. Eng.(Structural Eng.)
2538
Asian Institute of Technology
วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา)
2535
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
D.Eng. (Civil Eng.)
2547
Tokyo Institute of Technology
วศ.ม. (วิศวกรรมโยธา)
2541
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา)
2538
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Ph.D. (Civil Eng.)
2534
National University of Singapore
M.Eng.(Geotechnical Eng.)
2528
Asian Institute of Technology
วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา)
2526
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Ph.D. (Civil Eng.)
2547
Columbia University
M.Phil. (Civil Engineering)
2543
Columbia University
M.Eng. (Structural Eng.)
2538
Asian Institute of Technology
วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา)
2536
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Ph.D. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม)
2552
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าธนบุรี
วท.ม. (การจัดการสิ่งแวดล้อม)
2549
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วศ.บ.(วิศวกรรมสิง่ แวดล้อม)
2547
(เกียรตินิยมอันดับ 2)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าธนบุรี

เลขประจําตัว
ประชาชน
350990019xxxx

360990072xxxx

310010103xxxx

350990022xxxx

340050000xxxx

38
ลําดับ
ที่
16

ชื่อ – นามสกุล
นายดุษฎี สถิรเศรษฐทวี

ตําแหน่งทาง
วิชาการ
อาจารย์

17

นายธนพล เพ็ญรัตน์

อาจารย์

18

นายปฤษทัศว์ ศีตะปันย์

อาจารย์

19

นายศิริชัย ตันรัตนวงศ์

อาจารย์

20

นายธนวัฒน์ พลพิทักษ์ชัย

อาจารย์

คุณวุฒิ สาขาวิชา
ปีที่สําเร็จ
สถานศึกษา
การศึกษา
Ph.D. (Infrastructure Eng.)
2550
Asian Institute of Technology
M.Eng. (Transportation Eng.)
2543
Asian Institute of Technology
วศ.บ.(วิศวกรรมโยธา)
2541
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Ph.D. (Civil and Environmental
2551
Engineering)
Carnegie Mellon University
วท.ม. (การจัดการสิ่งแวดล้อม)
2547
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา)
2544
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Ph.D. (Civil Eng.)
2545
Case Western Reserve University
M.S. (Civil Eng.)
2541
Case Western Reserve University
วศ.บ. (วิศวกรรมชลประทาน)
2535
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Ph.D. (Civil Eng.)
2544
Newcastle University
M.Eng .(Civil Eng.)
2537
Lamar University
วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา)
2534
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Ph.D. (Civil Engineering)
2554
University of Aberdeen
M.Eng. (Transportation Eng.)
2543
Asian Institute of Technology
วศ.บ.(วิศวกรรมโยธา)
2541
(เกียรตินิยมอันดับ 2)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

3.2.3 อาจารย์พิเศษ
- ไม่มี 4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา)
- ไม่มี -

เลขประจําตัว
ประชาชน
310090142xxxx

310050081xxxx

310020194xxxx

365010044xxxx

364990012xxxx
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5. ข้อกําหนดเกี่ยวกับการทําวิทยานิพนธ์หรืองานวิจัย
5.1 คําอธิบายโดยย่อ
งานวิจัยทางด้านวิศวกรรมโยธาจะต้องเป็นงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับองค์ความรู้ในสาขาวิศวกรรมโยธาและมี
ขอบเขตงานวิจัยที่สามารถทําให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กําหนดตามหลักสูตร
5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้
ในการทําวิทยานิพนธ์ของนิสิตระดับปริญญาเอก จะต้องเป็นไปอย่างถูกต้องตามหลักจริยธรรมและ
จรรยาบรรณของนักวิจัย สามารถสร้างหรือประยุกต์ใช้องค์ความรู้เพื่อให้เกิดผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ มีการใช้
ทักษะทางด้านปัญญาในการสังเคราะห์และบูรณาการความรู้อย่างสร้างสรรค์ ดําเนินการด้วยความรับผิดชอบต่อ
ตนเองและผู้เกี่ยวข้องในงานวิจัย สามารถใช้ทักษะทางด้านการสื่อสาร ทั้งด้านการเขียนและการนําเสนอด้วยวาจา
อย่างมีประสิทธิภาพ โดยนิสิตจะต้องสามารถสรุปผลการทํางานวิจัย จัดทําวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอกและ
ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการเพื่อประกอบการสําเร็จการศึกษา ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกําหนด อันเป็นการแสดงให้
เห็นถึงการบรรลุผลการเรียนรู้ทั้ง 5 ด้านอย่างครบถ้วนสมบูรณ์
5.3 ช่วงเวลา
ชั้นปีที่ 1 ภาคต้น เป็นต้นไป
5.4 จํานวนหน่วยกิต
(1) 48 หน่วยกิต สําหรับนิสิตแผนการศึกษาแบบ 1.1
(2) 36 หน่วยกิต สําหรับนิสิตแผนการศึกษาแบบ 2.1
5.5 การเตรียมการ
การเตรียมการสําหรับการทําวิทยานิพนธ์ มีขั้นตอนดังต่อไปนี้
(1) แต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ให้แก่นิสิตเป็นรายบุคคล
(2) ดําเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์
(3) นิสิตนําเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ด้วยปากเปล่า และส่งเล่มโครงร่างวิทยานิพนธ์ ต่อ
คณะกรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์
(4) บัณฑิตวิทยาลัยประกาศให้ดําเนินการทําวิทยานิพนธ์ตามโครงร่างวิทยานิพนธ์
(5) ดําเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์
(6) ดําเนินการสอบวิทยานิพนธ์ต่อคณะกรรมการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์
5.6 กระบวนการประเมินผล
(1) ผลงานวิทยานิพนธ์ที่นําออกเผยแพร่เป็นที่ประจักษ์
(2) ผลการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์โดยคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ซึ่งมีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
เป็นกรรมการในการสอบ และการสอบผ่านเป็นไปตามมติของคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์
และเกณฑ์ทมี่ หาวิทยาลัยกําหนด

