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รายละเอียดของหลักสูตร 
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาการจัดการโครงการก่อสร้าง 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา         มหาวิทยาลัยศิลปากร 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา       วังท่าพระ บัณฑิตวิทยาลัย ภาควิชาเทคนิคสถาปัตยกรรม  
 

หมวดที่ 1  ข้อมูลทั่วไป 
 

1. รหัสและชื่อหลักสูตร 
 1.1 รหัสหลักสูตร 25470081102363 

1.2 ชื่อหลักสูตร 
ภาษาไทย              หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโครงการก่อสร้าง 

 ภาษาอังกฤษ          Master of Science Program in Construction Project Management 
 
2. ช่ือปริญญาและสาขาวิชา 
 ชื่อเต็มภาษาไทย       วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการโครงการก่อสร้าง) 
 ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ  Master of Science (Construction Project Management) 
 ชื่อย่อภาษาไทย  วท.ม. (การจัดการโครงการก่อสร้าง)    
 ชื่อย่อภาษาอังกฤษ   M.Sc. (Construction Project Management)   
 
3. วิชาเอก 
 ไม่มี 
 
4.  จ านวนหน่วยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตร   
 แผน ก แบบ ก 1  มีค่าเทียบเท่า 36 หน่วยกิต 
 แผน ก แบบ ก 2  ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต 
 แผน ข   ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต 
  
5. รูปแบบของหลักสูตร 
 5.1  รูปแบบ        หลักสูตรปริญญาโท หลักสูตร 2 ปี  
 5.2  ภาษาที่ใช้     ภาษาไทย 
 5.3  การรับเข้าศึกษา    รับทั้งนักศึกษาไทยและต่างชาติที่สามารถใช้ภาษาไทยได้เป็นอย่างดี 
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 5.4  ความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน    เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยศิลปากร   
 5.5  การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา  ให้ปริญญาเพยีงสาขาวิชาเดียว    
 
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 เริ่มเปิดสอนภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2560 
 สภาวิชาการให้ความเห็นชอบในการประชุมครั้งที่ 14 / 2560 วันที่ 7 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560  

สภามหาวิทยาลัยอนุมัติหลักสูตรในการประชุมครั้งที่ 12 / 2560 วันที่ 13 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560 
 สภาวิชาชีพ...............เห็นชอบหลักสูตรเมื่อวันที่ ............เดือน .................. พ.ศ.  ........ 
 
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 
  ปีการศึกษา 2562  
 

8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 
  8.1   ผู้บริหารหรือผู้จัดการโครงการ/โครงการก่อสร้าง 

 8.2   ผู้ควบคุมหรือหัวหน้างานก่อสร้าง 
 8.3   ผู้สอนในสถาบันอุดมศึกษา 
 8.4   ผู้ประกอบการธุรกิจก่อสร้าง 
 8.5   สายวิชาชีพอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการโครงการก่อสร้าง เช่น ผู้บริหารทรัพยากรอาคาร  

ผู้จัดการโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ผู้ที่ท างานในบริษัทรับเหมาก่อสร้าง หรือ บริษัทบริหารและควบคุม
งานก่อสร้าง หรือ บริษัทพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ 
 

9. ชื่อ นามสกุล เลขประจ าตัวประชาชน ต าแหน่งและคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
  9.1   นายพิบูลย์  จินาวัฒน์   
     เลขประจ าตัวประชาชน  X-XXXX-XXXXX-XX-X   
         ต าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์   
         คุณวุฒิ  Ph.D. (Civil Engineering) Leeds University, UK (1975) 
   M.Sc. (Construction) Leeds University, UK (1971) 
   วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2511) 
 

 9.2    นายนนท์  คุณค้ าชู  
     เลขประจ าตัวประชาชน  X-XXXX-XXXXX-XX-X 
         ต าแหน่ง อาจารย์  
         คุณวุฒิ  Ph.D. (Building Construction) Georgia Institute of Technology, USA (2007) 
   M.Sc. (Construction Management) University of Washington, USA (2000) 
   สถ.บ. (สถาปัตยกรรม) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2539) 
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 9.3    นายทยากร  จารุชัยมนตรี 
     เลขประจ าตัวประชาชน  X-XXXX-XXXXX-XX-X 
         ต าแหน่ง อาจารย์  
         คุณวุฒิ  วศ.ด. (วิศวกรรมโครงสร้าง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2550) 
   วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2542) 
 
 9.4    นางสาวดรุณี  มงคลสวัสดิ์  
     เลขประจ าตัวประชาชน  X-XXXX-XXXXX-XX-X 
         ต าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
         คุณวุฒิ  Ph.D. (Facility and Environment Management)  University College  
   London, UK (2013) 
   M.Sc. (Facility and Environment Management)  University College  
   London, UK (2007) 

สถ.ม. (สถาปัตยกรรมเขตร้อน) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง (2545) 

   สถ.บ. (สถาปัตยกรรม) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2543)    
 
10.  สถานที่จัดการเรียนการสอน 
 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ  
ที่อยู่ 31 ถนนหน้าพระลาน แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200 
 
11.  สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 
 11.1  สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 
 การพัฒนาประเทศทางด้านเศรษฐกิจ ส่งผลให้อุตสาหกรรมการก่อสร้างและธุรกิจการพัฒนา
อสังหาริมทรัพย์เติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว และท าให้บุคลากรด้านการจัดการโครงการก่อสร้าง การพัฒนาและ
จัดการอสังหาริมทรัพย์ในประเทศเป็นที่ต้องการในตลาดแรงงานทั้งภาครัฐและภาคธุรกิจ อีกทั้งการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ ได้ถูกก าหนดให้เป็นยุทธศาสตร์หนึ่งของประเทศ ในการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน
ทางเศรษฐกิจทั้งในระดับภูมิภาคและระดับโลก โดยเฉพาะการเข้าเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
การเปิดเสรีทางการค้า การลงทุน ซึ่งส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและเศรษฐกิจที่รวดเร็ว และเพ่ิม
สูงขึ้น  

มหาวิทยาลัยศิลปากรซึ่งมีพันธกิจหลักในการผลิตบัณฑิตที่มีภูมิปัญญา ความคิดสร้างสรรค์ ยึดมั่นใน
คุณธรรม มีความรับผิดชอบต่อสังคม ประเทศชาติ และมนุษยชาติ จึงต้องพัฒนาบุคลากรที่มีความรู้ในด้านการ
ก่อสร้างที่มีคุณภาพ มีความรับผิดชอบต่อสังคม และเป็นที่ต้องการต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ เพื่อให้
ทันต่อความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดข้ึน 
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 11.2  สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
 สภาพสังคมในปัจจุบันเป็นสังคมสารสนเทศ ที่มีนัยส าคัญทั้งในด้านการด าเนินธุรกิจแบบไร้พรมแดน
และด้านวัฒนธรรม ซึ่งเห็นได้ชัดเจนในอุตสาหกรรมการก่อสร้างในปัจจุบัน ที่มีการท างานร่วมกันของคนต่าง
สังคม และต่างวัฒนธรรม ตั้งแต่ระดับบริหารจนถึงระดับแรงงาน การพัฒนาหลักสูตรจึงต้องค านึงถึงการพัฒนา
บุคลากรในอุตสาหกรรมก่อสร้าง ให้มีคุณสมบัติต่าง ๆ ที่ตอบสนองรูปแบบการท างานแบบไร้พรมแดน 
ประกอบด้วย มาตรฐานในการท างาน ภาษาการสื่อสาร เทคโนโลยีและระบบสารสนเทศ ที่มีเนื้อหาสอดคล้อง
กับท้ังวิถีของไทยและของสังคมโลก  
 
12.  ผลกระทบจากข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 
 12.1  การพัฒนาหลักสูตร 
 ผลกระทบจากสถานการณ์ภายนอกทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ดังได้กล่าวมาแล้ว จึง
จ าเป็นต้องพัฒนาหลักสูตรในเชิงรุกที่มีศักยภาพในการปรับตัวเพ่ือสอดรับกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ทั้งใน
ด้านความรู้ที่มีความเป็นสากล มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับทั้งในและต่างประเทศ และต้องมีแนวทางที่สอดคล้อง
กับความต้องการของทั้งภาคธุรกิจและภาครัฐ 
 
 12.2  ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน   
 นอกจากการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยภายนอก ทั้งด้านนโยบายของประเทศ เศรษฐกิจ สังคมและ
วัฒนธรรม จะท าให้หลักสูตรถูกพัฒนาให้สอดรับ พันธกิจของมหาวิทยาลัยก็เป็นส่วนส าคัญที่เกี่ยวข้องต่อการ
ปรับหลักสูตร ในด้านการผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ทางวิชาการ และทักษะวิชาชีพที่ทันสมัย มีสติปัญญาความคิด 
และมีความรับผิดชอบต่อสังคม ตลอดจนมีความเข้าใจ และท านุบ ารุง สืบสานวัฒนธรรมอันดีงามของชาติ 
 
13.  ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน  
 ไม่มี 
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หมวดที่ 2  ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 

1.  ปรัชญา  ความส าคัญ  และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
 1.1  ปรัชญา 
 มุ่งผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจในด้านการพัฒนาและจัดการโครงการก่อสร้าง ที่มี
ความสามารถ และมีคุณธรรม จริยธรรมในการประกอบวิชาชีพในระดับสากล 
 

 1.2  ความส าคัญ 
 เพ่ือตอบสนองต่อนโยบายการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย  ในการส่งเสริมการศึกษาในระดับ  
บัณฑิตศึกษา และความต้องการของภาคธุรกิจอุตสาหกรรมการก่อสร้างที่เติบโตตามการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
และเทคโนโลยี ตลอดจนโอกาสในการท างานร่วมกับต่างชาติ และการขยายตัวของธุรกิจไปยังประเทศเพ่ือน
บ้านมีสูงขึ้น ภาควิชาเทคนิคสถาปัตยกรรม จึงได้เปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
โครงการก่อสร้างขึ้น เพ่ือผลิตมหาบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถในการจัดการโครงการก่อสร้างขั้นสูง มี
ศักยภาพในการค้นคว้าวิจัยหาองค์ความรู้ใหม่ และสามารถประยุกต์ใช้ได้กับการท างานในอุตสาหกรรมก่อสร้าง
ได้อย่างไร้พรมแดน 
 

 1.3  วัตถุประสงค์ 
         1.3.1 เพ่ือผลิตมหาบัณฑิตในสาขาวิชาการจัดการโครงการก่อสร้าง ซึ่งขาดแคลนและเป็นที่
ต้องการของธุรกจิอุตสาหกรรมการก่อสร้างในประเทศ 
         1.3.2 เพ่ือยกระดับความรู้ความเข้าใจในวิทยาการจัดการให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจอุตสาหกรรม
การก่อสร้าง 
         1.3.3 เพ่ือยกระดับมาตรฐานการปฏิบัติวิชาชีพของผู้ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจอุตสาหกรรมการ
ก่อสร้างและพัฒนาไปสู่มาตรฐานระดับสากล 
          1.3.4 เพ่ือส่งเสริมให้มีการศึกษาเฉพาะทาง สร้างความเชี่ยวชาญที่เป็นอัตลักษณ์ของหลักสูตร 
คณะวิชา หรือมหาวิทยาลัย 

 

2.  แผนพัฒนาปรับปรุง 
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 

พัฒนาให้หลักสูตรมีความทันสมัย
อย่างต่อเนื่อง และปรับปรุง
หลักสูตรให้เป็นไปตามมาตรฐานที่ 
สกอ.ก าหนด ภายในระยะเวลา 5 
ปี 

1. ติดตามความเปลี่ยนแปลงทาง
นวัตกรรมการจัดการและ
เทคโนโลยีของวงการวิชาชีพด้าน
การก่อสร้าง สถาปัตยกรรม และ
วิศวกรรม 
2. ติดตามและประเมินหลักสูตร 
ทุก ๆ 5 ปี 

1. รายงานผลการสัมมนาหลักสูตร
ประจ าปีการศึกษา 
2. รายงานผลการประเมิน
หลักสูตร 
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แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 
ปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับ
ความต้องการและการเปลี่ยนแปลง
ของสังคม ทุกปีการศึกษา 

ส ารวจความต้องการของผู้ใช้
บัณฑิต นักศึกษาปัจจุบัน และ
นักศึกษาเก่า ทุกปีการศึกษา 

รายงานผลการส ารวจความ
ต้องการและความพึงพอใจของผู้ใช้
บัณฑิต นักศึกษาปัจจุบัน และ
นักศึกษาเก่า 

แผนการส่งเสริมการเรียนการสอน
ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ภายใน
ระยะเวลา 2 ปี 

1. ส่งเสริมให้อาจารย์จัดการเรียน
การสอนทีเ่น้นการมีส่วนร่วมของ
นักศึกษา และพัฒนาทักษะการ
ค้นคว้าวิจัยด้วยตนเองของ
นักศึกษา 
2. พัฒนาระบบสารสนเทศท่ี
สนับสนุนการเรียนรู้ด้วยตนเอง
อย่างต่อเนื่อง 
3. พัฒนาวิธีการประเมินผลที่เน้น
พัฒนาการของผู้เรียนที่มีพ้ืนฐาน
แตกต่างกัน 
4. สร้างประสบการณ์การเรียนรู้
ของนักศึกษานอกสถานที่ 

1. การจัดโครงการอบรมเพ่ิมพูน
ทักษะการจัดการเรียนการสอนที่
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญแก่คณาจารย์
และ มคอ.3 
2. รายงานผลการส ารวจความพึง
พอใจของผู้เรียนต่อระบบ
สารสนเทศที่สนับสนุนการเรียนรู้
ด้วยตนเอง 
3. มคอ.3 และ มคอ.5 และผลการ
ทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน 
 
4. รายงานผลการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนในการเข้าร่วมกิจกรรมทั้งใน
และนอกหลักสูตร 

แผนการพัฒนาทักษะการสอน/การ
ประเมินผลของอาจารย์ตามผลการ
เรียนรู้ทั้ง 6 ด้านตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2552 และผลการ
เรียนรู้เฉพาะของหลักสูตร ภายใน
ระยะเวลา 2 ปี 

พัฒนาทักษะการสอนของ
คณาจารย์ที่เน้นการสอนด้าน
คุณธรรม จริยธรรม ด้านความรู้ 
ทักษะทางปัญญา ทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
รวมทั้งด้านศิลปะและการ
สร้างสรรค ์

1. รายงานการประชุมหลักสูตร
และการจัดโครงการอบรมเพ่ิมพูน
ทักษะการสอนแก่คณาจารย์ 
2. รายงานผลการประเมินความพึง
พอใจของผู้เรียนต่อทักษะการสอน
ของอาจารย์ที่มุ่งผลการเรียนรู้ทั้ง 
6 ด้าน 

แผนการส่งเสริมให้คณาจารย์
พัฒนาศักยภาพด้านงานวิจัยและ
งานสร้างสรรค์ทางการจัดการ
โครงการอย่างสม่ าเสมอ ทุกปี
การศึกษา 

สนับสนุนทุนและจัดหาแหล่งทุน 
เพ่ือการท าวิจัยและงานสร้างสรรค์
แก่คณาจารย์ในหลักสูตร 

รายงานผลการจัดสรรทุนและ
ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ของ
คณาจารย์ 
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หมวดที่ 3  ระบบการจัดการศึกษา  การด าเนินการ  และโครงสร้างของหลักสูตร 
 

1.  ระบบการจัดการศึกษา 
 1.1  ระบบ  จัดการศึกษาระบบทวิภาค ข้อก าหนดต่าง ๆ ให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 และ/หรือท่ีมีการเปลี่ยนแปลงภายหลัง 
 1.2  การจัดการศึกษาภาคพิเศษฤดูร้อน  อาจมีการจัดการเรียนการสอนภาคการศึกษาพิเศษฤดูร้อน 
ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ 
 1.3  การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค  ไม่มี   
  
2.  การด าเนินการหลักสูตร  
 2.1  วัน – เวลาในการด าเนนิการเรียนการสอน    
                 ภาคการศึกษาต้น      เดือนสิงหาคม – ธันวาคม 
        ภาคการศึกษาปลาย    เดือนมกราคม – พฤษภาคม 
        ภาคการศึกษาพิเศษฤดูร้อน   เดือนมิถุนายน – สิงหาคม 
 2.2  คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
        2.2.1  ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 

