
รายละเอยีดของหลกัสูตร 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาการบริหารงานกอสราง 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2552 

 
ชื่อสถาบนัอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยพีระจอมเกลาพระนครเหนือ 
 
คณะ    ภาควิชาวิศวกรรมโยธา วศิวกรรมศาสตร 

 
หมวดที ่1. ขอมูลท่ัวไป 

 
1. รหัสและชื่อหลักสูตร 

ภาษาไทย  : หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบรหิารงานกอสราง 
ภาษาอังกฤษ : Master of Engineering Program in Construction Management 
 

2. ชื่อปริญญาและสาขาวชิา 
ชื่อเต็มภาษาไทย  :    วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑติ (การบริหารงานกอสราง) 
ชื่อยอภาษาไทย  :    วศ.ม. (การบริหารงานกอสราง) 
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ :    Master of Engineering (Construction Management) 
ชื่อยอภาษาองักฤษ :    M.Eng. (Construction Management) 
 

3. วิชาเอก (ถามี) 
หลักสูตรฯ ผลิตบัณฑิตที่มีความรูทางดานการบริหารงานกอสราง  
 

4. จํานวนหนวยกิตที่เรยีนตลอดหลักสตูร 
36 หนวยกิต 
 

5. รูปแบบของหลักสตูร 
5.1. รูปแบบ 

หลักสูตรระดบัปริญญาโท หลักสูตร 2 ป 
5.2. ภาษาที่ใช 

ภาษาไทย โดยเอกสารประกอบและหนังสือท่ีใชอาจเปนภาษาอังกฤษในบางวิชา 
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5.3. การรับเขาศึกษา 
รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาตางชาติท่ีสามารถใชภาษาไทยไดเปนอยางดี 

5.4. ความรวมมือกับสถาบันอื่น 
เปนหลักสตูรเฉพาะของสถาบันทีจ่ัดการเรียนการสอนโดยตรง 

5.5. การใหปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษา 
ใหปริญญาเพยีงสาขาวิชาเดียว 

 
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพจิารณาอนมุัติ/เหน็ชอบหลักสูตร 

- หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2552  ปรับปรุงจากหลักสตูรใหมชื่อ วศิวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาวิชาการบริหารงานกอสราง เริ่มใชมาตั้งแตปการศึกษา 2546  

- เปดสอนภาคการศึกษาที ่1 ป พ.ศ. 2553 
- ไดพจิารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการประจําสวนงานวิชาการคณะวิศวกรรมศาสตร ในการ

ประชุมครั้งที ่8/2552  เม่ือวันที ่ 19 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2552  
- ไดพจิารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่  9/2552  

เม่ือวันที่  14 เดือน กันยายน พ.ศ. 2552  
- ไดรับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสตูรจากสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยพีระจอมเกลาพระนครเหนือ ใน

การประชุมครัง้ท่ี..................เม่ือวันท่ี..........เดือน....................................พ.ศ. ................ 
 

7. ความพรอมในการเผยแพรหลักสตูรทีม่ีคุณภาพและมาตรฐาน 
หลักสูตรมีความพรอมเผยแพรคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวฒุริะดับอุดมศึกษา

แหงชาติ พ.ศ. 2552 
 

8. อาชพีทีส่ามารถประกอบไดหลงัสาํเรจ็การศึกษา 
- ผูจัดการโครงการกอสราง 
- ผูรับเหมากอสราง 
- วิศวกรที่ปรึกษาในงานกอสราง 
- วิศวกรผูควบคุมงานในงานกอสราง 
- วิศวกรโครงการ 
- นักพฒันาอสังหาริมทรัพย 
- ขาราชการ วศิวกร ในสวนราชการที่เกี่ยวของกับงานกอสราง เชน กระทรวงมหาดไทย กระทรวง

คมนาคม กรุงเทพมหานคร เปนตน 
- วิศวกรในสถานประกอบการตางๆ ในอตุสาหกรรมกอสราง 
- ผูประกอบการตางๆ ในอตุสาหกรรมกอสราง 
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9. ชื่อ เลขประจาํตวับตัรประชาชน ตาํแหนง และคุณวฒุิการศึกษาของอาจารยผูรับผิดชอบ
หลักสตูร 
รหัส ตําแหนงทางวิชาการ ช่ือ – สกุล คุณวุฒิ สาขาวิชา 

3102400239855 รองศาสตราจารย นางสาว กมลวัลย ลือประเสริฐ Ph.D. Civil Engineering (CEM) 
   M.S. Civil Engineering 
   วศ.บ. วิศวกรรมโยธา 

3101700987384 ผูชวยศาสตราจารย นาย วรรณวิทย แตมทอง Ph.D. Civil Engineering (CEM) 
   M. Eng. Construction Engrg and 

Management 
   อส.บ.  โครงสราง 

3100700767758 อาจารย นาย กวิน ตันติเสวี Ph.D. Civil and Environmental 
Engineering (Advanced 
Infrastructure Systems) 

   M.S.  Civil and Environmental 
Engineering 

   วศ.บ. วิศวกรรมโยธา 
3749900311670 รองศาสตราจารย นาย สุพรชัย อทุัยนฤมล Ph.D. Civil Engineering  

(Transportation Engrg) 
   M. Eng. Civil Engineering  

(Transportation Engrg) 
   วศ.บ. วิศวกรรมโยธา 

 
3629900054333 ผูชวยศาสตราจารย นาย พิสณฑ อุดมวรรัตน D.Eng Civil Engineering  

(Structural Engineering) 
   M. Eng. Structural Engineering 
   B. Eng Civil Engineering, 

* รายชือ่ 3 ลําดับแรกคืออาจารยผูรับผดิชอบหลักสูตร 
 

10. สถานท่ีจดัการเรยีนการสอน 
คณะวศิวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ กรุงเทพฯ 
 

11. สถานการณภายนอกหรอืการพฒันาที่จําเปนตองนาํมาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 
11.1. สถานการณหรือการพัฒนาทางเศรษฐกจิ 

อุตสาหกรรมกอสรางเปนอตุสาหกรรมพืน้ฐานของการพฒันาประเทศ ในแตละปมีเงินลงทุน
ในอตุสาหกรรมดังกลาวหลายแสนลานบาท โดยเฉพาะอยางยิ่งเงินลงทุนของภาครัฐในการ
พฒันาสาธารณูปโภค เชน รถไฟฟา ถนน ทางรถไฟ  ในป พ.ศ. 2551 เกิดวิกฤตเศรษฐกจิโลก
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ท่ีเร่ิมตนจากวกิฤตอสังหารมิทรัพยในสหรัฐอเมริกา และไดลามเปนวกิฤตไปทั่วโลก สงผล
กระทบถึงประเทศไทยดวย  รัฐบาลไดตระหนักถึงปญหาดังกลาว และไดจัดสรรงบประมาณ
ประมาณ 8 แสนลานบาทในป พ.ศ. 2552เปนงบลงทุนกระตุนเศรษฐกจิในอตุสาหกรรมกอสราง
เนื่องจากอตุสาหกรรมกอสรางเปนอุตสาหกรรมพื้นฐานของประเทศ  ความตองการ
ผูประกอบการที่มีความรูความสามารถในอุตสาหกรรมจึงมีแนวโนมสูงขึ้น 

11.2. สถานการณหรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
สังคมและวฒันธรรมไทยในปจจุบันเริ่มเขาสูยุคขอมูลขาวสาร เปนวฒันธรรมไรพรมแดน

มากขึ้น การใชขอมูลขาวสารเพือ่ประโยชนหรือการไดเปรียบทางการคานั้นมีมากขึ้น   แต
วัฒนธรรมและสังคมไทยยังขาดการพฒันาทางดานขอมูล ท่ีจะนําไปสูสารสนเทศเพือ่การพัฒนา
ไดในอนาคต  สังคมยังมีลักษณะใชเทคโนโลยีอยางขาดความเขาใจ และขาดการคดิสังเคราะห
ประยุกตสิ่งทีมี่อยูใหเหมาะสมกับอตุสาหกรรมของตน 

อีกทั้งอุตสาหกรรมกอสรางเปนอตุสาหกรรมที่มีผูประกอบการรายยอยเปนจํานวนมากกวา
รอยละ 90 โดยมีผูประกอบการรายใหญที่มีชื่อเสยีงและมีศักยภาพในการทํางานขนาดใหญไม
มากนัก ทําใหวัฒนธรรมในสังคมอุตสาหกรรมกอสรางคอนขางกระจดักระจาย ผูประกอบการใน
อุตสาหกรรม ไมจําเปนตองเปนวศิวกร หรือสถาปนิก หรือมีพื้นฐานความรูการทํางานใน
อุตสาหกรรมบาง  ดังนั้นวฒันธรรมการทํางานของบคุลากรในสังคม จะคอนขางแตกตางกัน
ออกไปขึ้นอยูกับปจจัยตางๆ ท้ังลักษณะงาน พื้นฐานการศึกษา ประสบการณทํางาน เงินทุน 
ฯลฯ   ทําใหการพฒันาสังคมในภาพรวมเพือ่สรางวฒันธรรมการบริหารจัดการโครงการกอสราง
หรืองานในอตุสาหกรรมกอสรางอยางมีประสิทธิภาพน้ันทําไดยาก 

 
12. ผลกระทบจากขอ 11.1 และ ขอ 11.2 ตอการพฒันาหลักสูตรและความเกี่ยวของกบัพนัธกิจ

ของสถาบนั 
12.1. การพฒันาหลกัสูตร 

จากสถานการณทางเศรษฐกิจและสังคมที่ไดกลาวไวเบ้ืองตน  ภาควิชาวศิวกรรมโยธา ได
เล็งเห็นความสําคัญและความจําเปนในการพฒันาหลักสูตรในสาขาการบริหารงานกอสรางให
ตอบสนองสถานการณดังกลาว โดยจัดหลักสูตรเพือ่พฒันาผูประกอบการหรือผูทีทํ่างานอยูใน
อุตสาหกรรมกอสรางใหมีความรู ความสามารถ ในการบรหิารจัดการโครงการอยางมี
ประสิทธิภาพ  โดยคํานึงถึงความสําคัญของขอมูลและความรูในการบริหารจัดการโครงการ และ
คํานึงถึงสิ่งท่ีจาํเปนในการบริหารงานในโครงการกอสรางตางๆ ท้ังขนาดเล็กและใหญ ไมวาจะ
เปนความรูในลักษณะของอตุสาหกรรมกอสรางไทย  การพฒันาอสังหาริมทรัพย การวางแผน
งานในโครงการ การบริหารการเงิน เศรษฐศาสตร  กฎหมาย  การเก็บขอมูล และประยุกตใช
สารสนเทศเพือ่การตัดสินใจในการบริหารโครงการกอสรางอยางมีประสิทธิภาพ 
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12.2. ความเกี่ยวของกับพันธกจิของสถาบัน 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยพีระจอมเกลาพระนครเหนือมีปณิธานที่จะ “พฒันาคน พฒันา

วิทยาศาสตร และเทคโนโลยี” ซึ่งสอดคลองกับวัตถปุระสงคในหลักสตูรนี้ ท่ีตองการพฒันาบุ
คลาการที่มีความรู ความสามารถในการบริหารงานและปฎิบัติงานในอุตสาหกรรมกอสราง  โดย
พฒันาใหมีความรูวิทยาการตางๆ ทีจ่ําเปนสําหรับการบริหารงานในอุตสาหกรรมกอสรางใหมี
ประสิทธิภาพ 

 
13. ความสมัพนัธ (ถามี) กับหลักสูตรอืน่ที่เปดสอนในคณะ/ภาควิชาอืน่ของสถาบัน (เชน รายวิชา

ท่ีเปดสอนเพือ่ใหบริการคณะ/ภาควิชาอื่น หรือตองเรียนจากคณะ/ภาควิชาอื่น) 
13.1. กลุมวิชา/รายวิชาทีใ่นหลักสูตรท่ีเปดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสตูรอื่น 

ในการศึกษาในระดับมหาบัณฑิตและในการปฏิบัติงานในสภาพเศรษฐกิจและสังคมปจจุบัน 
การมีความรู ความสามารถภาษาที่สอง โดยเฉพาะอยางยิ่งภาษาอังกฤษมีความจําเปนเปน
อยางยิ่ง  หลกัสูตรนี้มีการจัดใหนักศึกษาเรียนภาษาองักฤษ ตามขอบังคบันักศึกษามหาบัณฑติ
ของมหาวิทยาลัย    

13.2. กลุมวิชา/รายวิชาในหลักสตูรที่เปดสอนใหภาควิชา/หลกัสูตรอื่นตองมาเรียน 
ไมมี 

13.3. การบริหารจัดการ 
นอกจากน้ันหลักสูตรนี้มีความสัมพันธกบัหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขา

วิศวกรรมโยธา เน่ืองจากบริหารจัดการโดยภาควิชาวศิวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร และ
ในหลักสูตรสาขาวิศวกรรมโยธานั้นมีการเปดการเรียนการสอนในสาขาวศิวกรรมและการ
บริหารการกอสรางเชนกัน โดยเมื่อมีความจําเปนนักศกึษาสามารถเรียนวิชาในหลักสูตร
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวศิวกรรมโยธาได  
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หมวดที ่2. ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร 

1. ปรัชญา ความสาํคัญ และวัตถปุระสงค ของหลักสตูร 
1.1. ปรัชญาและความสําคัญของหลักสูตร 

ตั้งแตป 2544 ภาควชิาวศิวกรรมโยธา ไดบริหารงานและจัดการเรียนการสอนในหลักสูตร
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา แขนงวิชาวศิวกรรมกอสรางและการบริหาร 
ซึ่งเปนหลักสตูรที่มีจุดมุงหมายในการผลติวศิวกรใหมีความรูความสามารถตรงสาขาโดยเนนการทํา
การวิจยัและพฒันางานวจิัยพื้นฐานที่เกี่ยวของกับการบริหารงานกอสรางและอตุสาหกรรมกอสราง
โดยตรง ในหลักสูตรดังกลาวภาควชิาฯ กําหนดใหนักศึกษาทุกคนตองทํางานวจิัยระดับวิทยานพินธ 
อยางไรก็ดีการบริหารงานโครงการกอสรางและอตุสาหกรรมกอสรางมีความสลับซบัซอนและ
จําเปนตองตอบรับกับการเปลี่ยนแปลงทีร่วดเร็วของเทคโนโลยีและแนวคิดทางการบริหารงานที่
เปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา อีกทั้งขนาดของโครงการกอสรางที่มีขนาดใหญและเกีย่วของกับคน
หลายฝายมากขึ้น งานกอสรางจึงเกี่ยวของกับการทํางานรวมกันระหวางผูบริหารตั้งแตระดับตนท่ี
ทํางานอยูหนางานจนถึงวศิวกรและผูบริหารโครงการระดับอาวุโส ซ่ึงการบริหารงานกอสรางใน
ปจจุบันจึงมิใชแคการบริหารงานโครงการดังเชนในอดีต ประกอบกับการเปดเสรีทางการคา และการ
ประกอบวชิาชีพขามชาตทิาํใหจําเปนตองมีการผลิตบคุลากรและทรพัยากรบุคคลในอตุสาหกรรม
กอสรางที่มีความรูความสามารถระดับนานาชาติไดจึงจาํเปนตองทําการผลิตทรัพยากรบุคคลควบคู
กันไปพรอมๆกับการผลติงานวิจัยเชิงพื้นฐานและการเพิ่มพูนความรูใหมและประสบการณเพือ่ใชใน
การผลิตงานวจิัยเชิงการแกปญหาและการประยุกตใช  

จากแนวความคิดขางตน ภาควิชาวิศวกรรมโยธาเล็งเห็นความสําคญัในการจัดการเรียน
การสอนทางดานที่เกี่ยวของกับการบรหิารงานกอสรางใหกับอตุสาหกรรม ภายใตปรัชญาที่จะ “มุง
ผลิตบุคลากรและนักบริหารใหสามารถพฒันาและเพิ่มพูนความรูความสามารถในการบริหารท้ังที่
เกี่ยวของกับความรูใหมในเชิงวิศวกรรม เชิงระบบอตุสาหกรรมและ เชิงการพฒันาองคกร เพื่อเปด
โอกาสใหนักศกึษาสามารถนําความรูท่ีไดรับผสมผสานกับประสบการณการทํางานที่ผานมานําไป
ปรับปรุงวธิีการทํางานใหดีขึ้น และเพื่อเปนพื้นฐานและกําลังสําคัญในการพฒันางานบริหารและการ
จัดการในอุตสาหกรรมกอสราง” โดยการประยุกตใชหลกัการและวธิีการจัดการและบริหารงาน
กอสรางที่เปนระบบ สอดคลองและควบคูกับการที่ภาควิชาวศิวกรรมโยธาผลตินักศึกษาในหลักสูตร
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวชิา วศิวกรรมโยธา แขนงวิชาวศิวกรรมกอสรางและการบริหาร
ท่ีเนนการพัฒนาศักยภาพวศิวกรระดับมหาบัณฑิตที่มีความสามารถในการสรางงานวิจยัองคความรู
พื้นฐานตอไป 
 

1.2. วัตถุประสงคของหลักสตูร 
1.2.1. เพือ่ผลติมหาบัณฑิตทางสาขาวิชาการบริหารงานกอสราง โดยใหบณัฑิตมีความรูพื้นฐานใน

การบริหารงานกอสรางอยางเปนระบบ และไดศึกษาหาความรูดานการบริหารท่ีเก่ียวของ 
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อาทิเชน   เศรษฐศาสตร การเงิน หรือ กฎหมาย  เพือ่เพิ่มทักษะในการจัดการและบริหารงาน
กอสรางใหมีประสิทธิภาพ 

1.2.2. เพือ่เพิ่มพูนความรูและการวิเคราะหเชิงการแกปญหาใหตรงตามแนวทางหรือประสบการณท่ี
นักศึกษามอียูหรือสามารถประยุกตใชกบัแนวคิดทางการบริหารทีนั่กศึกษาเรียนรูได 

 
2. แผนพฒันาปรบัปรงุ 
แผนการพฒันา/เปลี่ยนแปลง ยุทธศาสตร หลักฐาน/ดัชนีชี้วัด 
ปรับปรุงหลักสูตรวศิวกรรมศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาการบริหารงาน
กอสรางใหมีมาตรฐานไมต่ํากวากรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห
งชาติ พ.ศ. 2552 

พฒันาหลักสตูรโดยมีพื้นฐาน
จากกรอบมาตรฐานคุณวฒุิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาต ิพ.ศ. 
2552 และติดตามประเมิน
หลักสูตรอยางสม่ําเสมอ 

เอกสารปรบัปรุงหลักสูตร 
รายงานผลการประเมิน
หลักสูตร 

ปรับปรุงหลักสูตรวศิวกรรมศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาการบริหารงาน
กอสรางใหสอดคลองกับความตองการ
ของอุตสาหกรรมกอสราง 

ติดตามความเปลี่ยนแปลงใน
ความตองการของ
ผูประกอบการในอตุสาหกรรม
กอสราง 

รายงานผลการสํารวจความ
ตองการของผูประกอบการใน
อุตสาหกรรมกอสราง 
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หมวดที ่3 ระบบการจดัการศึกษา การดําเนนิการ และโครงสรางของหลักสตูร 
 
1. ระบบการจัดการศึกษา 

1.1. ระบบ 
เปนไปตามขอบังคบัมหาวทิยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ วาดวยการศึกษาระดบั
บัณฑิตศึกษา 

1.2. การจัดการศึกษาภาคฤดูรอน 
ไมมีการจัดการศึกษาในภาคฤดูรอน 

1.3. การเทียบเคียงหนวยกิตในระบบทวิภาค 
ไมมี 
 

2. การดาํเนนิการหลักสตูร 
2.1. วัน-เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน 

นอกวัน – เวลาราชการ วนัจันทร-ศุกร ระหวางเวลา 17.30 น. – 20.30 น. และวนัเสาร – อาทติย 
 

2.2. คุณสมบัติของผูเขาศึกษา 
2.2.1. ตามเกณฑมาตรฐาน คอื เปนผูสําเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเทา 
2.2.2. มีเกณฑคุณสมบัติเพิ่มเติม (ระบุ) วศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต 

หรือ เทียบเทา 
2.2.3. มีเกณฑคุณสมบัติเฉพาะ (ระบุ) มีประสบการณในการทํางานเกี่ยวของกับอตุสาหกรรม

กอสรางไมต่ํากวา 3 ป 
 

2.3. ปญหาของนักศึกษาแรกเขา 
นักศึกษาสวนใหญของหลักสูตรเปนผูประกอบการหรอืเปนผูที่ทํางานอยูในอุตสาหกรรม

กอสรางมาแลวระยะเวลาหน่ึง (ไมต่ํากวา 3 ป) และเปนผูมีวุฒิการศกึษาวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต 
ในสาขาวศิวกรรมศาสตรตางๆ  และเปนผูมีวุฒิการศึกษาสถาปตยกรรมศาสตรบณัฑิต หรือ
เทียบเทา   ดังน้ันจึงอาจตองมีการปรับตวัเขาสูบรรยากาศการเรียนการสอนหลังเลิกปฏิบตัิงาน
ประจําวันบาง  นอกจากนั้นอาจยังมีปญหาเร่ืองการอานเอกสารประกอบการสอนที่เปน
ภาษาอังกฤษบาง ขึ้นอยูกบัประสบการณของแตละบคุคล และพื้นฐานการทํางาน 

2.4. กลยุทธในการดําเนินการเพือ่แกไขปญหา/ขอจํากัดของนักศึกษาในขอ 2.3 
ในการคัดเลอืกนักศึกษาเขาศึกษาจะมีการคัดเลือกนักศึกษาทีศ่ักยภาพในการปรบัตัว  มี

สถานที่ทํางาน และมีประสบการณเพยีงพอทีจ่ะเขามาศึกษาในหลักสูตรได   แมนักศึกษาจะมี
พื้นฐานการศกึษาแตกตางกัน  แตหากมปีระสบการณการทํางานเพยีงพอ จะสามารถนํามาใช
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ประยุกตเพือ่สรางฐานความรูความเขาใจ และแลกเปลี่ยนเรียนรูในการเรียนได   อีกทั้งมีการให
ขอมูลนักศึกษาเกี่ยวกับการเรียนการสอนที่ตองใชเอกสารประกอบการเรียนการสอนเปน
ภาษาอังกฤษ รวมถึงปญหาอุปสรรคที่อาจเกิดจากการทํางานไปและเรียนไปในเวลาเดียวกัน ตอน
สัมภาษณผูท่ีผานการสอบคัดเลือกเพื่อเปนพื้นฐานใหนักศึกษาตัดสนิใจกอนลงทะเบียนเรียน 
 

2.5. แผนการรับนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาในระยะ 5 ป 
จํานวนนักศึกษาในแตละปการศึกษา 

2553 2554 2555 2556 2557 
นักศึกษา 

 
แผน ก แผน ข แผน ก แผน ข แผน ก แผน ข แผน ก แผน ข แผน ก แผน ข 

ปที่ 1 3 20 3 20 3 20 3 20 3 20 
ปที่ 2 - - 3 20 3 20 3 20 3 20 
รวม 3 20 6 40 6 40 6 40 6 40 

จํานวนที่คาดวาจะ 
สําเร็จการศึกษา - - 3 20 6 40 6 40 6 40 

 

2.6. งบประมาณตามแผน 
งบประมาณที่ตองการแตละป  

หมวดเงนิ 2553 2554 2555 2556 2557 
เงินเดือน 1.080 1.112 1.146 1.180 1.216 
คาตอบแทน 0.765 0.765 0.765 0.765 0.765 
คาใชสอย 0.600 0.600 0.600 0.600 0.600 
คาวัสด ุ 0.150 0.150 0.150 0.150 0.150 
รวมงบดําเนินการ 2.595 2.627 2.661 2.695 2.731 
คาครุภัณฑ 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 
คาที่ดิน - - - - - 
คาสิ่งกอสราง - - - - - 
รวมงบลงทุน 0.150 0.150 0.150 0.150 0.150 

รวมทั้งหมด 2.745 2.777 2.811 2.845 2.881 
 
2.7. ระบบการศึกษา 

แบบชั้นเรยีน 
2.8. การเทียบโอนหนวยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนขามมหาวิทยาลัย (ถามี) 

ไมมี 
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3. หลักสตูรและอาจารยผูสอน 
3.1. หลักสูตร 

3.1.1. จํานวนหนวยกิต  รวมตลอดหลักสูตร 36 หนวยกติ 
3.1.2. โครงสรางหลักสูตร 

แผน ก แบบ ก 2 
หมวดวิชาบังคับ      จํานวน  24  หนวยกิต 
  วิชาบังคบั   12   หนวยกิต 

วิชาวทิยานิพนธ   12  หนวยกิต 
หมวดวิชาเลือก        12 หนวยกิต 
รวมตลอดหลกัสูตร       36  หนวยกิต 
 
แผน ข    
หมวดวิชาบังคับ      จํานวน  18  หนวยกิต 
  วิชาบังคบั  12   หนวยกิต 

วิชาปญหาพิเศษ    6  หนวยกิต 
หมวดวิชาเลือก        18  หนวยกิต 
รวมตลอดหลกัสูตร       36  หนวยกิต 
 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารงานกอสราง มีการเรียนการ