40

หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต
คุณลักษณะพิเศษ
กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนิสติ
ด้านการวิจัย และการเรียนรู้ด้วยตนเอง 1. นิสิตทุกคนต้องทําวิทยานิพนธ์ซึ่งเป็นการเรียนรู้กระบวนการวิจัยที่
นําไปใช้ได้จริง โดยเน้นการเรียนรู้และค้นคว้าด้วยตนเอง
2. มีการสอดแทรกความสามารถในการวิจัย และการค้นคว้าหาความรู้
เพิ่มเติมด้วยตนเองในทุกรายวิชา โดยเฉพาะวิชาสัมมนา
3. ให้นิสิตเข้าร่วม/นําเสนอผลงานวิชาการในการประชุมวิชาการ และ
เข้าร่วมกิจกรรมการอบรมทางวิชาการ
ด้านภาวะผู้นํา และความรับผิดชอบ
1. ให้นิสิตมีส่วนร่วมในการเรียนการสอนในชั้นเรียน เช่นการนําเสนองาน
และการบ้าน ให้มีการถามตอบและแสดงความคิดเห็นในทุกรายวิชา
2. มีกิจกรรมกลุ่มในชั้นเรียนโดยเฉพาะวิชาสัมมนา มีอภิปรายในหัวข้อ
เฉพาะที่เกี่ยวกับวิศวกรรมโยธาขั้นสูง การวิเคราะห์ข้อมูล สรุปผล
และการนําเสนอรายงาน
ด้านทักษะการสื่อสาร การถ่ายทอด
1. สอดแทรกการฝึกฝนวิธีการนําเสนอข้อมูลและแสดงความคิดในชั้น
ความรู้
เรียนและวิชาสัมมนาอย่างต่อเนื่อง
2. ให้นิสิตเข้าร่วม/นําเสนอผลงานวิชาการในการประชุมวิชาการ
2. การพัฒนาผลการเรียนรูใ้ นแต่ละด้าน
2.1 คุณธรรม จริยธรรม
2.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1. แสดงออกซึ่งภาวะผู้นําในการส่งเสริมให้มีการปฏิบัติตามหลักคุณธรรม จริยธรรมในสภาพแวดล้อม
ของการทํางานและชุมชนที่กว้างขวางขึ้น
2. สามารถจัดการปัญหาทางคุณธรรม จริยธรรมที่ซับซ้อนในบริบททางวิชาการและวิชาชีพ โดยใช้
ดุลยพินิจอย่างผู้รู้ด้วยความยุติธรรม ด้วยหลักฐานและเหตุผล และค่านิยมที่ดี
3. สนับสนุนอย่างจริงจังให้ผู้อื่นใช้ดุลยพินิจทางด้านคุณธรรม จริยธรรมในการจัดการกับความขัดแย้ง
และปัญหาที่มีผลกระทบต่อตนเองและผู้อื่น
4. สามารถริเริ่มชี้ให้เห็นข้อบกพร่องของจรรยาบรรณที่ใช้อยู่ในปัจจุบันเพื่อการทบทวนและแก้ไข
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2.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
หลักสูตรกําหนดให้มีการสอดแทรก นําประเด็นปัญหาของสังคมมาอภิปรายในรายวิชาที่เกี่ยวข้อง
การแนะนําการปฏิบัติที่ถูกต้องตามหลักคุณธรรม และจรรยาบรรณ เช่น การอ้างอิงผลงานวิชาการให้ถูกต้องและ
ครบถ้ วน และนํ าเสนอข้อมูลผลงานวิ จั ย ให้ ถูกต้องตรงไปตรงมาในระหว่ างการสอนหรืองานที่กําหนดให้ ทํา
ตลอดจนระหว่างการสัมมนาและวิทยานิพนธ์ และยกประเด็นตัวอย่างปัญหาของสังคมที่วิศวกรโยธาหรือนักวิจัยมี
ส่วนในการแก้ไข
2.1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
• มีการประเมินการใช้หลักคุณธรรม จริยธรรมในการแก้ปัญหาที่นําเสนอ
• มีการประเมินในวิชาสัมมนาและวิชาอื่นๆ ในเรื่องการอ้างอิงที่ถูกต้องและข้อมูลที่ถูกต้อง
• ตรวจสอบการทําวิทยานิพนธ์ ของนิสิ ตอย่างใกล้ ชิดและควบคุมให้เป็นไปตามหลักคุณ ธรรม
จริยธรรมและจรรยาบรรณในการทําวิจัย
2.2 ความรู้
2.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้
1. มีความเข้าใจอย่างถ่องแท้และลึกซึ้งในองค์ความรู้ที่เป็นแก่นของสาขาวิชาวิศวกรรมโยธาทั้งในด้าน
วิชาการและวิชาชีพ รวมทั้งข้อมูลเฉพาะทางทฤษฏี หลักการ และแนวคิดที่เป็นรากฐาน
2. รู้เทคนิคการวิจัยและพัฒนาข้อสรุปซึ่งเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชาวิศวกรรมโยธาได้อย่างชาญฉลาด
และ สามารถพัฒนานวัตกรรมหรือสร้างองค์ความรู้ใหม่
3. มีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งและกว้างขวางเกี่ยวกับแนวปฏิบัติที่เปลี่ยนแปลงในวิชาชีพทั้งในระดับชาติ
และนานาชาติ รวมทั้งการพัฒนาสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องซึ่งอาจมีผลกระทบต่อสาขาวิชาวิศวกรรม
โยธา
4. มีความรู้ที่เป็นปัจจุบันในสาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและประเด็นปัญหาสําคัญที่จะเกิดขึ้น
2.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้
เน้นการสอนที่ผู้เรียนสามารถแสวงหาความรู้เพิ่มเติมจากงานที่มอบหมาย เชิญวิทยากรพิเศษมาให้
ความรู้ในรายวิชาต่างๆ และวิชาสัมมนา จัดการเรียนแบบอภิปรายกลุ่มถึงหลักการและทฤษฎีต่างๆ เพื่อให้เกิด
ความเข้าใจที่ถ่องแท้
2.2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้
• สอบกลางภาคและปลายภาค
• รายงานผลการศึกษา
• การนําเสนอผลงาน
• การอภิปรายกลุ่มและสัมมนา
• การนําเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์
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• รายงานความก้าวหน้างานวิจัย
2.3 ทักษะทางปัญญา
2.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
1. สามารถใช้ความเข้าใจอันถ่องแท้ในทฤษฏีและเทคนิคการแสวงหาความรู้ การวิเคราะห์ประเด็น
และปัญหาสําคัญได้อย่างสร้างสรรค์และพัฒนาแนวทางแก้ไขปัญหาด้วยวิธีการใหม่ๆ
2. สามารถสังเคราะห์ผลงานการวิจัยและทฤษฏีเพื่อพัฒนาความรู้ใหม่ที่สร้างสรรค์โดยบูรณาการ
แนวคิดต่างๆทั้งจากภายในและภายนอกสาขาวิชาวิศวกรรมโยธาในขั้นสูง
3. สามารถออกแบบและดําเนินการโครงการวิจัยที่สําคัญในเรื่องที่ซับซ้อนเกี่ยวกับการพัฒนาองค์
ความรู้ใหม่หรือปรับปรุงแนวปฏิบัติในวิชาชีพอย่างมีนัยสําคัญ
2.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
เน้นการสอนที่มีการนําเสนอและอภิปรายผลงานวิจัยใหม่อย่างกว้างขวาง ให้นิสิตจัดทําหัวเรื่อง
โครงร่างวิทยานิพนธ์ และวิทยานิพนธ์ด้วยตนเอง โดยคําแนะนําจากอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
2.3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
• การสอบวัดความสามารถในการคิดแก้ไขปัญหาตามลําดับขั้นตอนในหลักการวิจัยทางวิศวกรรมโยธา
• การประเมินจากการอภิปรายผลงาน
• การสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ และสอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์
2.4

ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
2.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลและความสามารถในการรับผิดชอบ
1. แสดงออกถึงความโดดเด่นในทางวิชาการ/วิชาชีพ และสังคมที่ซับซ้อน
2. สามารถวางแผนวิเคราะห์และแก้ปัญหาที่ซับซ้อนมากด้วยตนเอง รวมทั้งวางแผนในการปรับปรุง
ตนเองและองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. สามารถสร้างปฏิสัมพันธ์ในกิจกรรมกลุ่มอย่างสร้างสรรค์
4. มีความสามารถสูงในการแสดงความเห็นทางวิชาการและวิชาชีพ

2.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้สอนกับผู้เรียน และผู้เรียนกับผู้เรียน ฝึกร่วมกันคิด
ในการแก้ปัญหา และแบ่งความรับผิดชอบในการทํางานร่วมกัน รวมทั้งฝึกเป็นผู้นําในการอภิปรายในแต่ละหัวข้อ
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2.4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนิสิตในกิจกรรมต่างๆ ที่ทําร่วมกัน
2.5 ทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
2.5.1
ผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1. สามารถคัดกรองข้อมูลทางคณิตศาสตร์และสถิติเพื่อนํามาศึกษาค้นคว้าในประเด็นปัญหาที่สําคัญ
และซับซ้อน สรุปปัญหาและเสนอแนะการแก้ปัญหาในด้านต่างๆโดยเจาะลึกในสาขาวิชาวิศวกรรม
โยธา
2. สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพด้วยเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับกลุ่มบุคคลต่างๆในวงวิชาการ
และวิชาชีพ รวมถึงชุมชนทั่วไป โดยนําเสนอรายงานทั้งรูปแบบที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ
ผ่านส่งตีพิมพ์ทางวิชาการและวิชาชีพ รวมทั้งวิทยานิพนธ์หรือโครงการค้นคว้าที่สําคัญ
2.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ให้มีการนํ าเสนอผลงานวิจัยในวิชาต่างๆ และสัมมนาที่มีการวิเคราะห์ และส่งเสริ มให้นิสิตนํ าเสนอ
ผลงานวิจัยต่อสาธารณชน ที่ประชุมวิชาการ และวารสารวิชาการ
2.5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
• ประเมินจากงานที่นําเสนอที่มีการใช้ความรู้ทางวิศวกรรมโยธาในการทําวิจัย
• ประเมินจากกิจกรรมต่างๆ ที่มีการนําเสนอโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
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3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum mapping)
ความรับผิดชอบหลัก O ความรับผิดชอบรอง
คุณธรรม จริยธรรม