2.2.1.1   สถาปัตยกรรม (สถ.บ.) หรือ วิศวกรรม (วศ.บ.) หรือ สาขาที่เกี่ยวข้องกับการ
ก่อสร้าง 

2.2.1.2  สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง หรือเทียบเท่าโดยมีประสบการณ์ในการท างานที่เกี่ยวข้อง
โดยตรงกับการก่อสร้างอย่างน้อย 2 ปี  

2.2.1.3  ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามที่ก าหนดไว้ อาจเข้าศึกษาได้โดยได้รับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ  

                2.2.2  มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร ว่าด้วยการศึกษาระดับ 
               บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2550 ข้อ 7 (ภาคผนวก ก) และ/หรือท่ีมีการเปลี่ยนแปลงภายหลัง 
 2.3  ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า   
        2.3.1  นักศึกษามีพ้ืนความรู้ทางวิชาการแตกต่างกัน 
                2.3.2  นักศึกษาส่วนใหญ่ขาดทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ 

       2.3.3  นักศึกษาส่วนใหญ่ขาดทักษะการอ่านและเขยีน 
 

2.4  กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจ ากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3 
2.4.1  แนวทางแก้ไขพ้ืนความรู้วิชาการท่ีแตกต่างกัน คือ วางกลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแก้ไข  

ปัญหานักศึกษาที่มีพ้ืนความรู้ไม่เพียงพอ คือ ก าหนดให้นักศึกษาที่ไม่มีพ้ืนฐานความรู้ด้าน
สถาปัตยกรรมและวิศวกรรมอย่างเพียงพอ ลงทะเบียนเรียนรายวิชา 263 401 พ้ืนฐาน
การออกแบบด้านสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนที่เน้น
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ผู้เรียนเป็นส าคัญและก าหนดวิธีการประเมินผลการเรียนรู้ที่หลากหลายเหมาะสมกับ
ผู้เรียน และก าหนดให้นักศึกษาเลือกเรียนในหลักสูตร แผน ก แบบ ก 1 หรือ แผน ก 
แบบ ก 2 หรือ แผน ข โดยมีรายวิชาบังคับและรายวิชาเลือกให้เหมาะสมกับความสนใจ
ในหัวข้อเรื่องวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ 

2.4.2  แนวทางแก้ไขทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษา คือ มีการแนะน าและส่งเสริมให้นักศึกษา 
ฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ ทั้งการอ่าน ท าความเข้าใจ สรุป และน าเสนอข้อมูลในชั้น
เรียน นอกจากนั้น อาจารย์ที่ปรึกษายังสามารถแนะน าให้นักศึกษาได้ศึกษาวรรณกรรม
ภาษาอังกฤษ ในหัวข้อเฉพาะทางที่นักศึกษาสนใจ เป็นการเพ่ิมทักษะการอ่านและสรุป
งานวิจัยต่าง ๆ เป็นภาษาอังกฤษเพ่ิมเติมเพ่ือใช้เป็นแนวทางการศึกษาในขั้นสูงต่อไป 

นักศึกษาที่สอบไม่ผ่านภาษาต่างประเทศ จะต้องศึกษาและสอบผ่านรายวิชา 
263 402 ภาษาอังกฤษทางเทคนิคส าหรับการบริหารโครงการก่อสร้าง ที่ก าหนดไว้ใน
หลักสูตร โดยไม่นับหน่วยกิต โดยให้แสดงผลการสอบเป็นสัญลักษณ์ S หรือ U   

นอกจากนี้นักศึกษาสามารถลงทะเบียนรายวิชาภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษา
ของหลักสูตรอื่น หรือ เข้ารับการอบรมภาษาอังกฤษ 

2.4.3  แนวทางแก้ไขทักษะการอ่านและเขียนของนักศึกษา คือ ก าหนดให้นักศึกษาทุกคน ต้อง 
ศึกษาและสอบผ่านรายวิชา 263 403 คลินิกภาษา 1 และรายวิชา 263 404 คลินิกภาษา  
2 ที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร โดยไม่นับหน่วยกิต โดยให้แสดงผลการสอบเป็นสัญลักษณ์ S  
หรือ U   

 

2.5   แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี 
 ชั้นปีที่  จ านวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา 

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 
ชั้นปีที่ 1 15 15 15 15 15 
ชั้นปีที่ 2 - 15 15 15 15 

รวม 15 30 30 30 30 
จ านวนที่คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา - - 30 15 15 
 2.6  งบประมาณตามแผน 
         2.6.1  งบประมาณรายรับ (หน่วย  บาท) 

รายละเอียดรายรับ ปีงบประมาณ 
2560 2561 2562 2563 2564 

ค่าบ ารุงการศึกษา 375,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 
ค่าลงทะเบียน 270,000 1,080,000 1,080,000 1,080,000 1,080,000 
เงินอุดหนุนจากรัฐบาล - - - - - 

รวมรายรับ 645,000 2,580,000 2,580,000 2,580,000 2,580,000 
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             2.6.2  งบประมาณรายจ่าย (หน่วย  บาท) 
หมวดเงิน ปีงบประมาณ 

2560 2561 2562 2563 2564 
ก.  งบด าเนินการ       
ค่าใช้จ่ายบุคลากร 240,000 960,000 960,000 960,000 960,000 
ค่าใช้จ่ายด าเนินงาน  243,750 975,000 975,000 975,000 975,000 
ทุนวิจัยบุคลากร (5%) 32,250 129,000 129,000 129,000 129,000 
กิจกรรมนักศึกษา (5%) 32,250 129,000 129,000 129,000 129,000 
ทุนการศึกษา (5%) 32,250 129,000 129,000 129,000 129,000 

รวม (ก) 580,500 2,322,000 2,322,000 2,322,000 2,322,000 
ข. งบลงทุน      
ค่าครุภัณฑ์ 64,500 258,000 258,000 258,000 258,000 
ค่าสิ่งก่อสร้าง - - - - - 

รวม (ข) 64,500 258,000 258,000 258,000 258,000 
รวม (ก) + (ข) 645,000  2,580,000  2,580,000  2,580,000  2,580,000  

จ านวนนักศึกษา 15 30 30 30 30 
ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษา   645,000  2,580,000  2,580,000  2,580,000  2,580,000  

2.7  ระบบการศึกษา 
               []     แบบชั้นเรียน 
                 [    ]     แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก 
                 [    ]     แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสื่อหลัก 
                 [    ]     แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (E-learning) 
 [    ]     แบบทางไกลอินเทอร์เน็ต 
 [    ]     อ่ืน ๆ (ระบุ)  
  
 2.8  การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย  
  เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2550 
(ภาคผนวก ก) และ/หรือท่ีมีการเปลี่ยนแปลงภายหลัง 
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3.  หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน   
         3.1  หลักสูตร 
              3.1.1  จ านวนหน่วยกิต     รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต 
     3.1.2  โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็น 3 แผน ดังนี้ 
                        3.1.2.1  แผน ก แบบ ก 1 

วิทยานิพนธ์ (มีค่าเทียบเท่า)   36 หน่วยกิต 
                        3.1.2.2  แผน ก แบบ ก 2 

หมวดวิชาบังคับ จ านวน   15  หน่วยกิต 
หมวดวิชาเลือก จ านวนไม่น้อยกว่า           9  หน่วยกิต 
วิทยานิพนธ์ (มีค่าเทียบเท่า)   12 หน่วยกิต 

                        3.1.2.3  แผน ข 
หมวดวิชาบังคับ จ านวน   15  หน่วยกิต 
หมวดวิชาเลือก จ านวนไม่น้อยกว่า 15  หน่วยกิต 
การค้นคว้าอิสระ (มีค่าเทียบเท่า)             6 หน่วยกิต 

 
หมายเหตุ  

1. การสอบประมวลความรู้ 
แผน ก แบบ ก 1 และแบบ ก 2 ไม่มีการสอบประมวลความรู้ 
แผน ข มีการสอบประมวลความรู้ ภายหลังจากที่ได้เรียนและผ่านรายวิชาบังคับ

และเงื่อนไขของรายวิชาบังคับทั้งหมด สายวิชาในการสอบประมวลความรู้ แบ่งออกเป็น 2 
สายวิชา ได้แก่ 

 
1. สายวิชาการบริหารการก่อสร้าง 
2. สายวิชาความรู้ทั่วไป  

2. ผู้ที่ไม่มีพ้ืนฐานความรู้ด้านสถาปัตยกรรมและวิศวกรรมอย่างเพียงพอ จะต้อง
ศึกษาและสอบผ่านรายวิชา 263 401 พ้ืนฐานการออกแบบด้านสถาปัตยกรรมและ
วิศวกรรม ทั้งนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ โดยไม่นับหน่วยกิต 
และให้แสดงผลการเรียนเป็นสัญลักษณ์ S หรือ U 

3. ผู้ที่ ไม่มีผลสอบภาษาอังกฤษ จะต้องศึกษาและสอบผ่านรายวิชา 263 402 
ภาษาอังกฤษทางเทคนิคส าหรับการบริหารโครงการก่อสร้างที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร โดยไม่
นับหน่วยกิต โดยให้แสดงผลการสอบเป็นสัญลักษณ์  S หรือ U นักศึกษาที่สอบได้
สัญลักษณ์ S มีสิทธิได้รับการยกเว้นไม่ต้องสอบภาษาต่างประเทศอีก  

4. นักศึกษาแผน ก แบบ ก 2 และ แผน ข ต้องลงทะเบียนรายวิชา 263 403 คลินิก
ภาษา 1 และ 263 404 คลินิกภาษา 2 ตามที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร โดยไม่นับหน่วยกิต 
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และให้แสดงผลการสอบเป็นสัญลักษณ์ S หรือ U ส่วนนักศึกษาแผน ก แบบ ก 1 ให้อยู่ใน
ดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ โดยไม่นับหน่วยกิต และให้แสดงผลการ
เรียนเป็นสัญลักษณ์ S หรือ U 

5. นักศึกษาแผน ก แบบ ก 1 ต้องลงทะเบียนรายวิชา 263 414 ระเบียบวิธีวิจัย
ทางการจัดการโครงการก่อสร้าง โดยไม่นับหน่วยกิต และให้แสดงผลการเรียนเป็น
สัญลักษณ์ S หรือ U 

      3.1.3  รายวิชา 
                  3.1.3.1   รหัสวิชา     ก าหนดไว้เป็นเลข 6 หลักโดยแบ่งออกเป็นสองกลุ่ม  กลุ่มละสามหลัก 
            เลขสามหลักแรก  เป็นเลขประจ าหน่วยงานที่รับผิดชอบรายวิชานั้น ๆ  ดังนี้ 
             263 ภาควิชาเทคนิคสถาปัตยกรรม  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
            เลขสามหลักหลัง  เป็นเลขบอกรหัสวิชา  ดังนี้ 
                                     เลขตัวแรก    หมายถึง    ระดับการศึกษา 
              4 หมายถึง  ระดับปริญญาโท 

เลขตัวที่สอง   หมายถึง  กลุ่มของรายวิชา 
     0 หมายถึง  วิชาพ้ืนฐาน 

1 หมายถึง  วิชาบังคับ 
2 หมายถึง  วิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ 
3-4 หมายถึง  วิชาเลือก 

เลขตัวที่สาม หมายถึง  ล าดับที่ของรายวิชา   
 

3.1.3.2   การคิดหน่วยกิต 
 รายวิชาบรรยาย 1 หน่วยกิต  เท่ากับ 1 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 

รายวิชาฝึกหรือทดลองหรือปฏิบัติการ 1 หน่วยกิต เท่ากับ 2 หรือ 3 ชั่วโมงต่อ
สัปดาห์ 
 รายวิชาฝึกงานหรือฝึกภาคสนาม 1 หน่วยกิต เท่ากับ 3 – 6 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 

รายวิชาวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ 1 หน่วยกิต เท่ากับ 3 – 4 ชั่วโมงต่อ
สัปดาห์  
 ในแต่ละรายวิชาก าหนดเกณฑ์ในการค านวณหน่วยกิตจาก จ านวนชั่วโมงบรรยาย (บ) ชั่วโมงปฏิบัติ 
(ป)  และชั่วโมงที่นักศึกษาต้องศึกษาด้วยตนเองนอกเวลาเรียน (น) ต่อ 1 สัปดาห์แล้วหารด้วย 3 ซึ่งมีวิธีคิด 
ดังนี้ 
               จ านวนหน่วยกิต   =       บ + ป + น 
                           3 
    การเขียนหน่วยกิตในรายวิชาต่าง ๆ ประกอบด้วยเลข 4 ตัวคือ 
  เลขตัวแรกอยู่นอกวงเล็บ เป็นจ านวนหน่วยกิตของรายวิชานั้น 
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  เลขตัวที่สอง สาม และสี่ อยู่ในวงเล็บบอกโดย 
        เลขตัวที่สองบอกจ านวนชั่วโมงบรรยายต่อสัปดาห์ 
   เลขตัวที่สามบอกจ านวนชั่วโมงปฏิบัติต่อสัปดาห์ 
   เลขตัวที่สี่บอกจ านวนชั่วโมงศึกษานอกเวลาต่อสัปดาห์ 
 
 3.1.3.3  รายวิชา 
 แผน ก แบบ ก 1 
  หมวดวิชาพื้นฐาน (ไม่นับหน่วยกิต) 
263 401 พ้ืนฐานการออกแบบด้านสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม   3*(3-0-6) 
  (Basic Design in Architecture and Engineering)    
263 402  ภาษาอังกฤษทางเทคนิคส าหรับการบริหารโครงการก่อสร้าง   3*(3-0-6) 
  (Technical English for Construction Project Management) 
263 403   คลินิกภาษา 1        3*(3-0-6) 
   (Language Clinic I) 
263 404   คลินิกภาษา 2         3*(3-0-6) 
   (Language Clinic II) 
263 414   ระเบียบวิธีวิจัยทางการจัดการโครงการก่อสร้าง    3*(3-0-6) 
   (Research Methodology in Construction Project Management) 
 

วิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ    
263 420  วิทยานิพนธ์      มีค่าเทียบเท่า 36 หน่วยกิต 
  (Thesis) 
 
  แผน ก แบบ ก 2  
  หมวดวิชาพื้นฐาน 
263 401 พ้ืนฐานการออกแบบด้านสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม   3*(3-0-6) 
  (Basic Design in Architecture and Engineering)    
263 402  ภาษาอังกฤษทางเทคนิคส าหรับการบริหารโครงการก่อสร้าง   3*(3-0-6) 
  (Technical English for Construction Project Management) 
263 403   คลินิกภาษา 1        3*(3-0-6) 
   (Language Clinic I) 
263 404   คลินิกภาษา 2         3*(3-0-6) 
   (Language Clinic II) 
หมายเหตุ * หมายถึง รายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนโดยไม่นับหน่วยกิต และวัดผลเป็น S หรือ U 
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หมวดวิชาบังคับ      จ านวน 15 หน่วยกิต 
263 410 การจัดการโครงการก่อสร้าง 1      3(3-0-6) 
      (Construction Project Management I) 
263 411 การจัดการโครงการก่อสร้าง 2      3(3-0-6) 
      (Construction Project Management II) 
263 412 การจัดการโครงการก่อสร้าง 3      3(3-0-6) 
      (Construction Project Management III) 
263 413 การจัดการโครงการก่อสร้าง 4      3(3-0-6) 
      (Construction Project Management IV) 
263 414   ระเบียบวิธีวิจัยทางการจัดการโครงการก่อสร้าง    3(3-0-6) 
   (Research Methodology in Construction Project Management) 
 

หมวดวิชาเลือก      จ านวนไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต   
263 430 ระบบสารสนเทศในการจัดการโครงการก่อสร้าง    3(3-0-6) 
  (Information System in Construction Project Management) 
263 431 คอมพิวเตอร์ส าหรับการจัดการโครงการก่อสร้าง    3(3-0-6)
  (Computer Application in Construction Project Management) 
263 432 การจ าลองข้อมูลอาคารส าหรับการจัดการโครงการก่อสร้าง   3(3-0-6) 
  (Building Information Modeling for Construction Project  