สอน 2 แผนการศึกษา คอืแผน ก แบบ ก 2 แบบเนนการทําวิทยานพินธ 12 หนวยกิต และ แผน ข 
แบบเนนการศึกษารายวิชาโดยไมตองทาํวิทยานิพนธ แตมีการเรียนทํางานในวิชาปญหาพิเศษ 6 
หนวยกิตและตองผานการสอบประมวลความรู การสอบประมวลความรูเปนการสอบขอเขียนซึง่
ประกอบดวย  

1. การสอบขอเขยีน 2 ฉบบั 
ฉบับที ่1 เปนการทดสอบความรูในกลุมวชิาบังคับ 
ฉบับที ่2 เปนการทดสอบความรูในกลุมวชิาเลอืก 

2. โดยขอกําหนดของภาควชิาฯ นักศึกษาสามารถสะสมการสอบผานขอเขียนแตละฉบับใน
การสอบแตละครั้งได ภายในการสอบ 2 ครั้ง 

3. การสอบปากเปลา นักศึกษาตองสอบผานขอเขียนท้ัง 2 ฉบับจึงจะขอสอบปากเปลาได (ที่
สอบปากเปลาไมผานมีสิทธิ์สอบแกตวัได 1 ครั้ง 

 
ทั้งน้ีนักศึกษาสามารถเลอืกเรียนตามแผนการศึกษาหลังจากศึกษาไปได 1 ปการศึกษา (ป

แรกเรียนเหมือนกันหมด) 
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3.1.3. รายวิชา 
          วิชาบังคบั (แผน ก แบบ ก 2 และ แผน ข)                                     12 หนวยกิต 
 185415  การวางแผนและจัดสรรทรัพยากรในงานกอสราง   3 (3-0-6) 
     (Construction Planning and Scheduling) 

185417  การจัดการดานผลิตภาพ     3 (3-0-6) 
(Productivity Management) 

185445  การพฒันาอสงัหาริมทรัพยและการลงทุน   3 (3-0-6) 
    (Property Development and Investment) 

185448  การวิเคราะหและการจัดการความเสี่ยงในงานกอสราง 3 (3-0-6) 
(Risk Analysis and Management in Construction) 

วิชาเลือก  
แผน ก แบบ ก 2 นักศึกษาเลอืกเรียนไมนอยกวา   12   หนวยกิต    
แผน ข    นักศึกษาเลอืกเรียนไมนอยกวา   18    หนวยกิต    
185416  การจัดการและการออกแบบกระบวนการ   3 (3-0-6)

   (Operation Management and Design) 
185418  การจัดการทรพัยากรอาคาร    3 (3-0-6)

   (Building Facilities Management) 
185419  การจัดการการเงินและบัญชีในงานกอสราง  3 (3-0-6) 

    (Construction Financial Management and Accounting) 
  185422  การจัดการดานคุณภาพ     3 (3-0-6) 

(Quality Management)  
185423  สถิติประยุกตในการศึกษาทางดานงานกอสราง  3 (3-0-6) 

(Applied Statistical Methods for Construction Studies 
185431  การจัดการเพือ่ความรับผิดชอบการออกแบบ  3 (3-0-6) 

(Management of Design Liability) 
185434  เทคนิคการกอสรางสมัยใหม    3 (3-0-6) 

(Modern Construction Techniques) 
185435  การจัดการความปลอดภัยหนางาน   3 (3-0-6) 

(Site Safety Management) 
185436  การวางแผนการใชงานเคร่ืองจักรและอุปกรณในงานกอสราง3 (3-0-6) 

(Construction Plant and Equipments Planning) 
185446  เศรษฐศาสตรงานกอสรางและการวางแผนคาใชจาย 3 (3-0-6)

   (Construction Economics and Cost Planning) 
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185447  การตลาดสําหรับผูประกอบการกอสราง   3 (3-0-6) 
(Marketing for Construction Practitioners) 

185450  การจัดการเชงิองคกรในอุตสาหกรรมกอสราง  3 (3-0-6) 
(Organisational Management in Built-Environment) 

185451  การจัดการเชงิสัญญา     3 (3-0-6) 
(Contractual Arrangement) 

185452  การบริหารความขัดแยงและวิธีหาขอยติุ   3 (3-0-6) 
(Conflict Management and Dispute Resolutions) 

185454  ระเบียบวธิีการวิจยัดานการบริหารงานกอสราง  3 (3-0-6) 
(Research Methods in Construction Management) 

185456  วิธีคิดเชิงกลยทุธสําหรับอตุสาหกรรมกอสราง  3 (3-0-6) 
(Strategic Thinking for Construction) 

185457  ระบบชวยในการตัดสินใจสําหรับงานกอสราง  3 (3-0-6) 
    (Decision Support Systems for Construction) 

185485  เร่ืองคัดเฉพาะทางดานการบริหารงานกอสราง   3 (3-0-6) 
(Selected Topics in Construction Management)     

 
วิชาวทิยานิพนธ และ วชิาปญหาพิเศษ  
นักศึกษาทีเ่ลอืกเรียน แผน ก แบบ ก 2 ตองลงทะเบียน 12 หนวยกติในวิชาวทิยานิพนธ 
185999  วิทยานิพนธ      12  

(Thesis) 
 
นักศึกษาทีเ่ลอืกเรียน แผน ข       ตองลงทะเบียน 6 หนวยกิตในวชิาปญหาพเิศษ 
185991  ปญหาพิเศษ  1      3 (0-9-3) 

(Special Problems I) 
185992  ปญหาพิเศษ  2       3 (0-9-3) 

(Special Problems II) 
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3.1.4. แผนการศึกษา 
แผน ก แบบ ก 2   

ปท่ี 1   ภาคการศึกษาที่ 1 
หนวยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 
185445  การพัฒนาอสังหาริมทรัพยและการลงทุน    3 (3-0-6) 

    (Property Development and Investment) 
 1854xx  วิชาเลือก        3 (3-0-6) 

1854xx  วิชาเลือก        3 (3-0-6) 
รวม                 9 (9-0-18) 

ปท่ี 1 ภาคการศึกษาที่ 2 
หนวยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 
185415  การวางแผนและจัดสรรทรัพยากรในงานกอสราง    3 (3-0-6) 

     (Construction Planning and Scheduling) 
1854xx  วิชาเลือก        3 (3-0-6) 
1854xx  วิชาเลือก        3 (3-0-6) 

รวม                   9 (9-0-18) 
ปท่ี 2 ภาคการศึกษาที่ 1 

หนวยกิต 
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 

185417   การจัดการดานผลิตภาพ      3 (3-0-6) 
(Productivity Management) 

185999  วิทยานิพนธ       6  
     (Thesis) 

รวม                  9 (3-0-6) 
 

ปท่ี 2 ภาคการศึกษาที่ 2 
หนวยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 
185448   การวิเคราะหและการจัดการความเสี่ยงในงานกอสราง   3 (3-0-6) 

(Risk Analysis and Management in Construction) 
185999  วิทยานิพนธ       6  

     (Thesis) 
        รวม                9 (3-0-6) 

รวมตลอดหลักสูตร        36 (24-0-48) 
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แผน ข  
ปท่ี 1   ภาคการศึกษาที่ 1 

หนวยกิต 
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 

185445  การพัฒนาอสังหาริมทรัพยและการลงทุน    3 (3-0-6) 
    (Property Development and Investment) 
 1854xx  วิชาเลือก        3 (3-0-6) 

1854xx  วิชาเลือก        3 (3-0-6) 
รวม                  9(9-0-18) 

ปท่ี 1 ภาคการศึกษาที่ 2 
หนวยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 
185415  การวางแผนและจัดสรรทรัพยากรในงานกอสราง    3 (3-0-6) 

     (Construction Planning and Scheduling) 
1854xx  วิชาเลือก        3 (3-0-6) 
1854xx  วิชาเลือก        3 (3-0-6) 

       
รวม                  9 (9-0-18) 

ปท่ี 2 ภาคการศึกษาที่ 1 
หนวยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 
185417   การจัดการดานผลิตภาพ      3 (3-0-6) 

(Productivity Management) 
1854xx  วิชาเลือก        3 (3-0-6) 
185991  ปญหาพิเศษ  1       3 (0-9-3) 

     (Special Problems I) 
รวม                 9 (6-9-15) 

ปท่ี 2 ภาคการศึกษาที่ 2 
หนวยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 
185448   การวิเคราะหและการจัดการความเสี่ยงในงานกอสราง   3 (3-0-6) 

(Risk Analysis and Management in Construction) 
1854xx  วิชาเลือก        3 (3-0-6) 
185992  ปญหาพิเศษ  2       3 (0-9-3) 

     (Special Problems II ) 
        รวม                9 (6-9-15) 

รวมตลอดหลักสูตร        36 (30-18-66) 
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3.1.5. คําอธบิายรายวิชา 
 

185415  การวางแผนและจัดสรรทรัพยากรในงานกอสราง     3 (3-0-6) 
    Construction Planning and Scheduling 

วิชาบังคับกอน :  โดยความเห็นชอบของภาควิชา 
Prerequisite:  Department Permission 

การวางแผน การวางกําหนดการงานกอสราง และการจัดการทรัพยากรของโครงการกอสราง 
เทคนิคและวิธีการวางแผนงานโดยวิธีเสนทางวิกฤต โดยวิธีการวางแผนการทํางานที่เกิดซ้ํา และโดย
วิธีการวางแผนการทํางานควบคูกับการพิจารณาตนทุน และแนะนําการใชซอฟทแวรการบริหารงานที่มี
อยูทั่วไปในการวางแผนงาน 

The subject involves planning and scheduling of projects as well as resource allocation 
for construction projects. Methods and techniques used by planners such as Critical Path 
Method (CPM), Repetitive Scheduling Method (RSM), and the Time Cost Tradeoff are 
introduced. Commercially available software commonly used as tools in project planning and 
scheduling will be introduced. 
 
 

185416  การจัดการและการออกแบบกระบวนการ     3 (3-0-6)  
Operation Management and Design 
วิชาบงัคับกอน :  โดยความเห็นชอบของภาควิชา 
Prerequisite:  Department Permission 

เทคนิคการวิเคราะหและออกแบบกระบวนการกอสราง เพ่ือเพ่ิมผลิตภาพการทํางาน    ลด
ระยะเวลางาน และ ลดการสูญเสียทรัพยากร เชน การจําลองปฏิบัติการ (Operation Simulations) 
ทฤษฎแีถวคอย (Queuing Theory) และการวิจัยดําเนินงาน (Operation Research) รวมถึงทฤษฎีความ
นาจะเปน และวิธีการทางสถิติในงานกอสราง  

Quantitative methods and techniques for the design and analysis of construction 
operations to increase productivity and reduce waste in construction such as operation 
simulations, queuing theory, operation research models.  Probabilistic and statistical methods 
applied to construction operations will be introduced. 
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185417   การจัดการดานผลิตภาพ       3 (3-0-6) 

Productivity Management 
วิชาบังคับกอน :  โดยความเห็นชอบของภาควิชา 
Prerequisite:  Department Permission 

ฝายตางๆ ในอตุสาหกรรมกอสรางที่สงผลตอผลิตภาพของอตุสาหกรรมและโครงการ การวัด
ประสิทธิภาพของงานกอสราง เทคนิคและวิธีการวัดและวิเคราะหผลิตภาพ การบันทึกและวิเคราะห
ขั้นตอนการดําเนินงานกอสราง  การเพิ่มผลิตภาพในงานกอสรางโดยการปรับปรุงข้ันตอนการทํางาน 
การบริหารงานกอสรางแบบทันเวลาพอดี และการกอสรางแบบลดความสญูเสีย 

Parties in construction industry are discussed.  Factors measuring performance in 
construction work is introduced. Productivity measurement and analysis in construction is 
recommended, as well as, techniques used to record and analyze operations.  Productivity 
improvement by adjusting construction sequences, Just In Time (JIT) for construction project 
management and Lean construction is outlined. 
 