รายวิชา
1.1
กรณีจัดการศึกษาตามแบบ 1.1
304684-9

วิทยานิพนธ์ 1-6 แบบ 1.1

วิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต
304681

สัมมนา 1

304682

สัมมนา 2

304683

สัมมนา 3

กรณีจัดการศึกษาตามแบบ 2.1
วิชาบังคับ
304601

สถิติ ความน่าจะเป็นและความน่าเชื่อถือสําหรับ
วิศวกรโยธา

วิชาเลือก
กลุ่มวิชาวิศวกรรมโครงสร้าง
304611

การออกแบบโครงสร้างรับแรงจากแผ่นดินไหว

304612

การออกแบบโครงสร้างด้วยวิธีภาวะสุดขีด

1.2

1.3

ความรู้

1.4

2.1

2.2

2.3

ทักษะทางปัญญา

2.4

3.1

3.2

3.3

ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ
4.1

4.2

4.3

4.4

ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
5.1

5.2
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คุณธรรม จริยธรรม

รายวิชา
1.1
304613

การวิเคราะห์ไฟไนท์อิลิเมนต์ขั้นสูง

304614

เสถียรภาพของโครงสร้าง

304615

การออกแบบโครงสร้างรับแรงพลวัต

304616

หัวข้อคัดสรรทางวิศวกรรมโครงสร้าง

กลุ่มวิชาวิศวกรรมการก่อสร้าง
304621

การจัดการโครงการก่อสร้างด้วยคอมพิวเตอร์

304622

กฎหมายอุตสาหกรรมก่อสร้าง

304623

สัญญาในการก่อสร้าง

304624

การจัดการบริษัทวิศวกรรมและก่อสร้าง

304625

การจัดการโครงการอาคารแบบยั่งยืน

304626

หัวข้อคัดสรรทางวิศวกรรมการก่อสร้าง

กลุ่มวิชาวิศวกรรมขนส่ง
304631

การขนส่งและสิ่งแวดล้อม

304632

การวิเคราะตัวเลือกที่ไม่ต่อเนื่อง

304633

การจัดการจราจร

1.2

1.3

ความรู้

1.4

2.1

2.2

2.3

ทักษะทางปัญญา

2.4

3.1

3.2

3.3

ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ
4.1

4.2

4.3

4.4

ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
5.1

5.2
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คุณธรรม จริยธรรม

รายวิชา
1.1
304634

โลจิสติกส์และการขนส่งสินค้า

304635

ความปลอดภัยของถนนและทางหลวง

304636

หัวข้อคัดสรรทางวิศวกรรมขนส่ง

กลุ่มวิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ํา
304641

แบบจําลองกระบวนการทางอุทกวิทยา

304642

การคํานวณเชิงตัวเลขในทางชลศาสตร์

304643

วิศวกรรมพลังงานน้ํา

304644

การจัดการโครงการแหล่งน้ํา

304645

ชลศาสตร์ในทางน้ําเปิดขั้นสูง

304646

หัวข้อคัดสรรทางวิศวกรรมทรัพยากรน้ํา

กลุ่มวิชาวิศวกรรมปฐพี
304651

วิธีเชิงวิเคราะห์ในงานวิศวกรรมปฐพี

304652

กลศาสตร์ของหิน

304653

ธรณีกลศาสตร์

304654

การออกแบบและการก่อสร้างงานทางวิศวกรรมปฐพี

1.2

1.3

ความรู้

1.4

2.1

2.2

2.3

ทักษะทางปัญญา

2.4

3.1

3.2

3.3

ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ
4.1

4.2

4.3

4.4

ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
5.1

5.2
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คุณธรรม จริยธรรม

รายวิชา
1.1
304655

การออกแบบงานเทคนิคธรณีโดยใช้วิธีความน่าเชื่อถือ

304656

หัวข้อคัดสรรทางวิศวกรรมปฐพี

วิทยานิพนธ์
304691-6

วิทยานิพนธ์ 1-6 แบบ 2.1

1.2

1.3

ความรู้

1.4

2.1

2.2

2.3

ทักษะทางปัญญา

2.4

3.1

3.2

3.3

ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ
4.1

4.2

4.3

4.4

ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
5.1

5.2
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนิสิต
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ ในการให้ระดับคะแนน (เกรด)
การวัดผลและการสําเร็จการศึกษาเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร
บัณฑิตศึกษา พ.ศ.2554 (ภาคผนวก 1)

ว่าด้วยการศึกษาระดับ

2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่สําเร็จการศึกษา
กําหนดให้อาจารย์ประจําหลักสูตรทั้ง 5 ท่านเป็นคณะกรรมการ โดยมีหน้าที่ประสานหรือดําเนินการ
ทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของนิสิตร่วมกัน ดังต่อไปนี้
1.

ในระดั บรายวิชา ได้แ ก่การจัดให้ นิสิตประเมินการเรียนการสอนของแต่ละรายวิชา จัดให้มี

คณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสมของข้อสอบให้เป็นไปตามแผนการสอน และจัดให้มีการประเมินข้อสอบ
โดยผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก สําหรับรายวิชาตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร
2. ในระดับหลักสูตร ได้แก่การวางแนวทางและกระบวนการทวนสอบ โดยจัดให้นิสิตเข้ารับการทดสอบ
ซึ่งอาจเป็นการสอบข้อเขียนและการสัมภาษณ์ปากเปล่า โดยอาจใช้เนื้อหาและผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ที่ปรากฎ
ในรายวิชาวิทยานิพนธ์เป็นหลักในการดําเนินการทวนสอบ ทั้งนี้จะดําเนินการก่อนที่นิสิตจะเข้ารับการสอบ
ป้องกันวิทยานิพนธ์ และจัดให้มีการประเมินโดยการตอบแบบสอบถาม ถึงระดับความพึงพอใจตามผลสัมฤทธิ์
การเรียนรู้ของตัวนิสิตเอง และด้านอื่นที่เป็นองค์ประกอบต่างๆ เช่น ความพร้อมของสภาพแวดล้อมและสิ่ง
เอื้ออํานวยต่อการเรียนและการวิจัย เป็นต้น
2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาสําเร็จการศึกษา
มีการประเมินคุณภาพของหลักสูตรจากดุษฎีบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาและจากผู้ใช้ดุษฎีบัณฑิต โดย
อาจจะดําเนินการดังตัวอย่างต่อไปนี้
(1) สํารวจภาวะความก้าวหน้าในการทํางานของดุษฎีบัณฑิต โดยส่งแบบสอบถามไปยังดุษฎีบัณฑิตที่จบ
การศึกษาเพื่อประมวลข้อมูล ความเห็นต่อผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ที่ได้รับจากหลักสูตร ความสามารถ
และความมั่นใจของดุษฎีบัณฑิตในการทํางานภายหลังสําเร็จการศึกษา รวมทั้งเปิดโอกาสให้เสนอ
ข้อคิดเห็นในการปรับหลักสูตรให้ดียิ่งขึ้นด้วย
(2) การตรวจสอบจากผู้ประกอบการหรือผู้ใช้ดุษฎีบัณฑิต โดยการขอเข้าสัมภาษณ์ หรือ การส่ง
แบบสอบถาม เพื่อประเมิน ความพึงพอใจในดุษฎีบัณฑิตที่จบการศึกษาและเข้าทํางานในสถาน
ประกอบการหรือผู้ใช้ดุษฎีบัณฑิตนั้นๆ ในระยะเวลาต่างๆ เช่น ปีที่ 1 และในอีก 2 ปีถัดๆ ไป
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3. เกณฑ์การสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
นิสิตจะต้องเผยแพร่ผลงานทางวิชาการที่เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ ในวารสารทางวิชาการ ต้องสอบ
ผ่าน งานรายวิชา ภาษาอังกฤษ และวิทยานิพนธ์ ครบถ้วน รวมทั้งเงื่อนไขอื่นๆ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร
ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2554 (ภาคผนวก) และต้องเข้าร่วมกิจกรรมการสัมนาทางวิชาการ ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 60 ของกิจกรรมที่ภาควิชาจัดหรือกําหนดให้นิสิตเข้าร่วมตลอดระยะเวลาการศึกษา

หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์
1. การเตรียมการสําหรับอาจารย์ใหม่
1. กําหนดให้อาจารย์ที่เพิ่งได้รับการบรรจุ เข้าร่วมปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ของมหาวิทยาลัย ซึ่งจัดเป็นประจํา
ทุกปี เพื่อทําความรู้จักกับมหาวิทยาลัย หลักสูตรตามกรอบมาตรฐานอุดมศึกษา การประกันคุณภาพ การพัฒนา
ทักษะการจัดการเรียนการสอน ฯลฯ
2. สําหรับอาจารย์พิเศษจะได้รับการประสานงานจากภาควิชาถึง วัตถุประสงค์ของหลักสูตร พร้อมทั้งแจก
เอกสารประกอบที่จําเป็น
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
สนับสนุนให้อาจารย์เข้าร่วมโครงการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผลที่
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยจัดขึ้น โดยสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมโครงการ
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่นๆ
1. จัดสรรงบประมาณในการเข้าร่วมอบรมสัมมนา ทางวิชาการและวิชาชีพ แก่คณาจารย์ โดยให้เข้า
ร่วม อย่างน้อยปีละ 1 ครั้งต่อคน
2. สนับสนุนให้อาจารย์เข้าสู่ตําแหน่งทางวิชาการ โดยเชิญชวนให้คณาจารย์เข้าร่วมโครงการ การ
ชี้แจงรายละเอียด และข้อกําหนดของการขอตําแหน่งทางวิชาการของคณะหรือมหาวิทยาลัย
3. สนับสนุนงบประมาณในการนําเสนอผลงานวิชาการทั้งในและต่างประเทศ
4. สนับสนุนให้คณาจารย์เสนอผลงานในวิศวกรรมสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร ซึ่งเป็นแหล่งตีพิมพ์
บทความทางวิชาการที่ได้รับการยอมรับเป็นอย่างสูง
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
1. การบริหารหลักสูตร
มีระบบและกลไก การบริหารหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา และการประกัน
คุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยดังนี้
1.1 มี ค ณะกรรมการบริ ห ารหลั ก สู ต ร โดยอาจารย์ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบหลั ก สู ต รเป็ น ผู้ ที่ มี คุ ณ วุ ฒิ แ ละ
ประสบการณ์ที่สอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐานของหลักสูตร ทําหน้าที่บริหารหลักสูตรและการเรียนการสอนให้
เป็นไปตามแผนการศึกษาของหลักสูตร ดําเนินการพัฒนาหลักสูตรและการติดตามประเมินผลหลักสูตรให้ทันสมัย
และสอดคล้องกับความต้องการของสังคม
1.2 จั ด ให้ มี ก ารประชุ ม สั ม มนา หรื อ แลกเปลี่ ย นความรู้ ข องคณะกรรมการบริ ห ารหลั ก สู ต ร
อาจารย์ ป ระจํ า หลั ก สู ต ร ผู้ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การเรี ย นการสอน เช่ น นิ สิ ต ศิ ษ ย์ เ ก่ า ผู้ ใ ช้ บั ณ ฑิ ต รวมทั้ ง
ผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาที่เกี่ยวข้อง เพื่อเข้าร่วมเสนอแนะหรือให้ความคิดเห็นต่อแนวทางในการพัฒนาหลักสูตร
การเรียนการสอน อย่างสม่ําเสมอ
1.3 มี ก ระบวนการติ ด ตามและประเมิ น ผลการเรี ย นของผู้ เ รี ย นในทุ ก รายวิ ช าผ่ า นที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการวิชาการประจําคณะหรือที่ประชุมของภาควิชา ที่ดูแลหลักสูตรอยู่
1.4 มีระบบการประเมินและสํารวจความพึงพอใจของผู้เรียนต่อประสิทธิภาพการสอนของอาจารย์
ตลอดจนมีการประเมินประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอน โดยฝ่ายวิชาการประจําคณะ หรือภาควิชาที่ดูแล
หลักสูตร เพื่อปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอนต่อไป
1.5 มีการจัดการเรียนการสอนที่เป็นระบบ โดยจัดทําประมวลรายวิชา (Course Syllabus) และ
แผนการสอนที่มีความครอบคลุมในเนื้อหาสาระครบทุกรายวิชา มีการกําหนดกระบวนการเรียนการสอนที่มีทั้ง
บรรยาย ปฏิบัติ สัมมนา ศึกษาดูงาน และการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง และมีการแจกประมวลรายวิชาและ
แผนการสอน ให้ผู้เรียนได้รับทราบตลอดจนแจ้งให้ผู้เรียนได้รับทราบถึงเกณฑ์ในการวัดผลการศึกษาของแต่ละ
รายวิชาด้วย
1.6 มีการเชิญผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกสถาบันมาเป็นวิทยากร หรืออาจารย์พิเศษ เพื่อให้การ
เรียนการสอนมีประสิทธิภาพ รวมทั้งจัดให้มีโครงการพัฒนาทักษะการสอนแก่คณาจารย์เป็นประจํา
2. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน
2.1 การบริหารงบประมาณ
คณะจัดสรรงบประมาณประจําปี ทั้งงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้เพื่อจัดซื้อตํารา สื่อการเรียน
การสอน โสตทัศนูปกรณ์ วัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ และวัสดุครุภัณฑ์สนับสนุนการเรียนปฏิบัติการอย่างเพียงพอ
เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนภาคทฤษฎีและปฏิบัติการ ตลอดจนสร้างสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับการ
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ค้นคว้าและเรียนรู้ด้วยตนเองของนิสิต นอกจากนี้ยังสนับสนุนให้มีระบบบริหารจัดการที่ใช้ทรัพยากรร่วมกัน ทั้ง