Management) 
263 433 การบริหารทรัพย์สินและการจัดการทรัพยากรอาคาร           3(3-0-6)
  (Property and Facility Management) 
263 434 การจัดการและเทคนิคการฟ้ืนฟูและบูรณะอาคาร              3(3-0-6)
  (Building Refurbishment Management and Techniques)  
263 435  การประเมินประสิทธิภาพอาคาร       3(3-0-6) 
  (Building Performance Assessment) 
263 436 การบูรณาการงานระบบอาคาร      3(3-0-6) 
  (Integration of Building Systems) 
263 437 การจัดการพลังงานส าหรับโครงการก่อสร้าง     3(3-0-6) 
  (Energy Management for Construction Project) 
263 438 การก่อสร้างแบบยั่งยืน            3(3-0-6)
  (Sustainable Construction)  
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263 439  ความรู้เบื้องต้นในการวิจัยเพ่ือการด าเนินงาน    3(3-0-6) 
  (Introduction to Operations Research) 
263 440  การจัดการคุณภาพ       3(3-0-6) 
  (Quality Management) 
263 441  การจัดการทรัพยากรมนุษย์      3(3-0-6) 
                (Human Resource Management) 
 
  นอกเหนือไปจากรายวิชาเลือกดังกล่าวนี้แล้ว นักศึกษาสามารถเลือกเรียนรายวิชาในหลักสูตร
อ่ืน ๆ ที่บัณฑิตวิทยาลัยเปิดสอนได้โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ 
 

วิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ    
263 421  วิทยานิพนธ์      มีค่าเทียบเท่า 12 หน่วยกิต 
  (Thesis) 
 
  แผน ข  
  หมวดวิชาพื้นฐาน 
263 401 พ้ืนฐานการออกแบบด้านสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม   3*(3-0-6) 
  (Basic Design in Architecture and Engineering)    
263 402  ภาษาอังกฤษทางเทคนิคส าหรับการบริหารโครงการก่อสร้าง   3*(3-0-6) 
  (Technical English for Construction Project Management) 
263 403   คลินิกภาษา 1        3*(3-0-6) 
   (Language Clinic I) 
263 404   คลินิกภาษา 2         3*(3-0-6) 
   (Language Clinic II) 
 

หมวดวิชาบังคับ      จ านวน 15 หน่วยกิต 
263 410 การจัดการโครงการก่อสร้าง 1      3(3-0-6) 
      (Construction Project Management I) 
263 411 การจัดการโครงการก่อสร้าง 2      3(3-0-6) 
      (Construction Project Management II) 
263 412 การจัดการโครงการก่อสร้าง 3      3(3-0-6) 
      (Construction Project Management III) 
 
หมายเหตุ * หมายถึง รายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนโดยไม่นับหน่วยกิต และวัดผลเป็น S หรือ U 
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263 413 การจัดการโครงการก่อสร้าง 4      3(3-0-6) 
      (Construction Project Management IV) 
263 414   ระเบียบวิธีวิจัยทางการจัดการโครงการก่อสร้าง    3(3-0-6) 
   (Research Methodology in Construction Project Management) 
 

หมวดวิชาเลือก      จ านวนไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต 
263 430 ระบบสารสนเทศในการจัดการโครงการก่อสร้าง    3(3-0-6) 
  (Information System in Construction Project Management) 
263 431 คอมพิวเตอร์ส าหรับการจัดการโครงการก่อสร้าง    3(3-0-6)
  (Computer Application in Construction Project Management) 
263 432 การจ าลองข้อมูลอาคารส าหรับการจัดการโครงการก่อสร้าง   3(3-0-6) 
  (Building Information Modeling for Construction Project  

Management) 
263 433 การบริหารทรัพย์สินและการจัดการทรัพยากรอาคาร           3(3-0-6)
  (Property and Facility Management) 
263 434 การจัดการและเทคนิคการฟ้ืนฟูและบูรณะอาคาร              3(3-0-6)
  (Building Refurbishment Management and Techniques)  
263 435  การประเมินประสิทธิภาพอาคาร       3(3-0-6) 
  (Building Performance Assessment) 
263 436 การบูรณาการงานระบบอาคาร      3(3-0-6) 
  (Integration of Building Systems) 
263 437 การจัดการพลังงานส าหรับโครงการก่อสร้าง     3(3-0-6) 
  (Energy Management for Construction Project) 
263 438 การก่อสร้างแบบยั่งยืน            3(3-0-6)
  (Sustainable Construction)  
263 439  ความรู้เบื้องต้นในการวิจัยเพ่ือการด าเนินงาน    3(3-0-6) 
  (Introduction to Operations Research) 
263 440  การจัดการคุณภาพ       3(3-0-6) 
  (Quality Management) 
263 441  การจัดการทรัพยากรมนุษย์      3(3-0-6) 
                (Human Resource Management) 
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  นอกเหนือไปจากรายวิชาเลือกดังกล่าวนี้แล้ว นักศึกษาสามารถเลือกเรียนรายวิชาในหลักสูตร
อ่ืน ๆ ที่บัณฑิตวิทยาลัยเปิดสอนได้โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ 
 

วิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ    
263 422  การค้นคว้าอิสระ      มีค่าเทียบเท่า 6 หน่วยกิต 
  (Independent Study)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



มคอ. 2   

มคอ.2 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ  
สาขาวิชาการจัดการโครงการก่อสร้าง 

17 

 3.1.4   แสดงแผนการศึกษา 
  3.1.4.1  แผน ก แบบ ก 1 
 

ปีที่ 1  ภาคการศึกษาที่ 1 
 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา  จ านวนหน่วยกิต 
(บ – ป – น) 

263 420 วิทยานิพนธ์  (มีค่าเทียบเท่า) 6 
รวมจ านวน 6 

 
ปีที่ 1  ภาคการศึกษาที่ 2 

 
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา  จ านวนหน่วยกิต 

(บ – ป – น) 
263 414 
263 420 

ระเบียบวิธีวิจัยทางการจัดการโครงการก่อสร้าง 
วิทยานิพนธ์  (มีค่าเทียบเท่า) 

3*(3-0-6) 
6 

รวมจ านวน 6 
 

ปีที่ 2  ภาคการศึกษาที่ 1 
 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา  จ านวนหน่วยกิต 
(บ – ป – น) 

263 420 วิทยานิพนธ์  (มีค่าเทียบเท่า) 12 
รวมจ านวน 12 

 
ปีที่ 2  ภาคการศึกษาที่ 2 

 
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา  จ านวนหน่วยกิต 

(บ – ป – น) 
263 420 วิทยานิพนธ์  (มีค่าเทียบเท่า) 12 

รวมจ านวน 12 
 
หมายเหตุ  * หมายถึง รายวิชาที่เรียนโดยไม่นับหน่วยกิต 
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 3.1.4.2  แผน ก แบบ ก 2 
ปีที่ 1  ภาคการศึกษาที่ 1 

 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา  จ านวนหน่วยกิต 
(บ – ป – น) 

263 410 
263 411 
263 412 
263 413 

การจัดการโครงการก่อสร้าง 1 
การจัดการโครงการก่อสร้าง 2 
การจัดการโครงการก่อสร้าง 3 
การจัดการโครงการก่อสร้าง 4 

3(3-0-6) 
3(3-0-6) 
3(3-0-6)  
3(3-0-6) 

รวมจ านวน 12 
 

ปีที่ 1  ภาคการศึกษาที่ 2 
 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา  จ านวนหน่วยกิต 
(บ – ป – น) 

263 414 
 

ระเบียบวิธีวิจัยทางการจัดการโครงการก่อสร้าง 
วิชาเลือก 

3(3-0-6) 
9 

รวมจ านวน 12 
 

ปีที่ 2  ภาคการศึกษาที่ 1 
 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา  จ านวนหน่วยกิต 
(บ – ป – น) 

263 403 
263 421 

คลินิกภาษา 1 
วิทยานิพนธ์  (มีค่าเทียบเท่า) 

3*(3-0-6) 
6 

รวมจ านวน 6 
 

ปีที่ 2  ภาคการศึกษาที่ 2 
 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา  จ านวนหน่วยกิต 
(บ – ป – น) 

263 404 
263 421 

คลินิกภาษา 2 
วิทยานิพนธ์  (มีค่าเทียบเท่า) 

3*(3-0-6) 
6 

รวมจ านวน 6 
 
หมายเหตุ  * หมายถึง รายวิชาทีเ่รียนโดยไม่นับหน่วยกิต 
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 3.1.4.3  แผน ข 
ปีที่ 1  ภาคการศึกษาที่ 1 

 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา  จ านวนหน่วยกิต 
(บ – ป – น) 

263 410 
263 411 
263 412 
263 413 

การจัดการโครงการก่อสร้าง 1 
การจัดการโครงการก่อสร้าง 2 
การจัดการโครงการก่อสร้าง 3 
การจัดการโครงการก่อสร้าง 4 

3(3-0-6)  
3(3-0-6)  
3(3-0-6)  
3(3-0-6) 

รวมจ านวน 12 
 

ปีที่ 1  ภาคการศึกษาที่ 2 
 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา  จ านวนหน่วยกิต 
(บ – ป – น) 

263 414 
 

ระเบียบวิธีวิจัยทางการจัดการโครงการก่อสร้าง  
วิชาเลือก 

3(3-0-6) 
9 

รวมจ านวน 12 
 

ปีที่ 2  ภาคการศึกษาที่ 1 
 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา  จ านวนหน่วยกิต 
(บ – ป – น) 

263 403 
263 422 

คลินิกภาษา 1 
การค้นคว้าอิสระ  (มีค่าเทียบเท่า) 

3*(3-0-6) 
3 

รวมจ านวน 3 
 

ปีที่ 2  ภาคการศึกษาที่ 2 
 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา  จ านวนหน่วยกิต 
(บ – ป – น) 

263 404 
263 422 

คลินิกภาษา 2 
การค้นคว้าอิสระ  (มีค่าเทียบเท่า) 
วิชาเลือก 

3*(3-0-6) 
3 
6 

รวมจ านวน 9 
หมายเหตุ  * หมายถึง รายวิชาที่เรียนโดยไม่นับหน่วยกิต 
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3.1.5  ค าอธิบายรายวิชา 
 
263 401 พื้นฐานการออกแบบด้านสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม 3(3-0-6) 
      (Basic Design in Architecture and Engineering) 

     เงื่อนไข  : วัดผลการศึกษาเป็น S หรือ U 
 พ้ืนฐานการออกแบบทางสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม การวิเคราะห์ปัญหาในงานออกแบบ
และก่อสร้างประเภทต่าง ๆ โดยการอภิปรายและสัมมนา 
 Fundamentals of architectural and engineering design; analyzing various 
types of problems in design and construction through discussions in class. 

     
263 402  ภาษาอังกฤษทางเทคนิคส าหรับการบริหารโครงการก่อสร้าง 3(3-0-6) 
  (Technical English for Construction Project Management) 

     เงื่อนไข  : วัดผลการศึกษาเป็น S หรือ U  
 ทักษะการอ่าน การเขียน การฟัง การพูด รวมถึงการเพ่ิมพูนทักษะการน าเสนองานและการ
อภิปรายในหัวข้อที่เก่ียวกับการจัดการโครงการก่อสร้าง 
 English language skills in reading, writing, listening, and speaking, including 
increasing presentation and discussion skills on topics relating to construction 
management.  
 

263 403  คลินิกภาษา 1  3(3-0-6) 
  (Language Clinic I) 

เงื่อนไข  : วัดผลการศึกษาเป็น S หรือ U 
 ประเภทและการเลือกอ่านผลงานทางวิชาการ กลยุทธ์การอ่าน ฝึกทักษะการอ่านจับ
ใจความ การคิดเชิงวิพากษ์ การบันทึก การวิเคราะห์และการสรุปเนื้อหา  
 Types and selection of academic literature; reading strategies; practice 
reading comprehension, critical thinking, note-taking, content analyzing, and 
summarizing.  
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263 404  คลินิกภาษา 2  3(3-0-6) 
  (Language Clinic II) 

เงื่อนไข  : วัดผลการศึกษาเป็น S หรือ U 
 โครงสร้างการเขียนเชิงวิชาการ การพัฒนาประเด็นในการเขียนรายงานและบทความ
วิชาการ การฝึกเข้มทักษะการเขียนเชิงวิชาการ จรรยาบรรณเชิงวิชาการ การเขียนอ้างอิง การใช้
โปรแกรมประยุกต์ต่าง ๆ ในการจัดการรูปแบบการเขียน การอ้างอิง และการท ารายการ
เอกสารอ้างอิง ประเภทการเผยแพรผ่ลงานทางวิชาการและการส่งผลงานเพ่ือตีพิมพ์ 
 Structure of academic writing; academic and article report argument 
formation; intensive practice in academic writing, ethics, and reference; applying 
software(s) for managing writing format, citation, and references; types of 
publications and submission process. 

 
263 410 การจัดการโครงการก่อสร้าง 1  3(3-0-6) 
      (Construction Project Management I) 

 ภาพรวมของธุรกิจและอุตสาหกรรมการก่อสร้าง การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ
และการจัดการงานออกแบบ ทฤษฎีในการจัดการโครงการก่อสร้าง การอภิปรายและสัมมนา
ประเด็นปัญหาที่เกี่ยวข้องส าหรับพัฒนาโครงการวิจัยในสาขาการจัดการโครงการก่อสร้าง 
 Overview of construction business and industry; project feasibility study and 
design management; theories of construction project management; discussion and 
seminar in related issues to formulate research questions in construction project 
management. 
 

263 411   การจัดการโครงการก่อสร้าง 2 3(3-0-6) 
   (Construction Project Management II) 

 การวางแผนต้นทุนโครงการ การจัดการโครงการก่อสร้างตามล าดับวัฏจักรโครงการ 
องค์การก่อสร้าง ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง เอกสารการประมูล  การคัดเลือกผู้รับเหมา และการ
จัดเตรียมเอกสารสัญญาก่อสร้าง  
 Project cost planning; construction project management activities based on 
construction life-cycle; project organization, procurement systems, bidding 
documents, contractor selection, and construction contract arrangement. 
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263 412   การจัดการโครงการก่อสร้าง 3 3(3-0-6) 
   (Construction Project Management III) 

 การบริหารสัญญา เครื่องมือในการจัดการเวลาและการควบคุมต้นทุนโครงการ เอกสารและ
การสื่อสารในที่ก่อสร้าง อภิปรายและสัมมนาปัญหาความขัดแย้งและการแก้ปัญหาความขัดแย้ง 
 Contract administration; tools for time management and cost control; site 
documentation and communication; discussion and seminar in conflicts and 
disputes resolutions.  

 
263 413   การจัดการโครงการก่อสร้าง 4 3(3-0-6) 
   (Construction Project Management IV) 

 การบริหารคุณภาพของโครงการ การบริหารความเสี่ยง และการจัดการความปลอดภัย 
ทฤษฎีการจัดการโครงการก่อสร้างสมัยใหม่ อภิปรายและสัมมนาประเด็นปัญหาในการจัดการ
โครงการ 
 Project quality management, risk and safety management; advanced 
construction project management theories; discussion and seminar in issues in 
project management. 

 
263 414   ระเบียบวิธีวิจัยทางการจัดการโครงการก่อสร้าง 3(3-0-6) 
   (Research Methodology in Construction Project Management) 

เงื่อนไข  : แผน ก แบบ ก 1 วัดผลการศึกษาเป็น S หรือ U 
 แนะน าระเบียบวิจัย วิธีด าเนินงานวิจัยเบื้องต้นและงานวิจัยขั้นสูง ลักษณะเฉพาะของการ
วิจัยทางการจัดการโครงการก่อสร้าง การน าเสนอ การอภิปรายหัวข้อที่นักศึกษาสนใจ การจัดท า
โครงร่างการวิจัย การเก็บข้อมูล เครื่องมือในการวิจัย การวิเคราะห์ข้อมูล และการตีความผล
การศึกษา 
 Introduction to research methodology; basic and advanced research 
methodology; unique characteristics of research in construction project 
management; presentation and discussion on topics of interests; research 
proposal preparation; data gathering, research tools, data analysis, interpretation. 
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263 420  วิทยานิพนธ์                 มีค่าเทียบเท่า 36 หน่วยกิต 
  (Thesis)   

 นักศึกษาเลือกท าวิจัยในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับการจัดการโครงการก่อสร้าง  แสดงให้เห็นถึง
ความสามารถในการคิดและวิเคราะห์ที่เป็นระบบ การอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างทฤษฎีและการ
ปฏิบัติ และการพิสูจน์ความน่าเชื่อถือของผลการศึกษา ภายใต้การควบคุมของอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ 
 Individual research on a topic concerning construction project management; 
demonstrating abilities in: systematic thinking and data analysis; explaining 
relationships between theories and practices; and showing reliable study results 
under the supervision of a thesis supervisor.  