  

185418   การจัดการทรัพยากรอาคาร      3 (3-0-6)  
Building Facilities Management 
วิชาบังคับกอน :  โดยความเห็นชอบของภาควิชา 
Prerequisite:  Department Permission 
 การบริหารทรัพยากรของอาคารประเภทหลักตางๆ เชน อาคารสํานักงาน อาคารพาณิชย 
อาคารสําหรับพักอาศยั เปนตน ประเภทหลักของทรัพยากรในอาคารประเภทตางๆ เชน ระบบไฟฟา 
ระบบสุขาภิบาล ระบบเคร่ืองกล ระบบโครงสรางอาคาร เปนตน การจัดการทรัพยากรทางดานเทคนิค
และวิศวกรรม การจัดพื้นที่ (Layout) การจัดการทรัพยากรบุคคล และการเงิน การประเมินประสิทธิภาพ
การจัดการทรัพยากร แนะนําฐานขอมูลเพ่ือการจัดการทรัพยากร  

Management of major types of facilities such as office buildings, commercial buildings 
or residential buildings. Major systems of building facilities such as electrical system, 
mechanical system, sanitary system, structural system are introduced.  Engineering or technical 
aspects, space layout, human resource aspects and financial aspects of building’s facilities 
management are discussed. Facility management database and performance evaluation of the 
management is introduced. 
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185419  การจัดการการเงินและบัญชีในงานกอสราง     3 (3-0-6) 
  Construction Financial Management and Accounting 

วิชาบังคับกอน :   โดยความเหน็ชอบของภาควิชา 
Prerequisite:  Department Permission 

การจัดการทางการเงิน คาใชจายและงบประมาณในองคกรกอสราง โครงการกอสรางและใน
กระบวนงานกอสราง และการเงินของโครงการและเทคนิคการจัดหาโครงการ จุดคุมทุน กําไร และการ
วิเคราะหรายรับรายจายของโครงการ ระบบบัญชีในงานกอสราง รวมถึงระบบและฐานขอมูลเพ่ือการ
ควบคุมคาใชจาย   

Financial-cost and budgeting management for construction organizations, construction 
financing and project acquisition techniques, break-even, profit and cash flow analysis is 
included. Construction financial accounting, cost control system and databases are instructed. 

 

185422   การจัดการดานคุณภาพ       3 (3-0-6)  
Quality Management    
วิชาบังคับกอน : โดยความเห็นชอบของภาควิชา 
Prerequisite:  Department Permission  

มุมมองของคุณภาพในโครงการกอสราง ปจจัยคุณภาพในงานกอสราง วิธีการสมัยใหมเชน 
การจัดการคุณภาพเบ็ดเสร็จ (Total Quality Management) ในงานกอสราง ระบบการบริหาร และการ
ประกันคุณภาพ และคาใชจายในดานคุณภาพ การตรวจประเมินระบบคณุภาพ วิธีการทางสถิติเพ่ือการ
ควบคุมกระบวนการ 

Quality perspectives in construction projects are outlined. Quality factors in construction 
are described. Modern Techniques such as Total Quality Management, Quality Management, 
Quality Assurance and Quality Costing systems are introduced.  Quality system audit and 
Statistical Process Control is discussed.  

 

185423  สถิติประยุกตในการศึกษาทางดานงานกอสราง    3 (3-0-6) 
Applied Statistical Methods for Construction Studies 
วิชาบังคับกอน :  โดยความเห็นชอบของภาควิชา 
Prerequisite:  Department Permission 
 แนวทางและวิธีการทางสถิติที่สาํคัญในการศึกษาดานงานกอสราง ความนาจะเปน การ
วิเคราะหคาความแปรผัน การวิเคราะหตัวแปร วิธีการของ Bayesian การหาสมการถดถอย การหา
สหสัมพันธ การเปรียบเทียบกลุมตัวอยาง การวิเคราะหขอมลู Non-Normal การวิเคราะหแบบหลายตัว
แปร การจัดกลุมขอมูล การวิเคราะหแบบกลุมกอนและปจจัย 

The subject reviews essential areas needed for studies in construction-related field. 
The sequence of the subject: Probability; Analyzing Means and Proportions; Variances 
Analysis; Bayesian Methods; Regression and Correlation; Comparison of Several Groups; 
Experimental Design; Analyzing Non-Normal Data; Multivariate Methods; Empirical Methods for 
Categorical Data; Factor and Cluster Analysis.  
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185431   การจัดการเพ่ือความรับผิดชอบการออกแบบ    3 (3-0-6) 
Management of Design Liability 
วิชาบังคับกอน :  โดยความเห็นชอบของภาควิชา 
Prerequisite:  Department Permission 

การจัดการความรับผดิชอบในการออกแบบ ตัวแปรที่สงผลกระทบตอกระบวนการออกแบบ 
และการจัดการตัวแปรนั้นๆ ประเภทและคณุภาพของการจัดการแบบ การใชระบบที่เหมาะสมในการ
ประเมินขอมูลและผลลัพธของการออกแบบ การกําหนดขอบเขตการทํางานเพื่อวางแผนควบคมุ
ระยะเวลาการออกแบบ การเปลี่ยนแปลงและมลูคางานเนื่องจากการเปล่ียนแปลงของแบบและผลกระทบ 
ปญหาของการออกแบบ ความละเลยของวิศวกรหรือสถาปนิกในการออกแบบ หนาที่และความ
รับผดิชอบของผูออกแบบ ความตอเน่ืองของการออกแบบ การละเลยการตรวจสอบ ความรับผดิชอบ
ของผูรับจางและบุคคลที่สาม  

Variables that can affect design process and how to manage them are introduced.  
Types and quality of management of design; use of appropriate systems to evaluate information 
and the resulting designs; establish framework to plan, monitor and control time, change and 
cost of design liability are discussed. The problems of design; professional negligence and 
designer's general duties; detailed duties and liabilities of designers; delegation of design 
duties; negligent inspection; liability to contractor and third parties are included. 

 
185434   เทคนิคการกอสรางสมัยใหม      3 (3-0-6) 

Modern Construction Techniques 
วิชาบังคับกอน :   โดยความเหน็ชอบของภาควิชา 
Prerequisite:  Department Permission 

การวิเคราะหแนวทางหรือวิธีการกอสรางสมยัใหมสําหรับโครงงานกอสรางแบบพิเศษ เชน 
ทาเรือ ทาอากาศยานขนาดใหญ หรืออาคารสงู  วิธีการวิเคราะหและการจัดการโรงงานผลิตเครื่องจักร
สําหรับการผลิต การวางแผนการตลาด การพัฒนาทางธุรกิจและการวางรูปแบบท่ีเกี่ยวของกับ Logistics 
ของงานกอสรางนั้นๆ 

The subject aims at providing most up-to-dated outlines of modern engineering 
methods of unique construction projects such as major ports or high-rise buildings. This 
associates with modern Plant Management; Market Planning and Business Development; 
International Construction Logistics in such projects. 
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185435   การจัดการความปลอดภัยหนางาน      3 (3-0-6) 

Site Safety Management 
วิชาบังคับกอน :   โดยความเหน็ชอบของภาควิชา 
Prerequisite:  Department Permission 

มาตรฐานทางดานสิ่งแวดลอมและความปลอดภัยที่เกี่ยวของกบังานกอสราง ขอกําหนดความ
ปลอดภยัและสิ่งแวดลอมในงานกอสราง ระบบบริหารและจัดการสิ่งแวดลอมเพ่ือประยุกตใชในงาน
กอสราง ระบบบริหารและควบคุมความปลอดภัยในงานกอสราง เชน การวิเคราะหพฤตกิรรมและดชันี
สถติอิุบตัิเหตุ ระบบบริหารความปลอดภยัสมยัใหมเพ่ือประยกุตใชในงานกอสราง การศึกษาผลกระทบ
ทางดานสิ่งแวดลอมของงานกอสราง ระบบการจัดการสิ่งแวดลอมในงานกอสราง 

Codes and related standards in environment and safety in construction are described. 
Safety and environmental requirements for construction projects; Modern safety management 
and control in construction such as behavioral study and accident indices; Safety and 
Environmental program in construction project Environmental studies for construction, 
environmental programs in construction are introduced. Environmental studies for construction, 
environmental programs in construction are included. 

 
 
185436   การวางแผนการใชงานเครื่องจักรและอุปกรณในงานกอสราง  3 (3-0-6) 

Construction Plant and Equipments Planning 
วิชาบังคับกอน :  โดยความเห็นชอบของภาควิชา 
Prerequisite:  Department Permission 

เทคนิควิศวกรรมการกอสรางเบือ้งตน และเครือ่งจักรกลในงานกอสราง การเลือกใชเครื่องจักร
อยางมีประสิทธิภาพจากลักษณะงานกอสราง เทคนิคการกอสราง และผลผลิตที่ตองการ กําลังของ
เครื่องจักร ประสิทธิภาพเครื่องจักร การคํานวณเวลางานเครื่องจักรในกระบวนการกอสราง การวางผัง
การทํางานของเครื่องจักร การคํานวณอตัราการใชพลังงานและผลที่ไดของเครื่องจักร การคํานวณ
วงรอบการขนสง การวางผังบริเวณของงานเครื่องจักร การศึกษาลําดับเวลา การจําลองแบบดสิครีท 

An introduction to construction engineering techniques and major construction 
equipment selection such as scrappers, dozers, cranes, based on applications, methods and 
production requirements.  Power generation transmission and output capacity of equipment 
engines, calculation of transport cycle times, spatial layout, time-sequencing studies, and 
discrete-event simulation are introduced. 
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185445  การพัฒนาอสังหาริมทรัพยและการลงทุน     3 (3-0-6) 
   Property Development and Investment 

วิชาบังคับกอน :  โดยความเห็นชอบของภาควิชา 
Prerequisite:  Department Permission 

การพัฒนาอสังหาริมทรัพยและการลงทุน กระบวนการพัฒนาและการลงทุนโดยเนนกิจกรรม
อสังหาริมทรัพยทางพาณิชย การกําหนดกลยทุธการลงทุน การใชวิธีกระแสเงินลด และการวิเคราะห
สัดสวน การไฟแนนซและรีไฟแนนซ การทําตลาดการวิเคราะหตลาด การวิเคราะหคาเงินงบดลุเพ่ือการ
พัฒนา การเลือกอสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุน 

An overview of the implementation process of property development and investment, 
focusing upon commercial activities.  Outlines of key strategic decisions needed in each stage 
of the implementation that a project manager or a property developer must be engaged.  
Property investment decision process; investment strategies; discounted cash flow and ratio 
analysis; financing and refinancing options; market and marketability analysis, portfolio strategy 
analysis; property selection.    
 
 

185446   เศรษฐศาสตรงานกอสรางและการวางแผนคาใชจาย   3 (3-0-6)  
Construction Economics and Cost Planning 
วิชาบังคับกอน : โดยความเห็นชอบของภาควชิา 
Prerequisite:  Department Permission  

เศรษฐศาสตรในงานกอสราง คาใชจายในวงจรชีวิตโครงการกอสราง การประเมินความเสี่ยง
และกําไร วิธีการประมาณปริมาณทรัพยากรและคาใชจายของทรัพยากรในโครงการแบบตางๆ เชน งาน
อาคาร งานโยธา ฯลฯ ที่ใชโดยผูรับเหมา เจาของโครงการ และผูออกแบบ การเตรียมการประมาณราคา
รวมถึงการวางแผนประมาณราคา และการประเมินคาใชจายของแรงงาน วัสดุ เครื่องจักร และคาใชจาย
ทางออมในโครงการ    

Construction economics is discussed.  Life cycle costing as well as rational 
assessment of risk and profit margin are introduced.  Estimates used by heavy engineering and 
building contractors, owners and designers are described.  Preparation of cost estimates 
including planning of methods and program evaluation of labor, material, equipment, 
subcontracts and indirect costs are introduced.  
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185447   การตลาดสําหรับผูประกอบการกอสราง     3 (3-0-6)  

Marketing for Construction Practitioners 
วิชาบังคับกอน :  โดยความเห็นชอบของภาควิชา 
Prerequisite:  Department Permission 

การตลาดสาํหรบัผูที่เกี่ยวของในวงการกอสราง งานขายและการตลาดสาํหรับงานกอสราง 
รวมถึงวิธีการพัฒนาการขายสนิคาในอตุสาหกรรมระดับองคกรกอสราง การวิเคราะหผลของโครงสราง
เชิงองคกรและกระบวนการ การสรางความตอเน่ืองของการจัดการเพื่อการตลาดที่ตอเน่ือง การประยุกต
ทฤษฎีทางการตลาดที่สําคญัเพ่ือนํามาใชงานไดในอตุสาหกรรม 

The outline of marketing and sales in construction industry, specifically the selling 
techniques tailored to the needs of construction are introduced.  The evaluation of competing 
approaches to marketing and related sales theory.  The effect of these on organisational 
structures and processes, and examines how the top down and bottom up management 
approaches can be integrated through sales practice.  