ในระดับภาควิชา ในระดับคณะและภายนอกสถาบัน
2.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนทีม่ ีอยู่เดิม
คณะมี ความพร้ อมด้านหนังสือ ตําราและการสื บค้ นผ่านฐานข้อมูล โดยผ่ านการบริ ก ารของ
สํานักหอสมุดของมหาวิทยาลัยและห้องสมุดคณะ ทั้งนี้หนังสือเรียนและเอกสาร Website ที่เกี่ยวข้องกับสาขา
วิศวกรรมศาสตร์มีดังนี้
- สํานักหอสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร มีตํารา เอกสารในกลุ่มวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี ดังนี้
ตําราเรียน
: ภาษาไทย
56,209
เล่ม
: ภาษาต่างประเทศ
24,411
เล่ม
วารสาร
: ภาษาไทย
60
ชื่อเรื่อง
: ภาษาต่างประเทศ
25
ชื่อเรื่อง
ฐานข้อมูล (Database)
30
ฐานข้อมูล
โสตทัศนวัสดุ วีดีทัศน์ : ภาษาไทย
2,264
รายการ
: ภาษาอังกฤษ
956
รายการ
- ห้องสมุดคณะวิศวกรรมศาสตร์ มีตําราตามยอดปี 2554 ดังนี้
ตําราเรียน
: ภาษาไทย
6,846
เล่ม
: ภาษาอังกฤษ
2,557
เล่ม
วารสาร
: ภายในประเทศ
51
ชื่อเรื่อง
: ต่างประเทศ
28
ชื่อเรื่อง
โสตทัศนวัสดุ วีดีทัศน์ : ซีดีรอม
1,400
แผ่น
จัดให้มีห้องคอมพิวเตอร์สําหรับนิสิตเพื่อใช้ในการค้นคว้าและเรียนรู้ นอกจากนี้คณะมีอุปกรณ์ที่
สนับสนุนการเรียนการสอนภาคบรรยายและปฏิบัติการอย่างพอเพียง
2.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิม่ เติม
จัดเตรียมงบประมาณโดยประสานงานกับสํานักหอสมุดมหาวิทยาลัยในการจัดซื้อหนังสือและตํารา
ที่เกี่ยวข้อง ในการจัดซื้อนี้ได้เปิดโอกาสให้นิสิตและอาจารย์ผู้สอนในแต่ละรายวิชามีส่วนร่วมในการเสนอแนะ
รายชื่อหนังสือ ตลอดจนสื่ออื่นๆที่จําเป็น สําหรับห้องสมุดของคณะมีการเตรียมงบประมาณสําหรับจัดซื้อหนังสือ
ตํารา หรือวารสารเฉพาะทาง นอกจากนี้ยังจัดเตรียมงบประมาณสําหรับจัดซื้อครุภัณฑ์สื่อการสอนและครุภัณฑ์
ประจําห้องปฏิบัติการเพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอนของอาจารย์
2.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร
การเตรียมความพร้อมสนับสนุนการเรียนการสอนตามหลักสูตรให้เป็นไปตาม
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(1) ประกาศ กระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548
ข้อ 15 ว่าด้วยการประกันคุณภาพของหลักสูตร
(2) ประกาศ กระทรวงศึกษาธิการ เรื่องมาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2549 ว่าด้วยมาตรฐานด้าน
พันธกิจของการบริหารอุดมศึกษา และมาตรฐานด้านการสร้างและพัฒนาสังคมฐานความรู้และสังคมแห่งการ
เรียนรู้
โดยมีการประเมินความเพียงพอของทรัพยากรตามข้อกําหนดข้างต้นโดย
(1) จัดทําแบบสํารวจความต้องการจากนิสิตในใช้ทรัพยากรสนับสนุนการเรียนการสอน
(2) จัดประชุมระดมความคิดเห็นจากอาจารย์ผู้ใช้ทรัพยากรการเรียนการสอน
3. การบริหารคณาจารย์
3.1 การรับอาจารย์ใหม่
กระบวนการในการรับอาจารย์ใหม่ เริ่มจากการส่งใบสมัครให้แก่ภาควิชาที่มีผู้มาสมัคร กลั่นกรอง
ประวัติ คุณสมบัติและประสบการณ์ว่าเพียงพอต่อความรับผิดชอบการสอนในเบื้องต้น จากนั้นคณะจะพิจารณา
กรอบอัตรา หากยังมีว่าง ก็จะนําเข้าที่ประชุมกรรมการคณะเพื่อพิจารณากลั่นกรองในรอบที่สอง หากกรรมการ
คณะเห็นชอบ ก็จะนําเสนอมหาวิทยาลัยเพื่อขออนุมัติบรรจุ หรือหากไม่มีกรอบอัตราแต่ผู้สมัครมีคุณวุฒิสูง ก็จะ
ดําเนินการขอกรอบอัตราจากมหาวิทยาลัย
3.2 การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร
กระบวนการในการปรึกษาหารือร่วมกันและการมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการติดตามคุณภาพ
หลักสูตร การทบทวนประจําปีและการวางแผนสําหรับการปรับปรุงหลักสูตร กระทําโดยผ่านกรรมการวิชาการ
ของคณะ และ กรรมการประจําภาควิชา
3.3 คณาจารย์ที่สอนบางเวลาและคณาจารย์พิเศษ
แต่งตั้งอาจารย์พิเศษมุ่งให้เกิดการพัฒนาประสบการณ์การเรียนรู้แก่นิสิตนอกเหนือไปจากความรู้ตาม
ทฤษฎี เพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์การทํางานในวิชาชีพจริง
4. การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน
4.1 การกําหนดคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
อ้างอิงตามมาตรฐานกําหนดตําแหน่งของคณะกรรมการพัฒนาระบบข้าราชการพลเรือน
4.2 การเพิ่มทักษะความรูเ้ พื่อการปฏิบัติงาน
สนับสนุนการฝึกอบรม ทัศนศึกษา หรือการฝึกการทําวิจัยร่วมกับอาจารย์ โดยมีการจัดสรร
งบประมาณทั้งในระดับคณะและระดับภาควิชา
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5. การสนับสนุนและการให้คําแนะนํานิสติ
5.1 การให้คาํ ปรึกษาด้านวิชาการ และอื่นๆ แก่นิสิต
(1) มีการเชิญผู้เชี่ยวชาญจากภาคธุรกิจ หรือภาคอุตสาหกรรมที่มีประสบการณ์ตรงในรายวิชาต่าง ๆ มา
เป็นอาจารย์พิเศษ เพื่อถ่ายทอดประสบการณ์ให้แก่นิสิต
(2) มีผู้ช่วยสอนประจําห้องปฏิบัติการที่มีความรู้ในจํานวนที่เหมาะสม
(3) คณะมีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการให้แก่นิสิตทุกคน โดยนิสิตที่มีปัญหาในการเรียน
สามารถปรึกษากับอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการได้ โดยอาจารย์ของคณะทุกคนจะต้องทําหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษา
ทางวิชาการให้แก่นิสิต และทุกคนต้องกําหนดชั่วโมงว่าง (Office Hours) เพื่อให้นิสิตเข้าปรึกษาได้ นอกจากนี้
ต้องมีที่ปรึกษากิจกรรมเพื่อให้คําปรึกษาแนะนําในการจัดทํากิจกรรมแก่นิสิต
5.2 การอุทธรณ์ของนิสิต
เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2554
6. ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต
6.1 จัดการสํารวจความต้องการของตลาดแรงงาน และความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตก่อนการพัฒนาหรือ
ปรับปรุงหลักสูตร
6.2 ประมาณการความต้องการแรงงานประจําปีจากภาวะการได้งานทําของบัณฑิตและรายงานผลการ
สํารวจความต้องการแรงงานของหน่วยงานราชการและหน่วยงานภาคธุรกิจที่เกี่ยวข้อง
6.3 ติ ด ตามข้ อ มู ล ความรู้ แ ละทั ก ษะที่ เ ป็ น ที่ ต้ อ งการของตลาดแรงงานสาขาวิ ช าวิ ศ วกรรมโยธา ซึ่ ง
เปลี่ยนแปลงตามความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี
6.4 มีแผนการจัดการสํารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตเมื่อครบรอบหลักสูตร เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการ
ปรับปรุงหลักสูตรครั้งต่อไป
6.5 แนวทางการประเมินประสิทธิผลของบัณฑิต พิจารณาจากปัจจัยความต้องการของตลาดแรงงานดังนี้
(1) มีจริยธรรม คุณธรรม และจรรยาบรรณแห่งวิชาการและวิชาชีพวิศวกรรมโยธา
(2) มีความรู้ ความเชี่ยวชาญอย่างสูงในการวิจัย สร้างองค์ความรู้ในสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
(3) ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ
(4) ความสามารถในการใช้ระบบ IT
(5) พฤติกรรมในการทํางานและวินัยการทํางาน
(6) ความรู้เชิงวิชาชีพ และการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า
(7) ความสามารถในการเรียนรู้และศักยภาพในการตัดสินใจ
(8) มนุษยสัมพันธ์ การทํางานเป็นทีมและการเป็นผู้นํา
(9) การสื่อความกับผู้อื่น
(10) ความคิดสร้างสรรค์
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7. ตัวบ่งชี้ผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators)
การประกันคุณภาพหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนที่จะทําให้ดุษฎีบัณฑิต มีคุณภาพตาม
มาตรฐานคุณวุฒิระดับปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา กําหนดตัวบ่งชี้ผลการดําเนินงานดังนี้
ตัวบ่งชี้ผลการดําเนินงาน
ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4
(1) อาจารย์ประจําหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการประชุม x
x
x
เพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการดําเนินการของหลักสูตร
(2) มีรายละเอี ยดของหลักสูตรตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกั บกรอบ x
x
x
มาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ และ/หรือ มาตรฐานคุณวุฒิสาขา (ถ้ามี)
(3) มีรายละเอียดของรายวิชา ตามแบบ มคอ.3 อย่างน้อยก่อนเปิดการ x
x
x
สอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา
(4) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา ตามแบบ มคอ.5 ภายใน x
x
x
30 วันหลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา
(5) จัดทํารายงานการดําเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน
x
x
x
60 วันหลังสิ้นสุดภาคการศึกษา
(6) มี ก ารทวนสอบผลสั ม ฤทธิ์ ข องนิ สิ ต ตามมาตรฐานผลการเรี ย นรู้ ที่ x
x
x
กําหนดใน มคอ.3 อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่
ละปีการศึกษา
(7) มีการพัฒนาและปรั บปรุงการเรี ยนการสอน กลยุท ธ์การสอน หรื อ
x
x
x
ประเมินผลการเรียนรู้จากผลการประเมินการดําเนินงานที่รายงานใน
มอค.7 ปีที่ผ่านมา
(8) อาจารย์ใหม่ทุกคน (ถ้ามี) ได้รับการปฐมนิเทศหรือคําแนะนําด้านการ x
x
x
จัดการเรียนการสอน
(9) อาจารย์ ป ระจํ า ทุ ก คนได้ รั บ การพั ฒ นาในด้ า นวิ ช าการ และ/หรื อ x
x
x
วิชาชีพอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
(10)บุ ค ลากรสนั บ สนุ น การเรี ย นการสอน (ถ้ า มี ) ได้ รั บ การพั ฒ นาทาง x
x
x
วิชาการ และ/หรือ วิชาชีพอย่างน้อยร้อยละ 50 ต่อปี
(11)ระดั บ ความพึ ง พอใจของนิ สิ ต ปี สุ ด ท้ า ย/บั ณ ฑิ ต ใหม่ ที่ มี ต่ อ คุ ณ ภาพ
x
หลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
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ตัวบ่งชี้ผลการดําเนินงาน
(12) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่เฉลี่ยไม่น้อย
กว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
(13) ร้อยละของนิสิตที่สําเร็จการศึกษาตามกําหนดเวลาร้อยละ 40

ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4
x
x

เกณฑ์การประเมินผลการดําเนินการเพื่อรับรองหลักสูตร
ผลการประเมินตัวบ่งชี้ที่ 1-12 กําหนดโดยคณะกรรมการอุดมศึกษา ผลการประเมินแต่ละปีต้องอยู่ใน
ระดับดี กรณีหลักสูตรปริญญาเอกต้องมีผลการประเมินอยู่ในระดับดีต่อเนื่องกันอย่างน้อย 2 ปี ผลการประเมินอยู่
ในระดับดี หมายถึง ดําเนินการตามตัวบ่งชี้ที่ 1-5 ครบถ้วน และดําเนินตัวบ่งชี้ที่ 6-12 บรรลุเป้าหมาย อย่างน้อย
ร้อยละ 80 ของจํานวนตัวบ่งชี้ของปีที่ประเมินสําหรับตัวบ่งชี้ที่ 13 เป็นตัวบ่งชี้เฉพาะของหลักสูตรต้องดําเนินการ
บรรลุตามเป้าหมาย จึงจะถือว่าการจัดการศึกษาหลักสูตรนี้อยู่ในระดับดี

หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอนและการให้คาํ ปรึกษางานวิจัย
1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอนและการให้คาํ ปรึกษางานวิจัย
(1) อาจารย์รับผิดชอบ/อาจารย์ผู้สอนรายวิชา ขอความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากอาจารย์ท่านอื่น
ในการใช้กลยุทธ์การสอนและการให้คําปรึกษางานวิจัย
(2) การสอบถามจากนิสิต ถึงประสิทธิผลของการเรียนรู้จากวิธีการที่ใช้ โดยใช้แบบสอบถามหรือการ
สนทนากับกลุม่ นิสิต ระหว่างภาคการศึกษา โดยอาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
(3) ประเมินจากการเรียนรู้ของนิสิต จากพฤติกรรมการแสดงออก การทํากิจกรรมผลการสอบ และ
รายงานความก้าวหน้างานวิจัย
1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอนและการให้คําปรึกษางานวิจัย
ให้นิสิตได้ประเมินผลการสอนของอาจารย์ในทุกด้าน ทั้งในด้านทักษะ กลยุทธ์การสอน การใช้สื่อในทุก
รายวิชา และการให้คําปรึกษางานวิจัย
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
(1) ประเมินโดยนิสิตปีสุดท้าย
(2) ประเมินโดยดุษฎีบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษา
(3) ประเมินโดยผู้ใช้ดุษฎีบัณฑิต/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ

56

3. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
การประเมินคุณภาพการศึกษาประจําปี ตามดัชนีบ่งชี้ผลการดําเนินงานที่ระบุในหมวดที่ 7 ข้อ 7 โดย
คณะกรรมการประเมินอย่างน้อย 3 คน ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาอย่างน้อย 1 คน ที่ได้รับการแต่งตั้ง
จากมหาวิทยาลัย
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง
ให้คณะกรรมการซึ่งเป็นอาจารย์ประจําหลักสูตรรวบรวมข้อมูลจากการประเมินการเรียนการสอนของ
อาจารย์ นิสิต บัณฑิต และผู้ใช้บัณฑิต และข้อมูลจาก มคอ. 5 และ มคอ. 7 เพื่อทราบปัญหาของการบริหาร
หลักสูตรทั้งในภาพรวมและในแต่ละรายวิชา และนําไปสู่การดําเนินการปรับปรุงรายวิชาและหลักสูตรต่อไป
สําหรับการปรับปรุงหลักสูตรนั้นจะกระทําทุกๆ 5 ปี ทั้งนี้เพื่อให้หลักสูตรมีความทันสมัยและสอดคล้องกับความ
ต้องการของผู้ใช้บัณฑิต