 
263 421  วิทยานิพนธ์      มีค่าเทียบเท่า 12 หน่วยกิต 
  (Thesis)   

วิชาบังคับก่อน : 263 414 ระเบียบวิธีวิจัยทางการจัดการโครงการก่อสร้าง 
 นักศึกษาเลือกท าวิจัยในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับการจัดการโครงการก่อสร้าง  แสดงให้เห็นถึง
ความสามารถในการคิดและวิเคราะห์ที่เป็นระบบ และการอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างทฤษฎีและ
การปฏิบัติ ภายใต้การควบคุมของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
 Individual research on a topic concerning construction project management; 
demonstrating abilities in systematic thinking and data analysis and explaining 
relationships between theories and practices under the supervision of a thesis 
supervisor.  
 

263 422 การค้นคว้าอิสระ                                             มีค่าเทียบเท่า  6 หน่วยกิต 
  (Independent Study)  

วิชาบังคับก่อน : 263 414 ระเบียบวิธีวิจัยทางการจัดการโครงการก่อสร้าง 
 การศึกษาเฉพาะบุคคลในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับการจัดการโครงการก่อสร้างที่น่าสนใจ โดย
แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการคิดที่เป็นระบบ ภายใต้การควบคุมของอาจารย์ที่ปรึกษาการ
ค้นคว้าอิสระ 
 Individual research on a topic concerning construction project management; 
demonstrating abilities in systematic thinking and data analysis under the 
supervision of an independent study supervisor. 
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263 430 ระบบสารสนเทศในการจัดการโครงการก่อสร้าง 3(3-0-6) 
  (Information System in Construction Project Management) 

 แนวความคิดของระบบสารสนเทศพ้ืนฐาน และการประยุกต์ใช้กับกระบวนการจัดการ
โครงการก่อสร้าง การออกแบบและวางแผนระบบสารสนเทศ การควบคุมการก่อสร้าง การ
วิเคราะห์ รายงาน และการประเมินผลระบบ ระบบสารสนเทศเพ่ือการวิเคราะห์เชิงการจัดการ 
และการตัดสินใจส าหรับผู้บริหาร 
 Concept of basic information system; practical applications to construction 
project management procedures; information system design and planning; 
construction control; system analysis, reporting and evaluation; information 
system for managerial analysis and executive decision-making. 

 
263 431  คอมพิวเตอร์ส าหรับการจัดการโครงการก่อสร้าง 3(3-0-6) 
  (Computer Applications in Construction Project Management) 

 ความรู้ เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ส าหรับการจัดการโครงการก่อสร้าง การน า
คอมพิวเตอร์มาใช้ในกระบวนการจัดการโครงการก่อสร้างในแต่ละขั้นตอน การทดลองใช้
โปรแกรมต่าง ๆ ในการวางแผน ประเมิน และจัดการโครงการ การเลือกและน าโปรแกรมไป
ประยุกต์ใช้ 
 Basic knowledge of computer applications in construction project 
management; use of computer technology in construction management process; 
examining software used in project planning, estimating, and management; 
software selection and applications.   
 

263 432  การจ าลองข้อมูลอาคารส าหรับการจัดการโครงการก่อสร้าง 3(3-0-6) 
  (Building Information Modeling for Construction Project Management) 

 หลักการและทฤษฎีในการจ าลองข้อมูลอาคาร (บิม) การประยุกต์ใช้บิม ในการจัดการ
โครงการออกแบบและก่อสร้าง และการแก้ปัญหาในกระบวนการก่อสร้าง 
 Principles and theories of Building Information Modeling (BIM); BIM 
applications in design and construction project management and problem solving. 
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263 433 การบริหารทรัพย์สินและการจัดการทรัพยากรอาคาร                      3(3-0-6) 
  (Property and Facility Management) 

 นิยามการบริหารทรัพย์สินและการจัดการทรัพยากรอาคาร ประเภททรัพย์สิน การจัดการ
ทรัพย์สินในครอบครอง บทบาทและความรับผิดชอบของผู้บริหารทรัพย์สินและผู้จัด การ
ทรัพยากรอาคารในโครงการก่อสร้าง 
 มีการศึกษานอกสถานที ่
 Definitions of property and facility management; types of properties; 
portfolio management; role and responsibility of property and facility managers in 
construction project.  
 Field trips required. 
 

263 434  การจัดการและเทคนิคการฟื้นฟูและบูรณะอาคาร 3(3-0-6) 
  (Building Refurbishment Management and Techniques) 

 หลักการบริหารจัดการโครงการปรับปรุงอาคาร การวิเคราะห์สภาพอาคารเดิมและความคุ้ม
ทุนในการปรับปรุงอาคาร ขั้นตอนและเทคนิควิธีการปรับปรุงอาคารที่ไม่ใช้งานแล้ว การประมาณ
การค่าใช้จ่ายและงบประมาณในการปรับปรุง และการเสนอเทคนิควิธีการปรับปรุงที่เหมาะสม 
 มีการศึกษานอกสถานที ่
 Principles of building refurbishment management; analyzing existing building 
conditions and feasibility study for refurbishing; processes and techniques in 
refurbishing obsolete buildings; cost and budget estimation and refurbishing 
techniques proposal. 
 Field trips required. 

 
263 435  การประเมินประสิทธิภาพอาคาร 3(3-0-6) 
  (Building Performance Assessment) 

 หลักการประเมินประสิทธิภาพอาคารและวัตถุประสงค์ การดูแลรักษาสภาพอาคาร เพ่ิม
ประสิทธิภาพอาคาร เปลี่ยนแปลงการใช้สอย วิธีการและเครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน การ
วิเคราะห์ผลการประเมินประสิทธิภาพอาคาร และการจัดท ารายงาน 

   มีการศึกษานอกสถานที ่
   Principles and objectives of building performance assessment consisting of  

building maintenance, building performance improvement, and building use 
adaptation; processes and equipment used for assessment; results analysis and 
assessment report writing. 
 Field trips required. 
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263 436 การบูรณาการงานระบบอาคาร 3(3-0-6) 
  (Integration of Building Systems) 

 การบูรณาการเทคโนโลยีระบบอาคารต่าง ๆ ในขั้นตอนการออกแบบและก่อสร้าง ระบบ
กรอบอาคาร ระบบโครงสร้าง ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ ระบบสุขาภิบาล ระบบไฟฟ้า
แสงสว่างและไฟฟ้าก าลัง ระบบเสียง ระบบอาคารอัตโนมัติ ระบบสื่อสาร การตกแต่งภายในและ
ภูมิสถาปัตยกรรม ตลอดจนแนวทางการตรวจสอบระบบอาคารตามท่ีกฎหมายก าหนด 
 มีการศึกษานอกสถานที ่
 Integration of building-system technologies in design and construction 
processes concerning: building envelope; structural system; heating, ventilation, 
and air-conditioning (HVAC) systems; sanitary system; lighting and electrical 
system; acoustic system; building automation system; communication system; 
and interior and landscape design; guidelines for building systems inspection. 
 Field trips required. 
 

263 437 การจัดการพลังงานส าหรับโครงการก่อสร้าง 3(3-0-6) 
  (Energy Management for Construction Project) 

 การจัดการด้านการอนุรักษ์พลังงานในขั้นตอนการออกแบบอาคาร การก่อสร้าง และการใช้
อาคาร กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์พลังงานอาคาร การทดสอบระบบอาคาร ระบบกรอบ
อาคารและระบบประกอบอาคาร การประเมินประสิทธิภาพอาคารด้านการประหยัดพลังงานและ
ความคุ้มค่าในการลงทุน 
 มีการศึกษานอกสถานที ่
 Energy conservation management in building design, construction, and 
occupancy; energy conservation law and regulations; building commissioning; and 
building envelope and systems; building energy performance assessment and 
energy investment evaluation. 
 Field trips required. 
 
 
 
 
 
 
 
 



มคอ. 2   

มคอ.2 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ  
สาขาวิชาการจัดการโครงการก่อสร้าง 

27 

263 438 การก่อสร้างแบบย่ังยืน 3(3-0-6) 
  (Sustainable Construction) 

 แนวทางส าหรับการจัดการโครงการก่อสร้างอาคารที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และการ
ส่งเสริมคุณภาพของสภาพแวดล้อมภายในอาคาร แนวทางการประเมินอาคารที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อมของไทยและต่างประเทศ ทรีส์ และ ลีด 
 มีการศึกษานอกสถานที ่
 Guidelines for environmentally friendly building construction project 
management and indoor environmental quality improvement; Thai and 
international methods for rating green building projects: TREES and LEED. 
 Field trips required. 

  
263 439 ความรู้เบื้องต้นในการวิจัยเพื่อการด าเนินงาน 3(3-0-6) 
  (Introduction to Operations Research) 

 ความรู้เบื้องต้นในการวิจัยด าเนินงาน เทคนิคการจ าลองทางคณิตศาสตร์เพ่ือใช้ในการ
ตัดสินใจเชิงการจัดการ และการประยุกต์ใช้ในการจัดการโครงการก่อสร้าง 
 Introduction to operations research; mathematical modeling techniques in 
managerial decision-making and applications for construction project 
management. 

 
263 440 การจัดการคุณภาพ 3(3-0-6) 
  (Quality Management) 

 แนวความคิดพ้ืนฐานของการจัดการคุณภาพ เทคนิค การประยุกต์ใช้และวิธีการแบบต่าง ๆ 
ในการจัดการคุณภาพ ปัจจัยที่มีผลกระทบทั้งภายนอกและภายในที่ส่งผลต่อกระบวนการควบคุม
คุณภาพ การจัดท าแผนในการจัดการคุณภาพ 
 Basic concepts of quality management; techniques, applications and 
alternative approaches to quality management; internal and external factors 
affecting quality control processes; quality management planning. 
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263 441 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 3(3-0-6) 
               (Human Resource Management) 

 พฤติกรรมและอุปนิสัยของมนุษย์ แนวทางการปฏิบัติเพ่ือพัฒนาจิตใจและด้านสวัสดิการ 
การฝึกอบรม การควบคุมและสั่งการ และการประเมินผล ปัจจัยที่มีผลกระทบทั้งภายนอกและ
ภายใน การแก้ไขสถานการณ์  
 Human attitudes and behavior; practical approaches to improving morals 
and providing welfare; training, controlling, assigning and assessing; internal and 
external factors affecting human resource management. 
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3.2  ชื่อ สกุล เลขประจ าตัวประชาชน ต าแหน่ง และคุณวุฒิของอาจารย์   
 3.2.1  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
ล าดับ ต าแหน่ง   ช่ือ  สกุล 

เลขประจ าตัวประชาชน 
คุณวุฒิ   สาขา สถาบัน 

ปีท่ีส าเร็จการศึกษา 
ภาระงานสอนเฉลี่ย(ชั่วโมง/

สัปดาห์/ปีการศึกษา) 
ปัจจุบัน ปรับปรุง 

1 ผศ. ดร.พิบูลย์ จินาวัฒน์ 
X-XXXX-XXXXX-XX-X 

Ph.D. (Civil Engineering) Leeds 
University, UK (1975) 
M.Sc. (Construction) Leeds 
University, UK (1971) 
วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา) จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย (2511) 

  8   8 

2 อ. ดร. นนท์ คุณค้ าชู 
X-XXXX-XXXXX-XX-X 

Ph.D. (Building Construction) 
Georgia Institute of Technology, 
USA (2007) 
M.Sc. (Construction 
Management) University of 
Washington, USA (2000) 
สถ.บ. (สถาปัตยกรรม) มหาวิทยาลัย
ศิลปากร (2539)  

8 8 

3 อ. ดร.ทยากร จารุชัยมนตรี 
X-XXXX-XXXXX-XX-X 

วศ.ด. (วิศวกรรมโครงสร้าง) 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2550) 
วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา) จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย (2542) 

6 6 

4 ผศ. ดร. ดรุณี มงคลสวัสดิ์ 
X-XXXX-XXXXX-XX-X 

Ph.D. (Facility and Environment 
Management) University College 
London, UK (2013) 
M.Sc. (Facility and Environment 
Management) University College 
London, UK (2007) 
สถ.ม. (สถาปัตยกรรมเขตร้อน) 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้า
คุณทหารลาดกระบัง (2545) 
สถ.บ. (สถาปัตยกรรม) มหาวิทยาลัย
ศิลปากร (2543) 

3 3 
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 3.2.2  อาจารย์ประจ าหลักสูตร  
 
ล าดับ ต าแหน่ง   ช่ือ  สกุล 

เลขประจ าตัวประชาชน 
คุณวุฒิ   สาขา สถาบัน 

ปีท่ีส าเร็จการศึกษา 
ภาระงานสอนเฉลี่ย(ชั่วโมง/

สัปดาห์/ปีการศึกษา) 
ปัจจุบัน ปรับปรุง 

1 ผศ. ดร.พิบูลย์ จินาวัฒน์ 
X-XXXX-XXXXX-XX-X 

Ph.D. (Civil Engineering) Leeds 
University, UK (1975) 
M.Sc. (Construction) Leeds 
University, UK (1971) 
วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา) จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย (2511) 

  8   8 

2 อ. ดร. นนท์ คุณค้ าชู 
X-XXXX-XXXXX-XX-X 

Ph.D. (Building Construction) 
Georgia Institute of Technology, 
USA (2007) 
M.Sc. (Construction 
Management) University of 
Washington, USA (2000) 
สถ.บ. (สถาปัตยกรรม) มหาวิทยาลัย
ศิลปากร (2539)  

8 8 

3 อ. ดร.ทยากร จารุชัยมนตรี 
X-XXXX-XXXXX-XX-X 

วศ.ด. (วิศวกรรมโครงสร้าง) 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2550) 
วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา) จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย (2542) 

6 6 

4 ผศ. ดร. ดรุณี มงคลสวัสดิ์ 
X-XXXX-XXXXX-XX-X 

Ph.D. (Facility and Environment 
Management) University College 
London, UK (2013) 
M.Sc. (Facility and Environment 
Management) University College 
London, UK (2007) 
สถ.ม. (สถาปัตยกรรมเขตร้อน) 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้า
คุณทหารลาดกระบัง (2545) 
สถ.บ. (สถาปัตยกรรม) มหาวิทยาลัย
ศิลปากร (2543) 

3 3 
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ล าดับ ต าแหน่ง   ช่ือ  สกุล 
เลขประจ าตัวประชาชน 

คุณวุฒิ   สาขา สถาบัน 
ปีท่ีส าเร็จการศึกษา 

ภาระงานสอนเฉลี่ย(ชั่วโมง/
สัปดาห์/ปีการศึกษา) 

ปัจจุบัน ปรับปรุง 
5 ศ. ฐิติพัฒน์  

ประทานทรัพย์ 
X-XXXX-XXXXX-XX-X 

สถ.ม. (สถาปัตยกรรม) จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย (2527) 
สถ.บ. (สถาปัตยกรรม) มหาวิทยาลัย
ศิลปากร (2524) 
 

6 3 

6 ผศ. ดร.ปรีชญา มหัทธนทว ี
X-XXXX-XXXXX-XX-X 

Ph.D. (Building Performance and 
Diagnostics) Carnegie Mellon 
University, USA (2003) 
ผ.ม. (การวางแผนภาคและเมือง) 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2538) 
สถ.บ. (สถาปัตยกรรม) มหาวิทยาลัย
ศิลปากร (2533) 

6 3 

7 รศ. วิเชษฎ์ สวุิสิทฐ ์
X-XXXX-XXXXX-XX-X 

สถ.ม. (สถาปัตยกรรม) สถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง (2545) 
สถ.บ. (สถาปัตยกรรม) สถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง (2535) 
 