 
 

185448   การวิเคราะหและการจัดการความเสี่ยงในงานกอสราง   3 (3-0-6) 
Risk Analysis and Management in Construction 
วิชาบังคับกอน :  โดยความเห็นชอบของภาควิชา 
Prerequisite:  Department Permission 

ธรรมชาติของความเสี่ยง ในแงทางการเงินและทางกายภาพที่มีตอโครงการกอสราง วิธีการใน
การบงชี้ ประเมินขนาดความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยงชนิดตางๆ กรณีศึกษาตางๆ ในการรับมือ
กับสถานการณความเสี่ยงตางๆ ในงานโยธาและในงานอาคาร การจัดการกับสือ่มวลชน ผูวาจาง 
การเงิน และงานวิศวกรรม เมื่อเกดิภาวะวิกฤต การปรับวิถีการดําเนินงานในภาวะวิกฤต 

Nature of risks, financially and physically associated with construction project are 
described. Techniques to identify or quantify and manage different category of risks are 
introduced.  A number of case studies in risk handling situations, both in civil and building 
engineering projects will be discussed. Management of Crisis, handling of media, clients, 
financial and engineering issues is outlined. 
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185450   การจัดการเชิงองคกรในอุตสาหกรรมกอสราง    3 (3-0-6) 

Organisational Management in Built-Environment 
วิชาบังคับกอน :  โดยความเห็นชอบของภาควิชา 
Prerequisite:  Department Permission 

การจัดการองคกรกอสรางและการจัดการทรัพยากรมนุษย ทฤษฎีการวิเคราะหเชิงระบบ 
(System Thinking Theory) รวมถึงแบบจําลองการบริหารโครงการ อีกทั้งการจัดสรรทรัพยากร วัสดุและ
เครื่องจักร และอุปกรณในแงมมุของบุคลากร และความสัมพันธของการจัดสรรทรัพยากรตางๆ กับความ
ปลอดภยั คุณภาพ ผลิตภาพ และนวัตกรรมในงานกอสราง 

Construction organizations and Human Resources Management, one of the critical 
expertise to be adopted by managerial personnel, are introduced. Basic system thinking theory 
and project management models are included. Human aspects of resource allocation, material 
and equipment are instructed and their associations with safety, quality, productivity, and 
innovations are discussed. 

 
 
185451   การจัดการเชิงสัญญา       3 (3-0-6) 

Contractual Arrangement 
วิชาบังคับกอน :  โดยความเห็นชอบของภาควิชา 
Prerequisite:  Department Permission 

กระบวนการจัดการการจัดซื้อจัดจาง  ระบบการจัดทําและสงมอบโครงการกอสราง  สําหรับ
ผูรับเหมากอสราง ผูออกแบบและเจาของงาน เพ่ือการบริหารสัญญาอยางมีประสิทธิภาพ การเลือกใช
ระบบจัดหาทรัพยากรกับปจจัยตางๆ ของโครงการ เชน ความตองการของเจาของงาน และ
ประสบการณกับความเชี่ยวชาญของผูรับเหมากอสราง ความเขาใจในชนิดสัญญาประเภทตางๆ วิธีการ
จัดหาทรัพยากรตางๆ เพ่ือการเลือกชนิดของสัญญากอสรางที่เหมาะสม  

Procurement management process is introduced.  Procurement and project-delivery 
systems available to contractors, designers and clients are outlined. Factors influencing project 
such as client’s requirements and contractors’ expertise and experience are discussed.  
Appropriate procurement method for different types of contracts is introduced. 
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185452   การบริหารความขัดแยงและวิธีหาขอยุติ     3 (3-0-6) 

Conflict Management and Dispute Resolutions 
วิชาบังคับกอน :  โดยความเห็นชอบของภาควิชา 
Prerequisite:  Department Permission 

ขอพิพาทและความขัดแยังในงานกอสราง  การจัดการขอพิพาท หรือความขัดแยัง ลักษณะของ
ขอขัดแยง การอางสิทธิ การเรียกรองสิทธิ (Claims) การรับผดิชอบชดใช (Liability) ในงานกอสราง และ
อื่นๆ  การหาขอยุติทางเลือก (Alternative Dispute Resolutions, ADR) เชน อนญุาโตตุลาการ  การตก
ลงนอกศาลโดยทนาย การยอมความ เปนตน  กระบวนการยตุธิรรมตางๆ ที่เกี่ยวของ ขอกําหนดและ
กฎหมายที่ควรทราบในงานกอสราง เชน กฎหมายแรงงาน กฎหมายอาคาร เปนตน     

Disputes and conflict in construction and their management are introduced.  Nature of 
conflict and claims and liability in construction are discussed.  Alternative Dispute Resolutions 
(ADR) such as adjudication and expert determination; mediation and conciliation; dispute review 
boards and disputes advisers; mini-trial and mediation-arbitration are discussed.  Law, 
legislatures and legal system in construction are described.  Major construction-related laws 
and regulations such as labor law, building law are discussed.  

 
185454   ระเบียบวิธีการวิจัยดานการบริหารงานกอสราง    3 (3-0-6) 

Research Methods in Construction Management 
วิชาบังคับกอน :  โดยความเห็นชอบของภาควิชา 
Prerequisite:  Department Permission 

การจัดระเบียบวิธีคิดเพื่อเตรยีมใหนักศึกษาพรอมที่จะเร่ิมตนทําการวิจัยดานการบริหารงาน
กอสราง โดยเนื้อหาวิชาประกอบดวยวิธีทางวิทยาศาสตรในการแกปญหางานวิจัย ขั้นตอนการศึกษา
ประกอบดวย การระบุปญหาและวัตถุประสงค การทําวรรณกรรมคนหา การประเมิน การวิเคราะห 
สังเคราะหขอมลู การพัฒนาปญหาการวิจัยไปสูสมมตุิฐาน การเลือกและออกแบบระเบยีบวิธกีารวิจัย
พ้ืนฐานการเก็บขอมูล การวิเคราะหขอมูล 

This subject is aimed to prepare students for their construction management research 
activities and to teach a structured, scientific approach to problem solving which will assist them 
in their future managerial careers. The sequence of topics is: formulation of problem and 
research objectives; literature searching; evaluation, analysis and synthesis; development of 
research questions and hypothesis; selection and design of research method; principles of data 
collection; data analysis. 
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185457  ระบบชวยการตัดสินใจสําหรับงานกอสราง     3 (3-0-6) 

Decision Support Systems for Construction 
วิชาบังคับกอน :  โดยความเห็นชอบของภาควิชา 
Prerequisite:  Department Permission 

การพัฒนาและประยุกตใชระบบคอมพิวเตอรเพ่ือชวยในการตัดสินใจสําหรับการบริหาร
โครงการกอสราง  ระบบฐานขอมูล (Database) และโปรแกรม Spreadsheet ในการบริหารโครงการ 
เชน การประมาณราคา การวางแผนงาน ระบบบัญชีและการเงิน ฯลฯ  ระบบยอยในการควบคุม
โครงการ และการบูรณาการระบบตางๆ   

Development and applications of computerized systems as aids in management 
decisions making such as database, and spreadsheet applications.  Database and spreadsheet 
programming are introduced to develop estimating, planning and scheduling, financial and cost 
accounting, and project control subsystems with possible integrated data structured.   

 
 

185456   วิธีคิดเชิงกลยทุธสําหรับอุตสาหกรรมกอสราง    3 (3-0-6) 
Strategic Thinking for Construction 
วิชาบังคับกอน :  โดยความเห็นชอบของภาควิชา 
Prerequisite:  Department Permission 

ทฤษฎีเชิงกลยุทธที่เกี่ยวของกับรูปแบบเฉพาะของอตุสาหกรรมกอสราง กระบวนการและ
วิธีการที่จะจัดระเบียบวิธีทางกลยุทธในงานกอสราง สภาวะแวดลอมในงานกอสรางเชิงกลยุทธวิเคราะห 
บทบาทเชิงกลยุทธในกระบวนการอตุสาหกรรม พฤติกรรมเชิงกลยุทธขององคกรหรือบริษัทในงาน
กอสราง การวางแผนเชิงกลยุทธ วิธีการทางรูปแบบกรณีการเงิน วิธีเดลฟ วิธีการสังเคราะหการจัดการ
เชิงกลยุทธในงานกอสราง 

This reviews of strategy theory that relates to the special circumstances of the 
construction industry. Important strategic management techniques are discussed. Construction 
and its business environment. The strategic role of the actors in the construction process, 
clients, constructors and competencies. The firm and the strategic management process. 
Strategic behaviors of construction firms. Techniques for the strategic planner. Portfolio 
management, Delphi techniques, and scenarios. Marketing and promotional strategies in 
construction. A synthesis of strategic management in construction. 
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185485  เร่ืองคัดเฉพาะทางดานการบริหารงานกอสราง    3 (3-0-6) 

Selected Topics in Construction Management 
วิชาบังคับกอน  : โดยความเห็นชอบของภาควิชา 
Prerequisite :  Department Permission  

การนําเสนอเรื่องคัดเฉพาะทางที่ยังไมเคยสอนในวิชาอื่น หรือเปนการทดลองสอนวิชาใหมที่ยัง
ไมเคยสอน หรือนําเสนอหัวขอพิเศษที่ทันสมัยทางดานบริหารงานกอสราง 

Presentation of selected topics not normally available in regular courses offering or 
offering of new course on trial basis or new recent special topics on construction management. 

 
 
185991  ปญหาพิเศษ  1         3 (0-9-0) 
  Special Problems  I 

วิชาบังคับกอน   :  โดยความเห็นชอบของภาควิชา 
Prerequisite:  Department Permission 

การศึกษาคนควาเชิงวิเคราะหและ/หรือเชิงการทดลองในดานบริหารงานกอสรางหรือในสาขาที่
เกี่ยวของ  

An analytical and/or experimental study in construction management or related field. 
 
185992  ปญหาพิเศษ  2         3 (0-9-3) 
  Special Problems II 

วิชาบังคับกอน   : 185991 ปญหาพิเศษ 1  
Prerequisite: 185991 Special Problems I 

การศึกษาคนควาเชิงวิเคราะหและ/หรือเชิงการทดลองในดานบริหารงานกอสรางหรือในสาขาที่
เกี่ยวของ  โดยมีเน้ือหาสบืเนื่องจากปญหาพิเศษ 1  

An analytical and/or experimental study in construction management or related area, 
follows the subject in Special Problems I.  

 
 

185999  วิทยานิพนธ        12  
  Thesis 

วิชาบังคับกอน   : โดยความเหน็ชอบของภาควิชา 
Prerequisite:  Department Permission 

การวิจัยทางดานการบริหารงานกอสราง ที่แสดงถึงการคนควาหาความรู ทักษะ หรือนวัตกรรม
ใหมๆ เพิ่มเติม 

Research in area of construction management that demonstrates new knowledge, skills 
or innovations. 
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3.2. ชื่อ สกุล เลขประจําตัวบัตรประชาชน ตําแหนงและคุณวุฒขิองอาจารย 
3.2.1. อาจารยประจาํหลักสูตร 

ชื่อ – สกุล รหัส ตําแหนงทาง
วิชาการ 

คุณวุฒิสูงสดุ สาขาวิชา 

นางสาว กมลวัลย ลือประเสริฐ 3102400239855 รองศาสตราจารย Ph.D. Civil Engineering (CEM) 
   M. S. Civil Engineering 
   วศ.บ. วิศวกรรมโยธา 
นาย วรรณวิทย แตมทอง 3101700987384 Ph.D. Civil Engineering (CEM) 
  M. Eng. Construction Engrg and 

Management 
  

ผูชวย
ศาสตราจารย 

อส.บ.  โครงสราง 
นาย กวิน ตันติเสวี 3100700767758 อาจารย Ph.D. Civil and Environmental 

Engineering (Advanced 
Infrastructure Systems) 

   M. S.  Civil and Environmental 
Engineering 

   วศ.บ. วิศวกรรมโยธา 
นาย สุพรชัย อทุัยนฤมล 3749900311670 รองศาสตราจารย Ph.D. Civil Engineering  

(Transportation Engrg) 
   M. Eng. Civil Engineering  

(Transportation Engrg) 
   วศ.บ. วิศวกรรมโยธา 
นาย พิสณฑ อุดมวรรัตน 3629900054333 ผูชวย

ศาสตราจารย 
D. Eng Civil Engineering  

(Structural Engineering) 
   M. Eng.  Structural Engineering 
   B. Eng Civil Engineering, 

 
3.2.2. อาจารยประจาํ 

คณาจารยประจําภาควิชาวศิวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกลาพระนครเหนอื 
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3.2.3. อาจารยพเิศษ 
ชื่อ – สกุล ตําแหนงทางวิชาการ คุณวุฒิสูงสดุ สาขาวิชา 

นาย พาสิทธ์ิ หลอธีรพงศ Ph.D. Civil Engineering (CEM) 
 M. S. Civil Engineering 
 

ผูชวยศาสตราจารย 

วศ.บ. วิศวกรรมโยธา 
นาย จิรวัฒน ดําริหอนันต Ph.D. Civil Engineering (CEM) 
 M. Eng. Civil Engineering 
 

ผูชวยศาสตราจารย 

วศ.บ.  วิศวกรรมโยธา 
นาย ธรรมนูญ เฮงฤษีกุล Ph.D. Civil Engineering (Structural Engrg) 
 M. Eng. Civil Engineering (Structural Engrg) 
 

ผูชวยศาสตราจารย 

อส.บ.  วิศวกรรมโยธา 
นาย สมิง จึงวิวัฒนอนันต Ph.D. Leadership and Human Behavior 
 M. A. Political Science 
 

- 

B. A.  Political Science  
 
4. องคประกอบเกี่ยวกบัประสบการณภาคสนาม (การฝกงานหรือสหกิจศึกษา) (ถามี) 