6 3 

8 ผศ. ดร. ขวัญชัย  
โรจนกนันท ์
X-XXXX-XXXXX-XX-X 

Ph.D. (Architecture) Texas A&M 
University, USA (2005) 
M.Sc. (Construction 
Management) University of 
Washington, USA (2000) 
สถ.บ. (สถาปัตยกรรม) มหาวิทยาลัย
ศิลปากร (2537) 

8 8 

 
           3.2.3  อาจารย์พิเศษ 

อาจมีการเชิญอาจารย์พิเศษเป็นรายภาคการศึกษา 
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4.  องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงานหรือสหกิจศึกษา) 
 ไม่มี 
 
5.  ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย 
 5.1  ค าอธิบายโดยย่อ 

หลักสูตรแผน ก แบบ ก 1 ก าหนดให้นักศึกษาท าวิทยานิพนธ์ในประเด็นทางการจัดการโครงการ
ก่อสร้าง โดยนักศึกษาสามารถอธิบายทฤษฎีที่น ามาประยุกต์ในการท างานวิจัย มีขอบเขตของงานวิจัยที่
สามารถท าส าเร็จภายในระยะเวลาที่ก าหนด และมีระเบียบวิธีวิจัยที่น่าเชื่อถือ ภายใต้การดูแลและให้ค าปรึกษา
โดยอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 

หลักสูตร แผน ก แบบ ก 2 ก าหนดให้นักศึกษาท าวิทยานิพนธ์ในประเด็นทางการจัดการโครงการ
ก่อสร้าง โดยนักศึกษาสามารถอธิบายทฤษฎีที่น ามาประยุกต์ในการท างานวิจัย และมีขอบเขตของงานวิจัยที่
สามารถท าส าเร็จภายในระยะเวลาที่ก าหนด ภายใต้การดูแลและให้ค าปรึกษาโดยอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 

 
หลักสูตร แผน ข ก าหนดให้นักศึกษาท าการค้นคว้าอิสระในประเด็นทางการจัดการโครงการก่อสร้าง 

มุ่งเน้นการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองเฉพาะหัวข้อ ภายใต้การดูแลและให้ค าปรึกษาโดยอาจารย์ที่ปรึกษาการ
ค้นคว้าอิสระ 
 
 5.2  มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
        (1) นักศึกษาสามารถอธิบายกระบวนการวิจัยอย่างเป็นระบบ 
        (2) นักศึกษาสามารถค้นคว้าวิจัย ด าเนินการวิจัย เขียนรายงาน และสรุปผลการวิจัยเพื่อน าเสนอ
สู่สังคมได ้
        (3) นักศึกษาด าเนินการวิจัยภายใต้จรรยาบรรณทางวิชาการอย่างเคร่งครัด 
 
 5.3  ช่วงเวลา               

แผน ก แบบ ก 1  ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 – ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 
แผน ก แบบ ก 2  ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 – ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 
แผน ข   ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 – ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 
 
5.4  จ านวนหน่วยกิต           
แผน ก แบบ ก 1  (มีค่าเทียบเท่า) 36 หน่วยกิต 
แผน ก แบบ ก 2  (มีค่าเทียบเท่า) 12 หน่วยกิต 
แผน ข (มีค่าเทียบเท่า) 6 หน่วยกิต 
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 5.5  การเตรียมการ 
(1) มีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ ให้นักศึกษาเป็นรายบุคคล 
(2) มีการก าหนดชั่วโมงให้ค าปรึกษาและระยะเวลาในการศึกษา 
(3) อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ ให้ค าปรึกษาและติดตามความก้าวหน้าใน

การเลือกหัวข้อและกระบวนการศึกษา 
 

 5.6  กระบวนการประเมินผล 
(1) นักศึกษาก าหนดหัวข้อและเสนอโครงการวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ ต่อคณะกรรมการ

พิจารณาหัวข้อวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ เพ่ือขออนุมัติ 
(2) ประเมินผลความก้าวหน้าในการท าวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ จากรายงานที่ได้ก าหนด

รูปแบบการน าเสนอตามระยะเวลาโดยอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ 
(3) อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ และนักศึกษาประเมินผลการเรียนรู้ร่วมกัน 
(4) การประเมินผลวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร ว่า

ด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2550 เรื่องการวัดผลและประเมินผลการศึกษา (หมวดที่ 4) และเรื่อง
การท าวิทยานิพนธ์ (หมวดที่ 6) (ภาคผนวก ก) และ/หรือที่มีการเปลี่ยนแปลงภายหลัง 
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หมวดที่ 4  ผลการเรียนรู้  กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 
 

1.  การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 
 ภาควิชาเทคนิคสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากรมีความมุ่งมั่นที่จะ
ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและมีคุณธรรมโดยจัดให้มีการเรียนการสอนที่ส่งเสริมให้นักศึกษาในหลักสูตรสามารถ
พัฒนาตนเองให้มีความสามารถพิเศษเฉพาะ ในการแก้ไขปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์ มีความเป็นผู้น า มีความคิด
วิเคราะห์อย่างเป็นระบบ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และมีความสามารถในการจัดกระบวนการเรียนรู้ทางด้าน
การบริหารจัดการโครงการก่อสร้าง 

 
คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา 

ด้านบุคลิกภาพ  ให้นักศึกษาได้เรียนรู้เรื่องการแต่งกายและบุคลิกภาพท่ีส่งเสริมการ
ปฏิบัติวิชาชีพ เทคนิคการเจรจาสื่อสาร การมมีนุษยสัมพันธ์ที่ดี 
และการวางตัวในการท างาน และจัดกิจกรรมในรายวิชาเพ่ือ
ทดสอบบุคลิกภาพ และฝึกทักษะการแสดงออกในสถานการณ์  
ต่าง ๆ 

ด้านจริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ  ให้ความรู้เรื่องจริยธรรม จรรยาบรรณ และข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ในวิชาชีพ ศึกษาผลกระทบต่อสังคม และจัดกิจกรรมทดสอบระดับ
จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพในสถานการณ์จ าลอง 

ด้านความคิดเชิงบูรณาการ และ
วิเคราะห์อย่างเป็นระบบ 

ให้นักศึกษาได้เรียนรู้เชิงทฤษฎี และได้ฝึกกระบวนการการคิด
วิเคราะห์ และสังเคราะห์ผ่านการปฏิบัติการด้านการจัดการ
โครงการก่อสร้าง และจัดให้นักศึกษาได้มีโอกาสน าเสนอผล
การศึกษาวิเคราะห์ต่อผู้เชี่ยวชาญ และผู้ประกอบวิชาชีพภายนอก 

ด้านภาวะผู้น า ความรับผิดชอบต่อตนเอง
และสังคม 

ให้นักศึกษาฝึกทักษะความเป็นผู้น าจากการท างานกลุ่ม ซึ่งเน้นการ
ใช้ความคิดเชิงกลยุทธ์ที่มรีะบบแบบแผน การจัดล าดับความส าคัญ 
การตัดสินใจในภาวะวิกฤติ การจัดการข้อขัดแย้ง มีความ
รับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเอง เพ่ือนร่วมงาน และสังคมโดยรวม 
รวมถึงการแสดงความคิดเห็นต่อเพ่ือนร่วมชั้นเรียนและอาจารย์การ
ปฏิสัมพันธ์ในชั้นปีและระหว่างชั้นปี มีกิจกรรมทดสอบภาวะผู้น า
ของนักศึกษาและวิสัยทัศน์ในสถานการณ์จ าลอง 

ด้านศิลปะและความคิดสร้างสรรค์ ให้นักศึกษาซึมซับและตระหนักในคุณค่าของศิลปะและ
สถาปัตยกรรมทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ ผ่านกรณีศึกษา
ที่เก่ียวข้อง สร้างวิจารณญาณในการตัดสินใจในโครงการออกแบบ 
ก่อสร้าง และปรับปรุงอาคารที่ค านึงถึงผลกระทบต่อ
ศิลปวัฒนธรรมของชุมชนและสังคม 
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2.  การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 
      2.1 ด้านคุณธรรม  จริยธรรม 
   นักศึกษาต้องมีคุณธรรม จริยธรรมพ้ืนฐานเพ่ือให้สามารถด าเนินชีวิตร่วมกับผู้อ่ืนในสังคม
อย่างราบรื่น นอกจากนั้น งานสถาปัตยกรรมและการก่อสร้างเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน ความส าเร็จทางธุรกิจ ทรัพยากรและสภาพแวดล้อม ผู้ออกแบบ ผู้บริหารโครงการ และผู้ควบคุมการ
ก่อสร้าง จ าเป็นต้องมีความรับผิดชอบต่อผลที่เกิดขึ้นเช่นเดียวกับการประกอบวิชาชีพในสาขาอ่ืน  ๆ หลักสูตร
จึงต้องสอดแทรกเนื้อหาด้านคุณธรรม จริยธรรม ในการเรียนการสอนให้ครอบคลุมประเด็นต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 
 
   2.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม  จริยธรรม 

1) ตระหนักรู้และมีความรับผิดชอบต่อจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 
2) ปฏิบัติตามข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพ และให้ค าแนะน าที่ถูกต้องภายใต้

หลักธรรมาภิบาลขององค์กรและสังคม 
3) มีจิตส านึกความรับผิดชอบต่อสภาพแวดล้อม สังคม และวัฒนธรรม 

 
   2.1.2  กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม  จริยธรรม 

1) ทดสอบระดับความรอบรู้เรื่องจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 
2) อภิปรายเพ่ือสร้างความเข้าใจและตระหนักถึงผลกระทบของการละเมิด

จรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง จากสถานการณ์จ าลอง หรือกรณีศึกษาที่
น่าสนใจ 

3) สวมบทบาท (Role playing) เพ่ือท าความเข้าใจสถานการณ์ที่อาจน าไปสู่การ
ละเมิดจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ และกฎหมายที่เก่ียวข้อง  

4) สัมมนาร่วมกับวิทยากรพิเศษภายนอกเพ่ือแลกเปลี่ยนประสบการณ์ที่เกี่ยวข้อง 
5) ยกย่องนักศึกษาที่ท าดี ท าประโยชน์แก่ส่วนรวมและเสียสละ 

 
   2.1.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม  จริยธรรม 

1) ประเมินจากผลการทดสอบระดับความรอบรู้เรื่องจรรยาบรรณทางวิชาการและ
วิชาชีพก่อนและหลังจบหลักสูตร 

2) ประเมินจากการมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นในการอภิปรายและสัมมนา 
3) ประเมินจากทัศนคติที่มีต่อสถานการณ์จ าลองที่ เกี่ยวข้องกับการละเมิด

จรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ และกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
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 2.2 ด้านความรู้ 
   นักศึกษาต้องมีความรู้ที่จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติวิชาชีพตามมาตรฐานสากล และทักษะใน
การแสวงหาความรู้ใหม่เพ่ิมเติม เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต มาตรฐานผลการเรียนรู้ด้านความรู้ จึง
ประกอบไปด้วยทักษะต่าง ๆ ดังนี้ 
 
   2.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 

1) อธิบายหลักการ และทฤษฎีที่ส าคัญในเนื้อหาของสาขาวิชาชีพได้ 
2) มีทักษะการสืบค้น ติดตาม และถ่ายทอดความก้าวหน้าขององค์ความรู้นอก

ห้องเรียน 
3) สามารถประยุกต์ใช้หลักการและทฤษฎีการจัดการโครงการก่อสร้าง และความรู้

แวดล้อมอ่ืน ๆ ในการปฏิบัติวิชาชีพได้ 
 
   2.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 

1) ใช้วิธีการสอนหลากหลายรูปแบบ โดยเน้นความเข้าใจในหลักการทางทฤษฎี
และองค์ความรู้ที่ได้จากประสบการณ์จริง 

2) สัมมนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับวิทยากรพิเศษ เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้นอก
ห้องเรียน 

3) ท าแบบฝึกหัด หรือเข้าร่วมกิจกรรมเชิงวิชาการเพื่อค้นคว้าหาความรู้ในประเด็น
ใหม ่ๆ ที่เป็นที่สนใจในขณะนั้น มาน าเสนอและอภิปรายร่วมกันในชั้นเรียน 

4) สร้างสถานการณ์จ าลองเพ่ือให้นักศึกษาฝึกน าทฤษฎีมาประยุกต์ใช้ในทางปฏิบัติ
ตามลักษณะของรายวิชา  

5) การดูงานกรณีศึกษาต่าง ๆ เป็นโครงการก่อสร้างหรืออาคารจริง ที่เอ้ือให้เกิด
การเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง 
 
   2.2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 

1) ประเมินผลจากการตอบค าถาม การท าแบบฝึกหัด และการมีส่วนร่วมแสดง
ความคิดเห็นในชั้นเรียน 

2) ประเมินผลจากการท ารายงานและการน าเสนอรายงาน 
3) ประเมินผลจากการสอบปากเปล่า 
4) ประเมินผลจากการสอบข้อเขียน 
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      2.3 ด้านทักษะทางปัญญา 
   นักศึกษาต้องสามารถพัฒนาตนเองและประกอบวิชาชีพได้โดยพ่ึงตนเองได้เมื่อจบการศึกษา
แล้ว ดังนั้นนักศึกษาจ าเป็นต้องได้รับการพัฒนาทักษะทางปัญญาไปพร้อมกับคุณธรรม จริยธรรม และความรู้
เกี่ยวกับสาขาวิชาที่ศึกษา หลักสูตรจึงต้องเน้นให้ผู้เรียนฝึกวิเคราะห์สถานการณ์ ท าความเข้าใจที่มาหรือสาเหตุ
ของปัญหา และเสนอวิธีการป้องกันหรือแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ นักศึกษาต้องมีผลการเรียนรู้ที่แสดงให้เห็น
ถึงทักษะทางปัญญา ดังต่อไปนี้ 
 
   2.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

1) สามารถคาดการณ์ วางแผน จัดสรรทรัพยากรในการบริหารจัดการโครงการ
ก่อสร้าง และแก้ไขปัญหาในสถานการณ์จริงได ้

2) สามารถบูรณาการความรู้ในหลาย ๆ ด้านเพ่ือตั้งค าถาม ค้นคว้า เรียนรู้ 
วิเคราะห์เชื่อมโยง และสร้างความรู้ได้ด้วยตนเองอย่างเป็นระบบ 

 
   2.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

1) ยกตัวอย่างปัญหาในการปฏิบัติงานจริงของนักศึกษามาใช้เป็นกรณีศึกษา 
ร่วมกันวิเคราะห์และอภิปรายในชั้นเรียน 

2) ท า Workshop ร่วมกับหน่วยงานภายนอก ฝึกท าโจทย์ร่วมกับบุคลากรจาก
หลายสาขาอาชีพ ส่งเสริมการบูรณาการความรู้และแก้ปัญหาในประเด็นที่เกี่ยวข้องและเป็นที่สนใจของสังคม 

3) เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ปฏิบัติงานจริง โดยอาจเข้าร่วมกับองค์กรหรือเป็นส่วน
หนึ่งของงานวิจัยต่าง ๆ เพ่ือฝึกฝนทักษะทางปัญญา 

 
   2.3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

1) ประเมินผลจากการตอบค าถาม การท าแบบฝึกหัด และการมีส่วนร่วมแสดง
ความคิดเห็นในชั้นเรียน 

2) ประเมินผลจากการท ารายงานและการน าเสนอรายงาน 
3) ประเมินผลจากการท า Workshop  
4) ประเมินผลจากการสอบปากเปล่าเชิงวิเคราะห์ เปรียบเทียบ และการแก้ปัญหา 
5) ประเมินผลจากการสอบข้อเขียนเชิงวิเคราะห์ เปรียบเทียบ และการแก้ปัญหา 
6) ประเมินผลจากการท าวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ 

 
        2.4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
   ในการปฏิบัติวิชาชีพบริหารโครงการก่อสร้าง นักศึกษาต้องท างานร่วมกับผู้อ่ืนตั้งแต่เจ้าของ
โครงการจนถึงแรงงานก่อสร้าง ซึ่งแต่ละส่วนล้วนมีบทบาทหน้าที่และความต้องการที่แตกต่างหลากหลาย มา
รวมกลุ่มกันเพ่ือท าให้โครงการส าเร็จลุล่วง ดังนั้น ผู้บริหารโครงการก่อสร้างต้องมีความสามารถไม่เพียงแต่การ
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ประสานงานระหว่างบุคคลและองค์กร ยังต้องเข้าใจธรรมชาติของบุคลากรฝ่ายต่าง ๆ ในโครงการ เพ่ือป้องกัน
การเกิดข้อขัดแย้งระหว่างการท างาน หรือการยุติข้อขัดแย้งอย่างเป็นธรรม ในการเรียนการสอนและการท า
กิจกรรมต่าง ๆ ต้องมีการเสริมสร้างทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ดังนี้ 
 

   2.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
1) มีภาวะความเป็นผู้น าและผู้ตามที่ดี มีทักษะการท างานเป็นทีม และแก้ไขข้อ

ขัดแย้งโดยใช้หลักธรรมาภิบาล 
2) เข้าใจและเคารพขอบเขตความรับผิดชอบ และความเกี่ยวข้องของสาขาวิชาชีพ

ต่าง ๆ ในอุตสาหกรรมการก่อสร้าง 
3) มีความสามารถในการประสานงานระหว่างบุคคลและระหว่างองค์กรได้อย่างมี

ประสิทธิภาพและไม่ขัดต่อจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 
 

   2.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ 
   ในการสอนที่มีการก าหนดกิจกรรมให้มีการท างานเป็นกลุ่ม การท างานที่ต้องประสานงาน
กับผู้อ่ืน ข้ามหลักสูตร หรือต้องค้นคว้าหาข้อมูลจากการสัมภาษณ์บุคคลอ่ืน หรือผู้มีประสบการณ์ โดยมีความ
คาดหวังในผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลและความสามารถในการรับผิดชอบ ดังนี้ 

1) การให้งานกลุ่มที่ต้องแบ่งความรับผิดชอบและประสานงานกันเพ่ือแก้โจทย์ 
2) การให้งานที่ต้องมีการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายนอก 
3) สวมบทบาท (Role playing) เป็นตัวแทนฝ่ายต่าง ๆ ในโครงการก่อสร้าง เพ่ือ

จ าลองสถานการณ์ที่มีความขัดแย้งในโครงการก่อสร้าง และทดสอบทักษะความเป็นผู้น า และการแก้ปัญหาใน
สถานการณ์ต่าง ๆ 

 
   2.4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

1) ประเมินจากผลงานของกลุ่มและการแสดงออกของสมาชิกในกลุ่ม  
2) สังเกตจากพฤติกรรมที่แสดงออกแบบในการร่วมกิจกรรม Role playing และ

การได้รับการยอมรับจากกลุ่ม 
3) ประเมินความพึงพอใจของผู้ประกอบการหลังจากจบการศึกษา 

 
        2.5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  
   ผู้บริหารโครงการก่อสร้างจ าเป็นต้องมีทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือคาดการณ์และ
ตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องได้อย่างน่าเชื่อถือ ต้องมีความสามารถในการสื่อสารให้ผู้อ่ืนได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง 
ครบถ้วน เข้าใจง่าย โดยเฉพาะทักษะภาษาต่างประเทศท่ีมีความจ าเป็นส าหรับการท างานเชิงวิชาการและงาน
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วิชาชีพแบบไร้พรมแดน นอกจากนี้ นักศึกษาต้องสามารถเรียนรู้และน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพ่ิม
ประสิทธิภาพในการสื่อสาร ประสานงาน ควบคุม และตรวจสอบงานก่อสร้างได้  นักศึกษาจึงต้องได้รับการ
พัฒนาทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ดังนี้ 
 

   2.5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1) มีทักษะทางการสื่อสาร สามารถถ่ายทอดความรู้ และน าเสนอผลงาน ทั้งการพูด  
การเขียน และการใช้สื่ออ่ืน ๆ ให้ผู้อื่นเข้าใจได้ท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

2) น าทักษะเชิงตัวเลขมาวิเคราะห์ปัญหาและแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติวิชาชีพได้ 
3) สามารถปรับใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่เปลี่ยนไป เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ

ท างานได ้
 

    2.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข  การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1) การบรรยาย และท าแบบฝึกหัด ให้นักศึกษาเก็บข้อมูลเชิงตัวเลข วิเคราะห์ และ
น าเสนอแนวคิดในการแก้ไขปัญหา อาจมีการวิจารณ์ในเชิงวิชาการระหว่างอาจารย์และกลุ่มนักศึกษา 

2) จัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชาต่าง ๆ ให้นักศึกษาได้ฝึกสื่อสารในสถานการณ์
จ าลอง ด้วยวิธีการสื่อสารที่หลากหลาย เช่น การอธิบายงานปากเปล่า การเขียนบันทึกการประชุม การตอบ
ค าถาม การโต้ตอบผ่านอีเมล์และสื่อออนไลน์ประเภทอ่ืน ๆ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
 
   2.5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  การสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1) ประเมินจากเทคนิคการเก็บข้อมูลเชิงตัวเลข การเลือกใช้ เครื่องมือทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศหรือคณิตศาสตร์และสถิติที่เก่ียวข้อง และการน าเสนอผลงาน 

2) ประเมินจากผลการวิเคราะห์ข้อมูล และความน่าเชื่อถือของข้อมูลที่น าเสนอใน
รายวิชาต่าง ๆ 

3) ประเมินโดยนักศึกษาในชั้นเรียน 
 

        2.6 ด้านศิลปะและการสร้างสรรค์ 
   การปฏิบัติวิชาชีพเกี่ยวกับการรื้อถอน ปรับปรุง ก่อสร้างอาคาร และงานสถาปัตยกรรมซึ่ง
เป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมและวิถีชีวิต ผู้ปฏิบัติวิชาชีพควรมีความเข้าใจคุณค่าของงานศิลปะ สถาปัตยกรรม 
และงานสร้างสรรค์อ่ืน ๆ เพ่ือประกอบการตัดสินใจในขั้นตอนที่มีความส าคัญและอาจส่งผลกระทบต่อคุณค่า
ของสิ่งปลูกสร้าง โดยเฉพาะโครงการปรับปรุงอาคารเก่า เช่น การว่าจ้างที่ปรึกษาที่เกี่ยวข้อง ขั้นตอนและ
วิธีการรื้อถอน การขนส่ง การจัดการพ้ืนที่ก่อสร้าง เป็นต้น ทักษะที่นักศึกษาควรได้รับการพัฒนาจากหลักสูตร 
ได้แก่ 
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   2.6.1 ผลการเรียนรู้ด้านศิลปะและการสร้างสรรค์ 
          1) สามารถประเมินคุณค่าและความส าคัญของงานสถาปัตยกรรมได้ในเบื้องต้น 
           2) สามารถให้ค าแนะน าแนวทางการปฏิบัติงานที่เก่ียวข้องกับอาคารหรือสิ่งปลูก 
สร้างที่มีคุณค่าและความส าคัญต่อศิลปวัฒนธรรมของชุมชนและสังคมได้ 
 
   2.6.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาผลการเรียนรู้ด้านศิลปะและการสร้างสรรค์ 
          1) การบรรยายและยกตัวอย่างกรณีศึกษา 
           2) การสัมมนาร่วมกับวิทยากรพิเศษที่มีประสบการณ์ท่ีเกี่ยวข้อง 
           3) การให้งานกลุ่ม 
 
   2.6.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านศิลปะและการสร้างสรรค์ 
          1) ประเมินจากการแสดงความคิดเห็นในชั้นเรียน 
           2) ประเมินจากการท ารายงาน 
 
3.  แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum 
Mapping) 
 ผลการเรียนรู้ในตารางมีความหมายดังนี้ 
 1. ด้านคุณธรรม  จริยธรรม 
                1.1 ตระหนักรู้และมีความรับผิดชอบต่อจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ        

1.2 ปฏิบัติตามข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพ และให้ค าแนะน าที่ถูกต้องภายใต้หลัก 
ธรรมาภิบาลขององค์กรและสังคม 
       1.3 มีจิตส านึกความรับผิดชอบต่อสภาพแวดล้อม สังคม และวัฒนธรรม 
 2. ด้านความรู้ 
  2.1 อธิบายหลักการ และทฤษฎีที่ส าคัญในเนื้อหาของสาขาวิชาชีพได้ 
  2.2 มีทักษะการสืบค้น ติดตาม และถ่ายทอดความก้าวหน้าขององค์ความรู้นอกห้องเรียน 

2.3 สามารถประยุกต์ใช้หลักการและทฤษฎีการจัดการโครงการก่อสร้าง และความรู้แวดล้อม  
อ่ืน ๆ ในการปฏิบัติวิชาชีพได้ 
 3. ด้านทักษะทางปัญญา 

3.1 สามารถคาดการณ์ วางแผน จัดสรรทรัพยากรในการบริหารจัดการโครงการก่อสร้าง และ
แก้ไขปัญหาในสถานการณ์จริงได้ 

3.2 สามารถบูรณาการความรู้ในหลาย ๆ ด้านเพ่ือตั้งค าถาม ค้นคว้า เรียนรู้ วิเคราะห์เชื่อมโยง 
และสร้างความรู้ได้ด้วยตนเองอย่างเป็นระบบ 
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 4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
4.1 มีภาวะความเป็นผู้น าและผู้ตามที่ดี มีทักษะการท างานเป็นทีม และแก้ไขข้อขัดแย้งโดยใช้

หลักธรรมาภิบาล 
4.2 เข้าใจและเคารพขอบเขตความรับผิดชอบ และความเกี่ยวข้องของสาขาวิชาชีพต่าง ๆ ใน

อุตสาหกรรมการก่อสร้าง 
4.3 มีความสามารถในการประสานงานระหว่างบุคคลและระหว่างองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

และไม่ขัดต่อจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 
 5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  การสื่อสาร  และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

5.1 มีทักษะทางการสื่อสาร สามารถถ่ายทอดความรู้ และน าเสนอผลงาน ทั้งการพูด การเขียน 
และการใช้สื่ออ่ืน ๆ ให้ผู้อื่นเข้าใจได้ท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

5.2 น าทักษะเชิงตัวเลขมาวิเคราะห์ปัญหาและแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติวิชาชีพได้ 
5.3 สามารถปรับใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่เปลี่ยนไป เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างานได้ 

 6. ด้านศิลปะและการสร้างสรรค์ 
  6.1 สามารถประเมินคุณค่าและความส าคัญของงานสถาปัตยกรรมได้ในเบื้องต้น 

6.2 สามารถให้ค าแนะน าแนวทางการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างที่มีคุณค่า
และความส าคัญต่อศิลปวัฒนธรรมของชุมชนและสังคมได้ 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
   ความรับผิดชอบหลัก                                 ความรับผิดชอบรอง   

 
รายวิชา 1. คุณธรรม 

จริยธรรม 
2. ความรู้ 3. ทักษะ

ทาง
ปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
สื่อสาร และ

การใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

6. ศิลปะ
และการ
สร้างสรร

ค์ 

1 2 3 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 3 1 2 
263 401 พ้ืนฐานการออกแบบด้านสถาปัตยกรรมและ
วิศวกรรม                 

263 402 ภาษาอังกฤษทางเทคนิคส าหรับการบริหาร
โครงการก่อสร้าง 

                

263 403 คลินิกภาษา 1                 
263 404 คลินิกภาษา 2                 
263 410 การจัดการโครงการก่อสร้าง 1                 
263 411 การจัดการโครงการก่อสร้าง 2                 
263 412 การจัดการโครงการก่อสร้าง 3                 
263 413 การจัดการโครงการก่อสร้าง 4                 
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รายวิชา 1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู้ 3. ทักษะ
ทาง

ปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
สื่อสาร และ

การใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

6. ศิลปะ
และการ
สร้างสรร

ค์ 

1 2 3 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 3 1 2 
263 414 ระเบียบวิธีวิจัยทางการจัดการโครงการก่อสร้าง                 
263 420 วิทยานิพนธ์                 
263 421 วิทยานิพนธ์                  
263 422 การค้นคว้าอิสระ                 
263 430 ระบบสารสนเทศในการจัดการโครงการก่อสร้าง                 
263 431 คอมพิวเตอร์ส าหรับการจัดการโครงการก่อสร้าง                 
263 432 การจ าลองข้อมูลอาคารส าหรับการจัดการโครงการ
ก่อสร้าง 

                

263 433 การบริหารสินทรัพย์และการจัดการทรัพยากร
อาคาร 

                

263 434 การจัดการและเทคนิคการฟ้ืนฟูและบูรณะอาคาร                 
263 435 การประเมินประสิทธิภาพอาคาร                 
263 436 การบูรณาการงานระบบอาคาร                 
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รายวิชา 1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู้ 3. ทักษะ
ทาง

ปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
สื่อสาร และ

การใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

6. ศิลปะ
และการ
สร้างสรร

ค์ 

1 2 3 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 3 1 2 
263 437 การจัดการพลังงานส าหรับโครงการก่อสร้าง                 
263 438 การก่อสร้างแบบยั่งยืน                 
263 439 ความรู้เบื้องต้นในการวิจัยเพื่อการด าเนินงาน                 
263 440 การจัดการคุณภาพ                 
263 441 การจัดการทรัพยากรมนุษย์                 
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หมวดที่ 5  หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 
 

1.  กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 
      การวัดผลและการประเมินผลการศึกษาเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการศึกษา
ระดบับัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2550 หมวดที่ 4 (ภาคผนวก ก) และ/หรือที่มีการเปลี่ยนแปลงภายหลัง 
 
2.  กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 
 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หมายถึงกระบวนการหาหลักฐานเพื่อยืนยันหรือสนับสนุนว่า 
นักศึกษาทุกคนมีผลสัมฤทธิ์การศึกษาตรงตามมาตรฐานผลการเรียนรู้เป็นอย่างน้อย ซึ่งอาจได้จากผลการ
ประเมินข้อสอบว่าครอบคลุมมาตรฐานผลการเรียนรู้ การให้คะแนนตรงตามความจริง การให้ข้อมูลย้อนกลับ
ของผู้ส าเร็จการศึกษา การประสบความส าเร็จในการท างานของผู้ส าเร็จการศึกษา หลักสูตรฯ ได้ด าเนินการ
ดังนี้ 
 

2.1   การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่ส าเร็จการศึกษา 
มีการสัมมนาคณะกรรมการบริหารหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ร่วมกับนักศึกษาในสาขาวิชาการ

จัดการโครงการก่อสร้างเป็นประจ าทุกปีการศึกษา เพ่ือทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของนักศึกษา ซึ่งเป็นส่วน
หนึ่งของระบบประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 

(1)  การทวนสอบระดับรายวิชา ให้ประเมินและวัดผลการศึกษาของนักศึกษาตามลักษณะเฉพาะของ
รายวิชา ในทุกรายวิชาได้จัดท าการประเมินผลการสอนของอาจารย์จากนักศึกษา และน าผลการประเมิน
ดังกล่าวไปใช้ในการปรับปรุงการเรียนการสอนต่อไป 

(2)  การทวนสอบในระดับหลักสูตร โดยมีระบบประเมินคุณภาพการศึกษาภายในทุกปีการศึกษา และ
จากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ทุก 5 ปีการศึกษา 

 
2.2   การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาส าเร็จการศึกษา 
หลักสูตรฯ ได้ด าเนินการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาส าเร็จการศึกษาอย่าง

ต่อเนื่อง และมีการติดตามสัมฤทธิ์ผลของการประกอบอาชีพของบัณฑิต และน าผลการทวนสอบที่ได้มา
ปรับปรุงการเรียนการสอนและหลักสูตรแบบครบวงจร โดยอาจด าเนินการดังนี้   

(1)  การส ารวจความคิดเห็นต่อความรู้และทักษะที่น าไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติวิชาชีพ 
ความสามารถและความม่ันใจของบัณฑิตในการประกอบอาชีพ 

(2)  การส ารวจความคิดเห็นของผู้ใช้บัณฑิต โดยสัมภาษณ์หรือส่งแบบสอบถามเพ่ือประเมินความพึง
พอใจบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาและท างานในสถานประกอบการนั้น ๆ  