ไมมีการฝกงานหรือสหกิจศกึษาในหลักสตูร 
4.1. มาตรฐานผลการเรียนรูของประสบการณภาคสนาม 

- 
4.2. ชวงเวลา 

- 
4.3. การจัดเวลาและตารางสอน 

- 
 

5. ขอกําหนดเกี่ยวกับการทําโครงงานหรืองานวจิัย 
ขอกําหนดในการศึกษาโครงงานปญหาพิเศษและงานวจิัย ตองเปนการศึกษาวิเคราะหหัวขอที่

เกี่ยวของกับการบริหารจัดการในอตุสาหกรรมกอสราง ไมวาจะเปนการศึกษาในสวนของภาคเอกชน 
ภาคราชการ หรือเปนการประยุกตใชเทคโนโลยีเพือ่ประโยชนในอุตสาหกรรมกอสราง   

สําหรับนักศึกษาที่เลือกศึกษาในแผน ก แบบ ก 2 นักศึกษาแตละคนจะตองทําวจิยั โดยการลงวิชา
วิทยานิพนธ ตามที่กําหนดในหลักสูตร โดยใชเกณฑการวัดผลตามขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกลาพระนครเหนือ วาดวยการศึกษาระดบับัณฑิตศึกษา   

สําหรับนักศึกษาที่เลือกศึกษาในแผน ข จะตองลงวิชาปญหาพิเศษ  1 และ 2 ตามที่กําหนดใน
หลักสูตร และศึกษาหวัขอปญหาพิเศษในหัวขอเกี่ยวเนือ่งกับการบรหิารจัดการในอุตสาหกรรมกอสราง 
โดยใชเกณฑการวัดผลตามขอบังคบัมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ วาดวย
การศึกษาระดบับัณฑติศึกษา 
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5.1. คําอธบิายโดยยอ 
การศึกษา การเก็บขอมูล การวิเคราะห สรุปผล เสนอแนะแนวทางการแกปญหาหรือตามที่ไดระบุไว

ในวตัถุประสงคการวจิัย และปญหาพิเศษ โดยเปนการศึกษาในหวัขอที่เกี่ยวของกบัการบริหารจดัการ
ในอตุสาหกรรมกอสราง 

 
5.2. มาตรฐานผลการเรียนรู 

มีความสามารถในการจบัประเด็นปญหาทีต่องการศึกษา สามารถรวบรวมขอมูล นํามาประมวลผล 
วิเคราะห และสรุป หรอืหาแนวทางใชประโยชนจากผลการศึกษา 
 

5.3. ชวงเวลา 
ภาคการศึกษาที่ 1 และ 2 ของปการศึกษาที ่2 
 

5.4. จํานวนหนวยกิต 
แผน ก แบบ ก 2  วิทยานิพนธ 12 หนวยกิต 
แผน ข   ปญหาพิเศษ   6 หนวยกติ 
 

5.5. การเตรียมการ 
มีการกําหนดชั่วโมงการใหคําปรึกษา จากอาจารยท่ีปรกึษาแตละทาน มีการจัดทําบันทึกการให

คําปรึกษา  และใหขอมูลขาวสาร กําหนดการ และมีตัวอยางแมแบบ(รูปแบบ) ในการทําเอกสารปญหา
พิเศษ และวทิยานิพนธ 

 
5.6. กระบวนการประเมินผล 

ประเมินผลจากเน้ืองานที่ไดศึกษาในการสอบของวิชาปญหาพิเศษ และประเมินผลวิทยานพินธตาม
ขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู กลยุทธการสอนและการประเมนิผล 
 

1. การพฒันาคุณลักษณะพเิศษของนักศกึษา 
คุณลักษณะพเิศษ กลยุทธหรือกจิกรรมของนักศึกษา 

ดานภาวะผูนําและการ
ทํางานเปนกลุม 

- การทํารายงานและการนําเสนอผลงานของนักศึกษาในรายวิชาตางๆ  
การทํางานเปนกลุมซึ่งตองผลัดเปลี่ยนกนัเปนผูนําและรูจักการทํางาน
เปนกลุม 

- มีการจัดงานสานสัมพันธระหวางนักศึกษา บัณฑติและคณาจารย โดย
นักศึกษาปจจบุันเปนผูรับผดิชอบโครงการ 

- สงเสริมใหนักศึกษารูจักใชเทคโนโลยีเพือ่การทํางานเปนกลุม หรอืเพือ่
การประสานงาน รวมถึงเทคโนโลยีท่ีใชในการเก็บขอมูลเพือ่การ
ตัดสินใจ หรอืเพือ่การบริหารงานอยางมีประสิทธิภาพ 

ดานคุณธรรม จริยธรรม 
และจรรยาบรรณวิชาชพี 

- ใหความรูและแลกเปลีย่นประสบการณถงึผลกระทบตอสังคม ตองาน
หรือหนาที่ความรับผิดชอบของตน  และผลกระทบสวนบุคคลที่มีตอ
ตนเอง และขอกฎหมายที่เกี่ยวของ ในรายวิชาตางๆ 

ดานวินัย - การสงเสริมใหนักศึกษามาเรียนตรงเวลาที่กําหนด การสงรายงาน 
ความสม่ําเสมอในการทํางานและการมีสวนรวมในช้ันเรยีน 

 
2. อธิบายผลการเรยีนรูในแตละดาน 

2.1. ดานคุณธรรม จริยธรรม 
2.1.1. ผลการเรียนรูดานคุณธรรมและจริยธรรม 

สามารถจัดการปญหาทางคณุธรรม จริยธรรมที่ซับซอนเชิงวิชาการหรือวชิาชพี 
โดยคํานึงถึงความรูสึกของผูอื่น และเม่ือไมมีขอมูลทางจรรยาบรรณวชิาชพีหรือไมมี
ระเบียบขอบังคับ เพียงพอที่จะจัดการกบัปญหาท่ีเกิดขึ้น ก็สามารถวินิจฉัยอยางผูรูดวย
ความยุตธิรรมและชัดเจน มีหลักฐานและตอบสนองกบัปญหาเหลานั้นตามหลักการ เหตุผล 
และคานิยมอนัดีงาม ใหขอสรุปของปญหาดวยความไวตอความรูสึกของผูท่ีไดรบัผลกระทบ 
ริเริ่มในการยกปญหาทางจรรยาบรรณทีมี่อยูเพื่อการทบทวนและแกไข สนบัสนนุอยาง
จริงจัง ใหผูอืน่ใชในการวินิจฉัยทางดานคุณธรรม จริยธรรมในการจดัการกับขอโตแยงและ
ปญหาที่มีผลกระทบตอตนเองและผูอื่น แสดงออกซึ่งภาวะผูนําในการสงเสริมใหมีการ
ประพฤติปฏิบัติตามหลักคณุธรรม จริยธรรมในสภาพแวดลอมของการทํางานและในชุมชน
ที่กวางขวางขึน้ 
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2.1.2. กลยุทธการสอนทีจ่ะใชในการพฒันาการเรียนรูดานคุณธรรมและจริยธรรม 
- สรางวัฒนธรรมการศึกษาเพือ่นําไปสูการปฏิบัติงานในวิชาชพีอยางมีคุณธรรม 

จริยธรรม เชน วฒันธรรมการเขาเรียน การเตรียมการเพือ่การเรียน การรวมมือกัน
ทํางานกลุม การใหเกียรติผูอื่น การรักษาเวลา โดยเนนใหมีการเรียนรูผลกระทบของสิ่ง
ที่ตนทําที่มีตอผูอื่น ทั้งในดานการเรียนและในการปฏิบตัิงาน ผานการเรียนในรายวิชา 
การทํางานกลุม การศึกษาดูงาน หรือการจัดงานสานสมัพันธระหวางนักศึกษา บณัฑิต 
และคณาจารย 

- เรียนรูจากตัวอยางกรณีศึกษาที่เกี่ยวของกับคุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติงานใน
รายวิชาตางๆ  

2.1.3. วิธีการวัดและการประเมินผลการเรียนรูดานคุณธรรมและจริยธรรม 
- การสังเกตพฤติกรรมและการโตตอบและการแลกเปลี่ยนในหองเรียน หรือเม่ือไปศึกษา

ดูงาน 
- ประเมินผลจากผลการสอบในรายวิชาทีเ่กีย่วของกับคุณธรรม จริยธรรม การเงิน หรือ

กฎหมาย  เปนตน 
- ประเมินจากความรับผิดชอบในหนาที่ที่ไดรับมอบหมายและการมีสวนรวมของ

นักศึกษาในการทํางานกลุม 
 

2.2. ดานความรู 
2.2.1. ผลการเรียนรูดานความรู 

มีความรูและความเขาใจถองแท ในเน้ือหาสาระหลักของสาขาวิชา ตลอดจน
หลักการและทฤษฎีท่ีสําคญัและนํามาประยุกตในการศึกษาคนควาทางวิชาการหรือการ
ปฏิบัตใินวชิาชีพ มีความเขาใจทฤษฎี การวิจยัและการปฏิบัตทิางวิชาชีพน้ันอยางลึกซ้ึงใน
วิชาหรือกลุมวิชาเฉพาะในระดับแนวหนา มีความเขาใจในวิธีการพฒันาความรูใหมๆ และ
การประยุกต ตลอดถึงผลกระทบของผลงานวิจัยในปจจบัุนที่มีตอองคความรูในสาขาวิชา
และตอการปฏิบัตใินวิชาชพี ตระหนักในระเบียบขอบังคับท่ีใชอยูในสภาพแวดลอมของ
ระดับชาติและนานาชาติทีอ่าจมีผลกระทบตอสาขาวิชาชีพ รวมท้ังเหตุผลและการ
เปลี่ยนแปลงที่อาจจะเกิดขึน้ในอนาคต 

2.2.2. กลยุทธการสอนทีจ่ะใชในการพฒันาการเรียนรูดานความรู 
- ใชการเรียนการสอนแบบแลกเปลีย่นเรียนรูระหวางผูเรียน และผูเรยีน และระหวาง

ผูเรียนและผูสอน 
- ใชการเรียนการสอนโดยนําเสนอเทคโนโลยีและองคความรูใหมๆ ในรายวิชาตางๆ ผาน

การศึกษางานวิจยั และการประยุกตใชเทคโนโลยีตางๆ จากบทความทางวิชาการและ
วิชาชพี 
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- ใชการเยี่ยมชมศึกษาดูงานจริง 
- ใชเอกสารประกอบการสอนเปนภาษาองักฤษเพือ่เพิม่ความรูดานภาษาที่เกี่ยวของใน

รายวิชาตางๆ 
- ใชเทคนิคการเรียนการสอนแบบผสมผสานเทคนิคการเรียนการสอนแบบตางๆ เขา

ดวยกันตามสถานการณและความจําเปนในแตละรายวชิา 
2.2.3. วิธีการวัดและการประเมินผลการเรียนรูดานความรู 

ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการปฏิบัติของนักศึกษา เชน การทดสอบ
ยอย การสอบกลางภาค การสอบปลายภาพ หรือประเมินจากรายงาน และการนําเสนอ
รายงาน รวมถึงประเมินจากผลการสอบวิชาปญหาพิเศษ การสอบประมวลผลความรู การ
สอบหวัขอวทิยานิพนธ การสอบความกาวหนา การสอบวิทยานิพนธ และการตพีิมพ
บทความทางวิชาการและวชิาชพี 

 
2.3. ดานทักษะทางปญญา 

2.3.1. ผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา 
ใชความรูทางภาคทฤษฎีและปฏิบัติในการจัดการบริบทใหมท่ีไมคาดคิดทาง

วิชาการและวชิาชพี และพฒันาแนวคิดริเริ่มและสรางสรรคเพื่อตอบสนองประเดน็หรือ
ปญหา สามารถใชดุลยพินจิในการตัดสนิใจในสถานการณที่มีขอมูลไมเพียงพอ สามารถ
สังเคราะหและใชผลงานวจิยั สิ่งตพีิมพทางวิชาการหรอืรายงานทางวิชาชพี และพฒันา
ความคิดใหมๆ  โดยการบรูณาการใหเขากับองคความรูเดิม หรือเสนอเปนความรูใหมท่ีทา
ทาย สามารถใชเทคนิคทัว่ไปหรือเฉพาะทาง ในการวิเคราะหประเดน็หรือปญหาที่ซับซอน
ไดอยางสรางสรรค รวมถึงพฒันาขอสรุปและขอเสนอแนะท่ีเกี่ยวของในสาขาวชิาการหรือ
วิชาชพี สามารถวางแผนและดําเนินการโครงการสําคัญหรือโครงการวิจยัคนควาทาง
วิชาการไดดวยตนเอง  โดยการใชความรูท้ังภาคทฤษฎแีละภาคปฏบิติั ตลอดถึงการใช
เทคนิคการวจิยั และใหขอสรุปที่สมบูรณ ซึ่งขยายองคความรูหรือแนวทางการปฏิบัตใิน
วิชาชพีที่มีอยูเดิมไดอยางมีนัยสําคัญ 