(3)  การประเมินต าแหน่ง และ / หรือความก้าวหน้าในสายงานของบัณฑิต 
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(4)  การประเมินจากบัณฑิตท่ีศึกษาต่อในระดับปริญญาที่สูงขึ้น ในแง่ของความพร้อมและความรู้จาก
สาขาวิชาที่เรียน รวมทั้งเปิดโอกาสให้เสนอข้อคิดเห็นในการปรับปรุงหลักสูตรให้ดียิ่งขึ้น 

(5)  ความเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่มาประเมินหลักสูตรหรืออาจารย์พิเศษ ต่อความพร้อมของ
นักศึกษาในการเรียน และคุณสมบัติอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการเรียนรู้ และการพัฒนาองค์ความรู้ของ
นักศึกษา  

(6)  ผลงานของนักศึกษาที่วัดเป็นรูปธรรมได้ เช่น จ านวนสิทธิบัตร จ านวนรางวัลทางสังคมและ
วิชาชีพ 
3.  เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
 เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2550 
(ภาคผนวก ก) และ/ หรือที่มีการเปลี่ยนแปลงภายหลัง และเป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง 
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 และ/หรือท่ีมีการเปลี่ยนแปลงภายหลัง 
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หมวดที่ 6  การพัฒนาคณาจารย์ 
 

1.  การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 
1.1 มีการแนะน าอาจารย์ใหม่ให้มีความรู้ความเข้าใจ นโยบายของมหาวิทยาลัย คณะวิชา ภาควิชา 

หลักสูตร บทบาทของรายวิชาต่าง ๆ ที่สอนในหลักสูตรและรายวิชาที่ตนรับผิดชอบ 
1.2 สนับสนุนให้อาจารย์ใหม่เข้ารับการแนะน าทักษะการสอน การประเมินผล ที่ทางมหาวิทยาลัยจัด

ให้ 
1.3 สนับสนุนเงินทุนส าหรับอาจารย์ใหม่ เพ่ือส่งเสริมให้มีการท าวิจัยในสาขาท่ีตนช านาญ  
 

2.  การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์  
  2.1  การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 

(1)  จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพ่ือทบทวน และประเมินผลการจัดการเรียนการสอนประจ าปี    
(2)  เพ่ิมพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและการวัดประเมินผลให้

ทันสมัย 
(3)  ส่งเสริมให้อาจารย์เพ่ิมพูนความรู้  สร้างเสริมประสบการณ์เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน

และการวิจัยอย่างต่อเนื่อง 
(4)  ส่งเสริมให้อาจารย์มีการท าวิจัยเทคนิคการเรียนการสอนและการวิจัยชั้นเรียน 
(5)  ส่งเสริมการพัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา 

2.2  การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพ 
(1)  ส่งเสริมให้มีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาความรู้และ

คุณธรรม 
(2)  ส่งเสริมให้อาจารย์มีการเพ่ิมพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพ่ือส่งเสริมการสอนและการ

วิจัยอย่างต่อเนื่อง 
(3)  ส่งเสริมให้อาจารย์ท าผลงานทางวิชาการ และขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ   
(4)  ส่งเสริมการท าวิจัยสร้างองค์ความรู้ใหม่และพัฒนาการเรียนการสอนให้มีความเชี่ยวชาญใน

สาขาวิชา 
(5)  สนับสนุนงบประมาณส าหรับท าการวิจัย 
(6)  ส่งเสริมให้อาจารย์เข้าร่วมกลุ่มวิจัยต่าง ๆ 
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หมวดที่ 7  การประกันคุณภาพหลักสูตร 
 

1.  การก ากับมาตรฐาน 
 หลักสูตรมีกระบวนการบริหารจัดการหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ประกาศใช้ 
และตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ หรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขาวิชา ตลอดระยะเวลาที่มี
การจัดการเรียนการสอนในหลักสูตร ดังนี้ 

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโครงการก่อสร้าง และ
คณะกรรมการด าเนินงานหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ในลักษณะโครงการพิเศษ ประจ าคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
เป็นผู้ก ากับดูแล ให้ค าแนะน า ตลอดจนก าหนดนโยบายการปฏิบัติแก่อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ในการ
บริหารอาจารย์ประจ าหลักสูตร อาจารย์ผู้สอน อาจารย์ที่ ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ 
คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ ให้มีจ านวน คุณสมบัติ และภาระหน้าที่เป็นไปตามเกณฑ์
การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
(สกอ.) และ/หรือที่มีการเปลี่ยนแปลงภายหลัง ซึ่งเป็นการก ากับให้เป็นตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารหลักสูตรวางแผนการจัดการเรียนการสอน
ร่วมกับอาจารย์ประจ าหลักสูตร และอาจารย์ผู้สอน และแต่งตั้งคณะท างานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน ระดับหลักสูตร เพ่ือติดตาม รวบรวมข้อมูล และจัดท ารายงานการด าเนินงานของหลักสูตรทุกปี
การศึกษา ส าหรับใช้ในการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ของ สกอ. หรือระบบการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาแบบอ่ืนที่สภามหาวิทยาลัย และ สกอ. รับรอง นอกจากนี้ หลักสูตรยังได้รับการ
ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา โดย คณะกรรมการภายนอก เพ่ือปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลา ไม่เกิน
ทุก 5 ปีการศึกษา ภายใต้การก ากับดูแลของคณะวิชาฯ และมหาวิทยาลัย 
 
2.  บัณฑิต 
 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

หลักสูตรฯ ก ากับดูแลการบริหารจัดการหลักสูตรฯ เพ่ือผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ โดยหลักสูตรฯ ได้ก าหนดคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ซึ่งครอบคลุมผล
การเรียนรู้อย่างน้อย 5 ด้าน คือ 1) ด้านคุณธรรมจริยธรรม 2) ด้านความรู้ 3) ด้านทักษะทางปัญญา 4) ด้าน
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  
 นอกจากนี้แล้ว เพ่ือให้สอดคล้องตามวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยและคุณลักษณะเฉพาะของบัณฑิตตาม
สาขาวิชาชีพ คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของหลักสูตรจึงครอบคลุมผลการเรียนรู้ด้านที่ 6) ทักษะด้าน
ศิลปะและการสร้างสรรค์ 
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 หลักสูตรฯ ด าเนินการประเมินคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานดังกล่าว เป็นประจ าทุกปีการศึกษา
โดยใช้แบบส ารวจความพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิต และแบบส ารวจความก้าวหน้าทางอาชีพการงานของบัณฑิตที่
ส าเร็จการศึกษาจากหลักสูตรไปแล้ว 1 ปีการศึกษา 
 2.2 ผลงานของนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษา 

การศึกษาในระดับปริญญาโทจะต้องมีการค้นคว้า คิดอย่างเป็นระบบ และวิจัยเพ่ือหาค าตอบที่มีความ
น่าเชื่อถือ นักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาต้องสามารถประมวลความรู้เพ่ือจัดท าผลงานที่แสดงถึงความสามารถ
ในการใช้ความรู้อย่างเป็นระบบและสามารถน ามาเผยแพร่ให้เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ โดยหลักสูตรฯ 
ก าหนดเป้าหมายการผลิตผลงานทางวิชาการของนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาทั้งในเชิงคุณภาพและเชิง
ปริมาณ และหลักสูตรฯ ได้กระตุ้นและส่งเสริมให้นักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ/
งานสร้างสรรค์ในรูปแบบต่าง ๆ ตามเกณฑ์ของ สกอ. ซึ่งกระบวนการกลั่นกรองเพ่ือขอรับการตีพิมพ์ผลงาน
ทางวิชาการ หรือการเผยแพร่งานสร้างสรรค์ในลักษณะอ่ืน ถือเป็นกลไกการควบคุมคุณภาพของผลงานไปในตัว 
 
3.  นักศึกษา 

3.1 การรับนักศึกษาและการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 
 หลักสูตรฯ ก าหนดคุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาที่สอดคล้องกับปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตรฯ  
โดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกผู้เข้าศึกษา เพ่ือท าหน้าที่ก าหนดเกณฑ์ที่ใช้ในการคัดเลือกให้มีความ
โปร่งใส ชัดเจน และสอดคล้องกับคุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาที่ก าหนดในหลักสูตร และใช้เครื่องมือหรือวิธีการที่
น่าเชื่อถือ เพ่ือให้สามารถคัดเลือกผู้เข้าศึกษาที่มีความพร้อมและมีศักยภาพในการส าเร็จการศึกษาได้ตาม
ระยะเวลาที่หลักสูตรฯ ก าหนด 
 หลักสูตรฯ มีการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา โดยพิจารณาตั้งแต่ขั้นตอนการคัดเลือกผู้เข้าศึกษา
และประเมินความพร้อมของนักศึกษาและด าเนินการตามกลยุทธ์ในการด าเนินการเพ่ือแก้ไขปัญหาหรือ
ข้อจ ากัดของนักศึกษาแรกเข้า ที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร (มคอ.2 หมวดที่ 3) และหลักสูตรฯ ร่วมกับคณะวิชาฯ 
จัดให้มีการปฐมนิเทศก่อนเปิดภาคการศึกษาเพ่ือแนะน าแผนการศึกษา ชี้แจงกฎระเบียบและขั้นตอนต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้อง และมีการจัดอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการเพ่ือให้ค าปรึกษาในการเลือกแผนการศึกษาและรายวิชาที่
เหมาะสมกับพ้ืนความรู้ทางวิชาการของนักศึกษาที่แตกต่างกัน  

ส าหรับนักศึกษาที่มีคุณวุฒิไม่ตรงที่ก าหนดไว้ในคุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา คณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรฯ จะพิจารณาให้นักศึกษาลงทะเบียนรายวิชา 263 401 พื้นฐานการออกแบบด้านสถาปัตยกรรมและ
วิศวกรรม เพิ่มเติม  

ส่วนนักศึกษาที่ ขาดทักษะทางด้านภาษาอังกฤษสอบ หรือสอบไม่ผ่ านภาษาต่างประเทศ 
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ จะแนะน าให้นักศึกษาลงทะเบียนรายวิชา 263 402 ภาษาอังกฤษทางเทคนิค
ส าหรับการบริหารโครงการก่อสร้าง หรือ ลงทะเบียนรายวิชาภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษาของหลักสูตรอ่ืน 
หรือ เข้ารับการอบรมภาษาอังกฤษของบัณฑิตวิทยาลัย 
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 3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา 
 หลักสูตรฯ มีกระบวนการส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาโดยเฉพาะการเพ่ิมพูนทักษะในการวิจัย ซึ่งมี
ความส าคัญส าหรับการศึกษาในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา โดยการใช้ระบบอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการและ
ระบบอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ เป็นกลไกในการก ากับดูแลการให้ค าปรึกษาทางทั้ง
ทางวิชาการและการวิจัย มีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการประจ าชั้นปี และอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระที่มีความเชี่ยวชาญในหัวข้อวิจัยของนักศึกษา มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ
พิจารณาหัวข้อวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ มีการควบคุมจ านวนนักศึกษาต่ออาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์และค้นคว้าอิสระให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 และมีการ
ติดตามความก้าวหน้าในการท าวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระของนักศึกษาทุกภาคการศึกษา 
 หลักสูตรฯ มีการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยมี
การจัดกิจกรรมการพัฒนาความรู้ความสามารถในรูปแบบต่าง ๆ ทั้งกิจกรรมในห้องเรียน เช่น การฝึกปฏิบัติ 
สัมมนาร่วมกับอาจารย์พิเศษที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก แก้ไขปัญหาในสถานการณ์จ าลอง และกิจกรรมนอก
ห้องเรียนผ่านประสบการณ์จริง 
 
 3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา 
 หลักสูตรฯ มีกลไกการรายงานผลที่เกิดกับนักศึกษา โดยรายงานอัตรารับนักศึกษา อัตราการคงอยู่ของ
นักศึกษา อัตราการส าเร็จการศึกษา ในที่ประชุมหลักสูตรทุกภาคการศึกษา และรายงานความพึงพอใจของ
นักศึกษาต่อการบริหารหลักสูตรและการจัดการศึกษา และความพึงพอใจต่อการจัดการข้อร้องเรียนของ
นักศึกษา ในการสัมมนาหลักสูตรซึ่งมีอาจารย์ นักศึกษาปัจจุบัน และนักศึกษาเก่าเข้าร่วม เป็นประจ าทุกปี
การศึกษา เพ่ือน าผลที่ได้มาวางแผนปรับปรุงและพัฒนาการด าเนินการด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะการส่งเสริมให้
นักศึกษาส าเร็จการศึกษาตามแผนการศึกษาที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรฯ  
 
4.  อาจารย ์
    4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย ์
 คณะวิชาฯ ภาควิชาฯ และหลักสูตรฯ ร่วมกันวางแผนอัตราก าลังอาจารย์ประจ าหลักสูตรและก าหนด
ภาระงานที่ เหมาะสม เพ่ือให้เพียงพอกับความต้องการและเพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอนให้มี
ประสิทธิภาพ มีการคัดเลือกอาจารย์ใหม่ตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย โดยอาจารย์ใหม่จะต้อง
มีคุณวุฒิการศึกษาเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ .ศ. 2558 และมีคุณสมบัติอ่ืน ๆ 
ตรงตามความต้องการของหลักสูตร มีระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ โดยการวางแผนและจัดสรรทุนวิจัย 
งบประมาณ และทรัพยากรอ่ืน ๆ ตลอดจนก ากับดูแลการด าเนินโครงการและกิจกรรมพัฒนาคุณภาพอาจารย์
ทั้งด้านการเรียนการสอน  ด้านวิชาการ และด้านวิชาชีพ 
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 4.2 คุณภาพอาจารย์ 
 หลักสูตรฯ ติดตามและวางแผนด าเนินการให้อาจารย์ในหลักสูตรมีคุณสมบัติ เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 และมีจ านวนเพียงพอต่อจ านวนนักศึกษา นอกจากนี้ 
หลักสูตรฯ มีการประชุมเพ่ือก าหนดเป้าหมายการผลิตผลงานทางวิชาการ/งานสร้างสรรค์ และการก าหนด
ต าแหน่งทางวิชาการ ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกปีการศึกษา  โดย
หลักสูตรฯ สนับสนุนให้อาจารย์มีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในสาขาที่เปิดสอนโดยการเข้าร่วม
อบรมที่เกี่ยวข้อง ส่งเสริมให้อาจารย์รุ่นใหม่ศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก นอกจากนี้ยังมีกลไกการจัดสรรทุนใน
ระดับคณะวิชาฯ และภาควิชาฯ เพ่ือส่งเสริมให้อาจารย์ผลิตและเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ/งานสร้างสรรค์
อย่างต่อเนื่อง และขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการท่ีสูงขึ้น 

    
5.  หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 

5.1 การออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตร 
หลักสูตรฯ มีระบบและกลไกในการออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตร โดยมีการประเมิน

จากทั้งผู้เรียนและผู้สอน และรายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตรอย่างต่อเนื่องทุกปีการศึกษา เพื่อน าข้อมูล
ที่ได้ไปปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรเป็นระยะ ๆ และทุกรอบระยะเวลาของหลักสูตร หรือทุกรอบ 5 ปีการศึกษา จะ
มีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินหลักสูตรและคณะอนุกรรมการพิจารณาหลักสูตร ที่ประกอบด้วย
อาจารย์ประจ าหลักสูตรและผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกท้ังในสายวิชาการและวิชาชีพ ท าหน้าที่พิจารณารายละเอียด
และเนื้อหาสาระของรายวิชาในหลักสูตรให้มีความทันสมัยตามความก้าวหน้าของศาสตร์ในสาขาวิชา 

ในการออกแบบหลักสูตร มีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการปรับปรุงหลักสูตร  ท าหน้าที่ก าหนด
วัตถุประสงค์ของหลักสูตรที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และออกแบบหลักสูตรที่สามารถ
ผลิตบัณฑิตที่มีผลการเรียนรู้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตรนั้น การก าหนดสาระรายวิชาในหลักสูตรเน้น
การสร้างองค์ความรู้ ทักษะ และทัศนคติของผู้เรียน ให้บรรลุมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่หลักสูตรก าหนด 

5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
หลักสูตรฯ มีการก าหนดผู้สอนโดยที่ประชุมหลักสูตร ท าการพิจารณาก าหนดผู้สอนในแต่ละรายวิชาที่