2.3.2. กลยุทธการสอนทีจ่ะใชในการพฒันาการเรียนรูดานทักษะทางปญญา 
- เนนการสอนใหเกิดนักศึกษารูจักบูรณาการและการประยุกตใชทฤษฎีความรูตางๆ ผาน

การทํารายงาน และงานที่มอบหมายในวชิาตางๆ  
- เนนการสอนใหรูจักสังเกตุ และจับประเด็นที่มาและความสําคัญของปญหาตางๆ ในงาน

และวชิาชพีทีต่นรับผิดชอบ เพือ่นํามากําหนดวัตถุประสงคในการแกปญหานั้นๆ อยาง
มีบูรณาการ ผานการศึกษาในวิชาปญหาพิเศษ การทําขอเสนอโครงการวิทยานพินธ 
และวชิาที่เกี่ยวของกับระเบยีบวธิีวจิัย 
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- เนนใหเห็นความสําคัญและรูจักเกบ็ขอมูลเพือ่การวเิคราะหและตัดสนิใจแกปญหาอยาง
มีเหตุผลและอยูบนพื้นฐานของความเปนจริง ผานการศึกษาและการทํารายงานในวิชา
ปญหาพิเศษ การทําวิทยานิพนธ และวชิาที่เกี่ยวของกับระเบยีบวิธวีิจยั 

2.3.3. วิธีการวัดและการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา 
ประเมินจากผลการทํารายงาน งานที่ไดรบัมอบหมาย การสอบปากเปลาในวิชา

ปญหาพิเศษ และการสอบหัวขอ ความกาวหนา และการสอบวิทยานิพนธ 
 

2.4. ทักษะความสมัพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 
2.4.1. ผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผดิชอบ 

สามารถแกไขปญหาท่ีมีความซับซอน หรอืความยุงยากระดับสูงทางวิชาชพีไดดวย
ตนเอง สามารถตัดสินใจในการดําเนินงานดวยตนเองและสามารถประเมินตนเองได รวมทั้ง
วางแผนในการปรับปรุงตนเองใหมีประสิทธิภาพในการปฎิบัติงานระดับสูงได มีความ
รับผิดชอบในการดําเนินงานของตนเอง และรวมมือกบัผูอื่นอยางเต็มที่ ในการจัดการขอ
โตแยงและปญหาตางๆ แสดงออกทักษะการเปนผูนําไดอยางเหมาะสมตามโอกาสและ
สถานการณเพือ่เพิ่มพูนประสิทธิภาพในการทํางานของกลุม 

2.4.2. กลยุทธการสอนทีจ่ะใชในการพฒันาการเรียนรูดานทักษะความสัมพนัธระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 
- กําหนดใหมีการทํารายงาน หรืองานที่มอบหมายในแตละวิชา และมกีารนําเสนอผลงาน

หรือรายงานนั้นๆ 
- ใชการเรียนการสอนแบบแลกเปลีย่นเรียนรูระหวางผูเรียน และผูเรยีน และระหวาง

ผูเรียนและผูสอน 
2.4.3. วิธีการวัดและการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความ

รับผิดชอบ 
ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาในการนําเสนอผลงานหรอื

รายงานในวิชาตางๆ หรือในการสอบปากเปลาหรือการสอบวิทยานิพนธ 
 

2.5. ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสือ่สารและการใชเทคโนโลยสีารสนเทศ 
2.5.1. ผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสือ่สารและการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 
สามารถคัดกรองขอมูลทางคณิตศาสตรและสถติ ิเพื่อนํามาใชในการศึกษาคนควา

ปญหา สรุปปญหาและเสนอแนะแกไขปญหาในดานตางๆ สามารถสื่อสารไดอยางมี
ประสิทธิภาพ ไดอยางเหมาะสมกับกลุมบุคคลตางๆ ทั้งในวงการวชิาการและวิชาชีพ 
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รวมถึงชุมชนทั่วไป โดยการนําเสนอรายงานทั้งในรูปแบบที่เปนทางการและไมเปนทางการ 
ผานสิ่งตพีิมพทางวิชาการและวิชาชพี รวมทั้งวิทยานพินธหรือโครงการคนควาทีส่ําคัญ 

2.5.2. กลยุทธการสอนทีจ่ะใชในการพฒันาการเรียนรูดานทักษะการวเิคราะหเชิงตัวเลข การ
สื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
- สอดแทรกการประยุกตใชเทคโนโลย ีการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศและการคิด

วิเคราะหเชิงตัวเลขลงไปในรายวิชาทีเ่กีย่วของ 
- มีการทดลอง คนควาเก่ียวกบัการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศลงในวิชาที่เกี่ยวของ 
- จัดทํา e-mail group หรือ blog ของนักศึกษา เพือ่การสือ่สาร การสงรายงาน และ

ประสานงานระหวางคณาจารยและนักศกึษา และระหวางนักศึกษาและนักศึกษา 
2.5.3. วิธีการวัดและการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและ

การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
- ประเมินจากการใชงาน blog หรือ e-mail เพือ่การประสานงานระหวางอาจารยและ

นักศึกษา 
- ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทางการปฏบิัติในวิชาที่เกีย่วของ 
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3. แผนที่แสดงการกระจายความรบัผิดชอบมาตรฐานผลการเรยีนรูจากหลกัสูตรสูรายวชิา (Curriculum Mapping) 
 
ดานที่  1. คณุธรรม จริยธรรม  ดานที่ 2. ความรู  ดานที่ 3. ทักษะทางปญญา   
ดานที่  4. ทกัษะความสัมพนัธระหวางบคุคลและความรบัผิดชอบ  ดานที่ 5. ทักษะการวเิคราะหเชิงตวัเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยี 

 หมายถึงความรับผิดชอบหลัก       หมายถึงความรับผิดชอบรอง 
รายวิชา ดานที่ 1 ดานที่ 2 ดานที่ 3 ดานที่ 4 ดานที่ 5 

185415 การวางแผนและจัดสรรทรพัยากรในงานกอสราง      
 Construction Planning and Scheduling      

185417 การจัดการดานผลิตภาพ      
 Productivity Management      

185445 การพฒันาอสงัหาริมทรัพยและการลงทุน      
 Property Development and Investment      

185448 การวิเคราะหและการจัดการความเสี่ยงในงานกอสราง      
 Risk Analysis and Management in Construction      

185429 การจัดการเพือ่ความรับผิดชอบการออกแบบ      
 Management of Design Liability      

185416 การจัดการและการออกแบบกระบวนการ      
 Operation Management and Design      

185418 การจัดการทรพัยากรอาคาร      
 Building Facilities Management      

185422 การจัดการดานคุณภาพ      
 Quality Management      
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ดานที่  1. คณุธรรม จริยธรรม  ดานที่ 2. ความรู  ดานที่ 3. ทักษะทางปญญา   
ดานที่  4. ทกัษะความสัมพนัธระหวางบคุคลและความรบัผิดชอบ  ดานที่ 5. ทักษะการวเิคราะหเชิงตวัเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยี 

 หมายถึงความรับผิดชอบหลัก       หมายถึงความรับผิดชอบรอง 
รายวิชา ดานที่ 1 ดานที่ 2 ดานที่ 3 ดานที่ 4 ดานที่ 5 

185419 การจัดการการเงินและบัญชีในงานกอสราง      
 Construction Financial Management and Accounting      

185446 เศรษฐศาสตรงานกอสรางและการวางแผนคาใชจาย      
 Construction Economics and Cost Planning      

185447 การตลาดสําหรับผูประกอบการกอสราง      
 Marketing for Construction Practitioners      

185450 การจัดการเชงิองคกรในอุตสาหกรรมกอสราง      
 Organisational Management in Built-Environment      

185451 การจัดการเชงิสัญญา      
 Contractual Arrangement      

185456 วิธีคิดเชิงกลยทุธสําหรับอตุสาหกรรมกอสราง      
 Strategic Thinking for Construction      

185452 การบริหารความขัดแยงและวิธีหาขอยตุ ิ      
 Conflict Management and Dispute Resolutions      

185457 ระบบชวยการตัดสินใจสําหรบังานกอสราง      
 Decision Support Systems for Construction      

185423 สถิติประยุกตในการศึกษาทางดานงานกอสราง      
 Applied Statistical Methods for Construction Studies      
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ดานที่  1. คณุธรรม จริยธรรม  ดานที่ 2. ความรู  ดานที่ 3. ทักษะทางปญญา   
ดานที่  4. ทกัษะความสัมพนัธระหวางบคุคลและความรบัผิดชอบ  ดานที่ 5. ทักษะการวเิคราะหเชิงตวัเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยี 

 หมายถึงความรับผิดชอบหลัก       หมายถึงความรับผิดชอบรอง 
รายวิชา ดานที่ 1 ดานที่ 2 ดานที่ 3 ดานที่ 4 ดานที่ 5 

185434 เทคนิคการกอสรางสมัยใหม      
 Modern Construction Techniques      

185435 การจัดการความปลอดภัยหนางาน      
 Site Safety Management      

185436 การวางแผนการใชงานเครื่องจักรและอุปกรณในงานกอสราง      
 Construction Plant and Equipments Planning      

185454 ระเบียบวธิีการวิจยัดานการบริหารงานกอสราง      
 Research Methods in Construction Management      

185485 เรื่องคัดเฉพาะทางดานการบริหารงานกอสราง      
 Selected Topics in Construction Management      

185999 วิทยานพินธ      
 Thesis      

185991 ปญหาพิเศษ  1      
 Special Problems I      

185992 ปญหาพิเศษ  2      
 Special Problems II      
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑในการประเมนิผลนักศึกษา 
 

1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑในการใหระดับคะแนน (เกรด) 
การวัดผลและการสําเร็จการศึกษาเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยพีระจอมเกลาพระ

นครเหนือ วาดวยการศึกษาระดับบัณฑติศึกษา 
 

2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธิ์ของนกัศึกษา 
การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิจ์ะใชการทวนสอบจากคะแนนขอสอบ งานทีม่อบหมาย รายงาน 

หรือการสอบประเภทอื่นๆ โดยวิธีการทวนสอบที่ใชจะขึ้นอยูกบัตัวชีว้ัดมาตรฐานการเรียนรูในดานตางๆ 
เปนสําคัญ 
 

3. เกณฑการสาํเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
แผน ก แบบ ก 2 
- ไดระดับแตมคะแนนเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา 3.00 (จากระบบ 4 ระดับคะแนน) 
- เสนอวิทยานพินธ และสอบผานการสอบปากเปลา 
- การตพีิมพเผยแพรวิทยานพินธ (ระบุ) แผน ก แบบ ก 2 ผลงานวิทยานิพนธจะตองไดรับการตพีิมพ 

หรืออยางนอยดําเนินการใหผลงาน หรือสวนหน่ึงของผลงานไดรับการยอมรับใหตพีิมพในวารสาร 
หรือสิ่งพิมพ ทางวิชาการ หรือเสนอตอที่ประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม (Proceeding) 
จํานวน 1 เร่ือง 

- เกณฑอื่น ๆ (ระบุ) สอบผานความรูภาษาอังกฤษตามเงื่อนไขและหลกัเกณฑท่ีกําหนดในขอบังคับ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยพีระจอมเกลาพระนครเหนือ วาดวยการศึกษาระดับบัณฑติศึกษา 

แผน  ข 
- ไดระดับแตมคะแนนเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา 3.00 (จากระบบ 4 ระดับคะแนน) 
- สอบผานการสอบประมวลความรู ดวยขอเขียนและปากเปลา 
- เกณฑอื่น ๆ (ระบุ) สอบผานความรูภาษาอังกฤษตามเงื่อนไขและหลกัเกณฑท่ีกําหนดในขอบังคับ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยพีระจอมเกลาพระนครเหนือ วาดวยการศึกษาระดับบัณฑติศึกษา 
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หมวดที่ 6 การพฒันาคณาจารย 
 

1. การเตรียมการสาํหรบัอาจารยใหม 
สําหรับอาจารยใหม จะมีการสรุปขอมูลเกีย่วกับโครงการหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาการบริหารงานกอสรางใหฟง และมอบเอกสารรายละเอียดหลักสูตรและรายละเอียดวิชา รวมถึง
ตัวชี้วัดมาตรฐานผลการเรยีนรูตางๆ ใหอาจารยใหมทราบและปฏบิตัิตาม รวมถึงขอกําหนดหรอื
ขอบังคับตางๆ ของมหาวทิยาลัยทีเ่กี่ยวของกับการศึกษาในระดับบัณฑติศึกษา  การเปนอาจารยที่
ปรึกษา การเปนอาจารยท่ีปรึกษาในวิชาปญหาพิเศษ และการเปนที่ปรึกษาวิทยานิพนธ  แนวทางการ
วัดผลสัมฤทธิข์องนักศึกษา  และแนะนําแนวทางในการเตรียมเอกสารประกอบการสอน และแนวทาง
สอนแบบตางๆรวมทั้งแนะนําสถานที่ เจาหนาที่ท่ีเกี่ยวของ และแนะนําอาจารยใหมตอนักศึกษา  
  

2. การพฒันาความรูและทักษะใหแกคณาจารย 
2.1. การพฒันาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 

- คณาจารยทบทวนผลการเรียนการสอน หรือผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
ของรายวิชาตางๆ รวมถึงความคิดเห็นของนักศึกษา เพือ่ใชในการพฒันาทักษะการจัดการเรยีน
การสอน การวัดและการประเมินผลตอไป  

- ผูจัดการหลักสูตร ทบทวนผลการเรียนการสอนในหลกัสูตร และผลการทวนสอบมาตรฐาน
ผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา และความคิดเห็นของนักศึกษา และอตุสาหกรรมเพือ่ใชเปนเคร่ืองมือ
ในการสนับสนุนการพฒันาปรับปรุงการจดัการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผลของ
คณาจารย 

2.2. การพฒันาวชิาการและวชิาชีพดานอื่นๆ 
- สงเสริมใหคณาจารยนํานักศึกษาดูงาน และเรียนรูจากอุตสาหกรรมและชุมชน 
- สงเสริมการทําวิจัย เพือ่สรางองคความรูใหม หรือแกไขปญหาตางๆ ในอุตสาหกรรม 
- สงเสริมใหคณาจารยตพีิมพผลงานทางวิชาการ 
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หมวดที่ 7 การประกนัคณุภาพหลักสตูร 
1. การบรหิารหลักสูตร 

ในการบริหารหลักสูตรจะมีผูอํานวยการหลักสูตรหรืออาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรเปนผูดําเนินการ โดย
มีหัวหนาภาควิชาเปนผูกํากับดูแล โดยการบริหารหลักสูตรจะเปนไปตามระเบียบขอบังคบัและนโยบาย
ของมหาวิทยาลัย 
โดยในการบริหารหลักสูตร จะปฏบัิตติามที่กําหนดไวในประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เร่ือง
แนวทางการปฏิบัตติามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552 
 

2. การบรหิารทรัพยากรการเรียนการสอน 
2.1. การบริหารงบประมาณ 

การบริหารงบประมาณหลักสูตร เปนไปตามระเบียบ/ประกาศ การจดัการเรียนการสอนหลักสตูร
บัณฑิตศึกษาภาคพิเศษและระเบียบ ขอบังคับอื่นๆ ทีเ่กี่ยวของของมหาวิทยาลัย 
 
 

2.2. ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยูเดิม 
มหาวิทยาลัยมีความพรอมดานหนังสือ ตํารา และการสืบคนผานฐานขอมูล โดยมสีํานักหอสมุดที่มี
หนังสือดานทีเ่กี่ยวของ รวมถึงฐานขอมูลท่ีจะใหสบืคน นอกจากนัน้ทางโครงการหลักสูตรวิศวกรรม
ศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาการบริหารการกอสราง ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร 
ก็มีอุปกรณที่ใชสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนอยางเพียงพอ 

2.3. การจัดหาทรพัยากรการเรยีนการสอนเพิ่มเติม 
ประสานงานกับสํานักหอสมุดกลาง ในการจัดซื้อหนังสอืและตําราที่เกี่ยวของเพือ่บริการใหอาจารย
และนักศึกษาไดคนควาและใชประกอบการเรียนการสอน ทางสํานักหอสมุดกลางมีการสอบถาม
รายชื่อหนังสอืใหมท่ีตองใชในรายวิชาตางๆ เปนประจาํทุกป   
โครงการหลักสูตรวศิวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาการบริหารการกอสราง และภาควชิา
วิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตรจะเปนผูจัดสือ่การสอนอื่นๆ เพือ่ใชประกอบการเรียนการสอน 
เชน เครือ่งมัลติมีเดียวโปรเจคเตอร คอมพวิเตอร เครือ่งฉาย 3 มิต ิเปนตน 

2.4. การประเมินความเพียงพอของทรพัยากร 
ผูบริหารหลักสูตรจะสํารวจความเพียงพอของทรัพยากรการเรียนการสอนในแตละภาคการศึกษา 
และทําการกําหนดของบประมาณ หากพบวาไมเพียงพอตอความตองการในการเรียนการสอน 
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3. การบรหิารคณาจารย 
3.1. การรับอาจารยใหม 

การรับอาจารยใหมจะดําเนนิการโดยภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวศิวกรรมศาสตร โดยการ
คัดเลือกอาจารยใหมจะเปนไปตามความตองการ ระเบยีบและหลักเกณฑของมหาวิทยาลยั โดย
คณาจารยใหมจะตองมีวฒิุการศึกษาระดบัปริญญาเอกขึ้นไปในสาขาการบริหารงานกอสราง 
วิศวกรรมโยธา หรือในสาขาที่เกี่ยวของ 

3.2. การมีสวนรวมของคณาจารยในการวางแผน การติดตามและการทบทวนหลักสตูร 
คณาจารยผูรบัผิดชอบหลักสูตรและผูบริหารหลักสูตร รวมถึงผูสอนจะมีการหารือรวมกันในการ
ติดตามและการทบทวนหลกัสูตร โดยผูบริหารหลักสูตรจะเปนผูแจงผลการติดตามทบทวนการเรียน
การสอนในรายวิชา และผลการทบทวนหลักสูตรโดยรวมแกคณาจารยผูเกี่ยวของเพือ่รับฟง
ขอคิดเห็น ขอเสนอแนะในการพฒันาปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน และพฒันาปรับปรุงหลักสูตร
ตอไป 

3.3. การแตงต้ังคณาจารยพิเศษ 
การแตงต้ังคณาจารยพิเศษ จะเกิดขึ้นเม่ือมีความตองการความเชีย่วชาญเฉพาะดานในการสอน
รายวิชาตางๆ หรือเพื่อเปนอาจารยท่ีปรึกษาในการทําวทิยานิพนธ หรือปญหาพิเศษ ทั้งน้ีการ
แตงตั้งคณาจารยพิเศษจะเปนไปตามเงื่อนไขทางวชิาการที่เหมาะสมกับความตองการและเปนไป
ตามระเบียบขอบังคบัที่เกี่ยวของของบัณฑิตวทิยาลยัในการแตงตั้งคณาจารยพิเศษ 
 

4. การบรหิารบคุลากรสนบัสนนุการเรียนการสอน 
4.1. การกําหนดคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

บุคลากรสายสนับสนุนควรมีวุฒิปริญญาตรีที่เกี่ยวของกับภาระงานที่รับผิดชอบ และมีประสบการณ
หรือทักษะทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

4.2. การเพิ่มทักษะความรูเพือ่การปฏิบัติงาน 
สงเสริมใหบุคลากรเรียนรูจากการปฏิบัตงิานเพือ่ใหเขาใจในโครงสรางและธรรมชาติของหลักสตูร 
และจะตองสามารถบริการคณาจารยและนักศึกษาไดอยางมีประสิทธภิาพและเหมาะสม 
 

5. การสนบัสนนุและการใหคําแนะนาํนกัศึกษา 
5.1. การใหคําปรึกษาดานวิชาการและอื่นๆ แกนักศึกษา 

การใหคําปรึกษาดานวิชาการและอื่นๆ แกนักศึกษา จะกระทําโดยผานระบบอาจารยท่ีปรึกษา และ
อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานพินธหรืออาจารยท่ีปรึกษาหัวขอในวิชาปญหาพิเศษ โดยจดัระบบการ
ประสานงานนัดหมายและการใหคําปรึกษาแกนักศึกษาอยางเปนระบบ โดยการใหคําปรึกษาอาจ
เปนการใหคําปรึกษาทางโทรศพัท อีเมล หรือการเขาพบเพื่อหารือก็ได 

5.2. การอุทธรณของนักศึกษา 
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การอุทธรณของนักศึกษาสามารถดําเนินการไดตามขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยพีระจอมเกลา         
พระนครเหนอื วาดวยการศึกษาระดบับัณฑิตศึกษา 
 

6. ความตองการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพึงพอใจของผูใชบณัฑิต 
จากการประเมินจากผูสมัครและการสอบถามอยางไมเปนทางการจากอุตสาหกรรม พบวายังมีความ
ตองการของวศิวกร สถาปนกิ และผูประกอบการ ทีต่องการศึกษาหาความรูเพิ่มเติมเพือ่เพิ่มศักยภาพ
และประสทิธภิาพในการทาํงานหรือประกอบกจิการของตนในทางดานการบริหารงานกอสราง เนื่องจาก
เล็งเห็นถึงความสําคัญของการบริหารจัดการโครงการกอสรางอยางมีประสิทธิภาพ  ทั้งนี้โครงการ
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบรหิารการกอสรางจะจัดใหมีการสํารวจความ
ตองการของอตุสาหกรรมหรือความพึงพอใจของผูใชบณัฑิตมาประกอบการพฒันาปรับปรุงหลักสูตร
ตอไป 

 
7. ตัวบงชี้ผลการดําเนนิงาน (Key Performance Indicators) 

- เปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรที ่สกอ.กําหนด     
- เปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรทีบั่ณฑิตวทิยาลยั มจพ. กําหนด   
- มีผูเขาศึกษาในหลักสูตรปละไมต่ํากวา 15 คน หรือเปนไปตามแผนการรับนักศึกษา 
- มีผูจบการศึกษาภายในระยะเวลา 2 ปไมต่ํากวารอยละ 90    
- บัณฑิตผูจบการศึกษามีงานทําทั้งหมดภายในระยะเวลา 1  ปหลังจบการศึกษา 
- มีผลการสํารวจความพึงพอใจผูใชบัณฑติหรือผลสํารวจจากอตุสาหกรรมอยูในระดับดี 

กําหนดการประเมินหลักสตูรตามดัชนีบงชี้ขางตน ทุก ๆ ระยะ 5 ป กําหนดการประเมินคร้ังแรกภายในป 
พ.ศ. 2557 
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หมวดที่ 8 การประเมนิและปรับปรงุการดําเนนิการของหลักสูตร 
 

1. การประเมนิประสิทธิผลของการสอน 
1.1. การประเมินกลยุทธการสอน 

การประเมินกลยุทธการสอนจะพจิารณาจากนักศึกาโดยอาจารยผูสอนจะตองประเมินผูเรียนในทุกๆ 
หวขอวามีความเขาใจหรอืไม โดยอาจประเมินจากการสอบยอย การสังเกตพฤตกิกรม การ
แลกเปลีย่นอภิปรายโตตอบจากนักศึกษา การตอบคําถามของนักศกึษาในชั้นเรยีน  รวมถึงการสอบ
กลางภาคและปลายภาคจะสามารถชี้ไดวานักศึกษามีความเขาใจในเน้ือหาที่สอนไปหรือไม 

1.2. การประเมินทักษะของอาจารยในการใชแผนกลยุทธการสอน 
จัดใหนักศึกษาไดมีการประเมินผลการสอนของอาจารยในทุกดาน ทั้งดานการสอน การตรงตอเวลา 
การชี้แจงเปาหมาย วตัถุประสงครายวชิา เกณฑการประเมินผลรายวิชา และการใชสือ่การสอน และ
วิธีการนําเสนอเนือ้หาในรายวิชา 
 

2. การประเมนิหลักสตูรในภาพรวม 
การประเมินหลักสูตรในภาพรวมจะประเมินผลจากนักศึกษาและบัณฑิต  ผูใชบัณฑิตหรืออตุสาหกรรม
และการประเมินจากผูทรงคุณวุฒิภายนอก 
 

3. การประเมนิผลการดาํเนนิงานตามรายละเอียดหลกัสูตร 
ดําเนินการประเมินตามตวับงชี้ที่ไดกําหนดไวในหมวดที่ 7 ขอ 7. ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน โดยแตงตั้ง
คณะกรรมการประเมินอยางนอย 3 คน โดยประกอบดวยผูทรงคุณวฒุิในสาขาวิชาเดียวกันอยางนอย 1 
คน  
 

4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรงุ 
เม่ือไดผลการประเมินตามหมวดที่ 8 ขอ 3. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสตูรแลว 
ใหคณาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรหรอืผูบริหารหลักสตูร นําผลที่ไดมาทําการวิเคราะหเพือ่หาจดุแข็ง 
จุดออน โอกาสและการคุกคาม (SWOT Analysis) และนําผลการวเิคราะหมาใชในการปรับปรงุการ
จัดการเรียนการสอนในหลกัสูตร รวมถึงรายละเอียดของหลักสตูรตอไป 

 
 