มีความรู้ความสามารถและเชี่ยวชาญในหัวข้อที่สอน และมีการพิจารณาเชิญอาจารย์พิเศษที่เชี่ยวชาญในการ
ปฏิบัติวิชาชีพมาร่วมสอนเพ่ือให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติวิชาชีพและเพ่ิมพูนทักษะที่ตรงต่อ
ความต้องการของตลาดและสังคม 

หลักสูตรฯ มีระบบและกลไกในการก ากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดท าแผนการเรียนรู้ (มคอ.3) 
และวิธีการจัดการเรียนการสอนของทุกรายวิชา ในที่ประชุมหลักสูตรก่อนเปิดภาคการศึกษา เพ่ือให้การเรียน
การสอนมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 

หลักสูตรฯ มีกลไกในการพิจารณาหัวข้อวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระให้สอดคล้องกับสาขาวิชา
และความก้าวหน้าของศาสตร์ มีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญที่เหมาะสมกับหัวข้อวิจัย
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ของนักศึกษา มีกลไกในการก ากับติดตามการท าวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ และมีการจัดกิจกรรมเพ่ือ
พัฒนาทักษะการวิจัยและส่งเสริมการตีพิมพ์ผลงานในระดับบัณฑิตศึกษา  

5.3 การประเมินผู้เรียน 
หลักสูตรฯ พิจารณาการจัดท า มคอ.3 ของทุกรายวิชา เพ่ือก ากับวิธีการประเมินผลการเรียนรู้ของ

นักศึกษาในแต่ละรายวิชา ให้มีวิธีการประเมินที่หลากหลาย และสอดคล้องกับมาตรฐานผลการเรียนรู้ของ
รายวิชา ที่ก าหนดไว้ในแผนการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชาตาม 
มคอ.2  

หลักสูตรฯ มีการประเมินผลการน าวิธีการประเมินผู้เรียนไปใช้ในระดับรายวิชา จาก มคอ.5 และมีการ
ตรวจสอบวิธีการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา ด้วยการทวนสอบผลสัมฤทธิ์รายวิชาที่เปิดสอน และทวน
สอบผลสัมฤทธิ์ระดับหลักสูตร จาก มคอ.7 และน าผลมาพิจารณาในที่ประชุมหลักสูตร เพ่ือใช้เป็นแนวทางใน
การพัฒนาวิธีการประเมินผู้เรียนในปีการศึกษาถัดไป 

หลักสูตรฯ มีระบบและกลไกในการประเมินผลวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระโดยการแต่งตั้ง
คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร ว่าด้วยการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2550 และระเบียบบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร และพิจารณาคุณสมบัติ
อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558  

5.4 ผลการด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
หลักสูตรฯ มีการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้การด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แห่งชาติที่ปรากฏในหลักสูตร (มคอ.2) หมวดที่ 7 ข้อ 7 และหลักสูตรฯ ประเมินมาตรฐานการด าเนินงานจาก
จ านวนตัวบ่งชี้ที่บรรลุเป้าหมายในแต่ละปีการศึกษา ซึ่งอาจารย์ประจ าหลักสูตรจะเป็นผู้รายงานผลการ
ด าเนินงานประจ าปี ในแบบรายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร (มคอ.7) 

 
6.  สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

ภาควิชาฯ คณะวิชาฯ และมหาวิทยาลัย มีระบบกลไกการส ารวจความพร้อมและความเพียงพอของสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ทั้งความพร้อมทางกายภาพและความพร้อมของอุปกรณ์เทคโนโลยีและสิ่งอ านวยความ
สะดวกหรือทรัพยากรที่เอ้ือต่อการเรียนรู้เป็นประจ าทุกปีการศึกษา โดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ
อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีส่วนร่วมผ่านการประชุมหลักสูตร เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมและความพร้อมของ
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ และเสนอรายการความต้องการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของอาจารย์และนักศึกษาผ่าน
ภาควิชาฯ เพ่ือแจ้งให้คณะวิชาฯ และ/หรือ มหาวิทยาลัย พิจารณาจัดสรรงบประมาณในการจัดหาวัสดุและ
ครุภัณฑ์ และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้อื่น ๆ ตามความจ าเป็น ตลอดจนการพัฒนาระบบทะเบียน สถิติการใช้งาน 
และการจัดการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
 นอกจากนี้ หลักสูตรฯ ร่วมกับคณะวิชาฯ และหลักสูตรฯ ด าเนินการประเมิ นความพึงพอใจของ
นักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ โดยใช้แบบสอบถามกลางที่ส านักงานประกันคุณภาพของ
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มหาวิทยาลัยเป็นผู้จัดท า เพ่ือน าไปสู่การปรับปรุงสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ให้มีความพอเพียงและเหมาะสมต่อ
การจัดการเรียนการสอน 
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7.  ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators)  
ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน  (Key Performance Indicators) ของหลักสูตร 
ชนิดของตัวบ่งช้ี :  กระบวนการ 
เกณฑ์มาตรฐาน :  ระดับ 

ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปี 
2560 

ปี2561 ปี  
2562 

(1) อาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการประชุมเพ่ือ
วางแผน ติดตาม และทบทวนการด าเนินงานหลักสูตร 

X X X 

(2) มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิแห่งชาติ หรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี) 

X X X 

(3) มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้า
มี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาค
การศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 

X X X 

(4) จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา และรายงานผลการด าเนินการ
ของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน 
หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาท่ีเปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา 

X X X 

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

X X X 

(6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ที่ก าหนด
ใน มคอ.3 และมคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่
ละปกีารศึกษา 

X X X 

(7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน  กลยุทธ์การสอน หรือ การ
ประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการด าเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปี
ที่แล้ว 

  X X 

(8) อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือค าแนะน าด้านการจัดการ
เรียนการสอน 

X X X 

(9) อาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ 
อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 

X X X 

(10) จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการพัฒนาวิชาการ 
และ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี 

X X X 

(11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพ
หลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 
 

 X X 
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(12) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 
จากคะแนนเต็ม 5.0 

  X 

รวมตัวบ่งชี้ (ตัว) ในแต่ละปี 9 11 12 
 
เกณฑ์ประเมิน 

หลักสูตรได้มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ ต้องผ่านเกณฑ์ประเมิน ดังนี้ 
มีจ านวนตัวบ่งชี้ที่มีผลด าเนินการบรรลุเป้าหมาย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้รวม โดยพิจารณา

จากจ านวนตัวบ่งชี้รวมในแต่ละปี 
 

ปีการศึกษา หลักสูตรได้มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ฯ 
2560 ต้องบรรลุเป้าหมายตัวบ่งชี้รวม 9  ตัว 
2561 ต้องบรรลุเป้าหมายตัวบ่งชี้รวม 11 ตัว 
2562 ต้องบรรลุเป้าหมายตัวบ่งชี้รวม 12 ตัว 
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หมวดที่ 8  การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 
 

1.  การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
     1.1  การประเมินกลยุทธ์การสอน 

1.1.1 ประเมินจากผลการเรียนรู้ของนักศึกษา การสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษา ผลงานที่ได้รับ
มอบหมายและการสอบ 

1.1.2 ประเมินการสอนจากเอกสารการประเมินที่ให้ข้อมูลโดยนักศึกษา 
1.1.3 ประเมินจากการสัมมนาหลักสูตรประจ าปีการศึกษา 

  
     1.2  การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 

1.2.1 นักศึกษาประเมินการสอนของอาจารย์ทุกรายวิชาเมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนรายวิชาผ่าน
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต ตามแบบฟอร์มที่คณะก าหนด 

1.2.2 ผลการประเมินจะจัดส่งอาจารย์ผู้สอนเพื่อปรับปรุงต่อไป 
1.2.3 คณะรวบรวมผลการประเมินที่เป็นความต้องการในการปรับปรุงทักษะการสอน เพ่ือน ามา

วางแผนพัฒนาให้สอดคล้องและ/หรือปรับปรุงกลยุทธ์การสอนให้เหมาะสมกับรายวิชาและสถานการณ์ของ
คณะ 

 
2.  การประเมินหลักสูตรในภาพรวม  

2.1    ก าหนดให้มีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ของส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา เป็นประจ าทุกปีการศึกษา 

2.2    ก าหนดให้มีการประเมินเพ่ือปรับปรุงหลักสูตรทุก 5 ปีการศึกษา ตามเกณฑ์ของส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 
3.  การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร  
 มีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในเป็นประจ าทุกปี โดยองค์ประกอบ คุณสมบัติเฉพาะของ
คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน และเกณฑ์การประเมิน  ให้เป็นไปตามคู่มือการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา ฉบับปีการศึกษา 2557 ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
และ/หรือท่ีมีการเปลี่ยนแปลงภายหลัง 
 ให้ทุกหลักสูตรมีการพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัยเป็นระยะ ๆ และมีการประเมินเพ่ือพัฒนาหลักสูตร
อย่างน้อยตามรอบระยะเวลาของหลักสูตร หรือทุกรอบ 5 ปี 
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4.  การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 
4.1  การปรับปรุงรายวิชา 

 อาจารย์ผู้สอนน าผลจากเอกสารการประเมินการสอนที่ให้ข้อมูลโดยนักศึกษา และจากการสังเกต
พฤติกรรมของนักศึกษาในชั้นเรียนไปปรับปรุง 
     

4.2  การปรับปรุงหลักสูตร 
 การปรับปรุงหลักสูตรทั้งหลักสูตร มีด าเนินการทุก 5 ปีการศึกษา เพ่ือให้หลักสูตรมีความทันสมัย และ
สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต ในกรณีที่มีการปรับปรุงหลักสูตรทั้งหลักสูตร มีขั้นตอนการปฏิบัติ 
ดังนี้ 

4.2.1 รวบรวมข้อเสนอแนะ ข้อมูล จากการประเมินของอาจารย์ประจ าหลักสูตร นักศึกษา  บัณฑิต 
ผู้ใช้บัณฑิต และผู้ทรงคุณวุฒิ 

4.2.2 คณะกรรมการบริหารหลักสูตร จัดท ารายงานการประเมินผล และเสนอประเด็นที่จ าเป็นในการ
ปรับปรุง 

4.2.3 จัดประชุมสัมมนาเพ่ือปรับปรุงหลักสูตร 
4.2.4 เชิญผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาหลักสูตรและให้ข้อเสนอแนะ 
4.2.5 หลักสูตรที่ได้ปรับปรุงเสนอให้สภาวิชาการและคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร พิจารณาก่อน

น าเสนอสภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบ 
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ภาคผนวก ก 
 

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร  
ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  

พ.ศ. 2550 
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร  
ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  

พ.ศ. 2550 
 

---------------------------------------- 
 
 โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  
อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 16 (2) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2530 สภา
มหาวิทยาลัยศิลปากร ในการประชุมครั้งที่ 3/2550 เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2550 จึงออกข้อบังคับไว้ดังต่อไปนี้ 
 ข้อ 1  ข้อบังคับนี้เรียกว่า"ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 
2550”  
 ข้อ 2  ให้ใช้ข้อบังคับนี้กับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2550 เป็นต้นไป 
 ข้อ 3  ให้ยกเลิก 

 3.1  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2542 
 3.2  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 
 3.3  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2545 
 3.4  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ 4)  พ.ศ. 2548 

                บรรดาข้อบังคับ ระเบียบ ค าสั่ง หรือประกาศอื่นใด ที่มีความก าหนดไว้แล้วในข้อบังคับนี้ หรือ
ซึ่งขัด หรือแย้งกับความในข้อบังคับนี้ ให้ใช้ข้อบังคับนี้แทน 

ข้อ 4  ให้คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยรักษาการตามข้อบังคับนี้ และให้มีอ านาจออกระเบียบได้เท่าท่ีไม่ขัด
กับ 

ข้อบังคับนี้ 
หมวดที่  1 
บททั่วไป 

ข้อ 5  การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ให้ใช้ระบบหน่วยกิตแบบทวิภาค หรือระบบอ่ืนที่เทียบเท่า 
ข้อ 6  นักศึกษาหมายถึงผู้ที่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาเรียบร้อยแล้วแบ่งออกเป็น 3 ประเภท 
คือ 
 6.1  นักศึกษาสามัญ ได้แก่ ผู้ที่สอบคัดเลือกได้ หรือได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาตามข้อบังคับนี้ 
 6.2  นักศึกษาทดลองศึกษา ได้แก่ ผู้ที่สอบคัดเลือกได้ หรือได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษา ตามข้อบังคับ
นี้ 

ในลักษณะทดลองศึกษาในภาคแรกของการศึกษา และเมื่อได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขในข้อ 16.1 แล้วจึงจะปรับ
สถานภาพเป็นนักศึกษาสามัญได้ 
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 6.3  นักศึกษาพิเศษ ได้แก่ ผู้ที่บัณฑิตวิทยาลัยได้อนุมัติให้เข้าท าการวิจัย หรือเข้าศึกษา เป็นกรณี
พิเศษ 
โดยไม่รับปริญญา หรือเป็นผู้ที่ศึกษาเพ่ือขอโอนหน่วยกิตไปยังมหาวิทยาลัย หรือสถาบันอุดมศึกษาที่ตนสังกัด 
ตามระเบียบว่าด้วยการรับสมัครนักศึกษาพิเศษของบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยศิลปากร 

ข้อ 7  คุณสมบัติของผู้มีสิทธิเข้าศึกษาเป็นนักศึกษาตามข้อ 6.1 และ 6.2  มีดังนี้ 
 7.1  ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตต้องส าเร็จการศึกษาขั้นปริญญาบัณฑิตหรือเทียบเท่าจาก 
มหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษาที่มหาวิทยาลัยศิลปากรรับรอง 
  7.2  ระดับปริญญามหาบัณฑิตต้องส าเร็จการศึกษาข้ันปริญญาบัณฑิตหรือเทียบเท่าจาก 
มหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษาที่มหาวิทยาลัยศิลปากรรับรอง และมีคุณสมบัติอ่ืนเพ่ิมเติมตามเงื่อนไขที่ 
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าคณะหรือคณะกรรมการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะก าหนด 
  7.3  ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ต้องส าเร็จการศึกษาขั้นปริญญามหาบัณฑิต หรือเทียบเท่า
จาก 
มหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษาที่มหาวิทยาลัยศิลปากรรับรอง 
  7.4  ระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต ต้องส าเร็จการศึกษาขั้นปริญญาบัณฑิต หรือปริญญามหาบัณฑิต 
หรือเทียบเท่าจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษาที่มหาวิทยาลัยศิลปากรรับรองและผ่านการพิจารณาของ
สาขาวิชาแล้ว ดังนี้ 
                       7.4.1 ส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิตหรือเทียบเท่าต้องมีผลการเรียนดีมาก
หรือดีและเป็นผู้มีประสบการณ์ในสาขาวิชานั้น ๆ ดีเด่นและมีพ้ืนความรู้ความสามารถและศักยภาพเพียง
พอที่จะท าวิทยานิพนธ์ได้ 
                       7.4.2  ส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิตหรือเทียบเท่า ต้องมีผลการเรียน
ดี หรือผู้ที่ก าลังศึกษาหลักสูตรระดับปริญญามหาบัณฑิตและเรียนรายวิชาต่าง ๆ ตามที่สาขาวิชาก าหนด ได้ผลดี
เป็นพิเศษ หรือผ่านการพิจารณาของสาขาวิชาแล้ว 

7.5  เป็นผู้มีความประพฤติดี 
7.6  มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงและไม่เป็นโรคตามที่ก าหนดในกฎ ก.พ. 
7.7  มีคุณสมบัติอย่างอ่ืนเพิ่มเติมตามที่ภาควิชาและบัณฑิตวิทยาลัยก าหนด 
7.8  เป็นผู้สอบคัดเลือกได้ หรือได้รับการคัดเลือก 
7.9  ไม่เคยถูกลงโทษให้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษาจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร ตาม  

ข้อ 9  
ข้อ 8  ให้บัณฑิตวิทยาลัยด าเนินการเกี่ยวกับการรับสมัครนักศึกษาใหม่โดยพิจารณาแต่งตั้ง

คณะกรรมการสอบคัดเลือก หรือคัดเลือกผู้สมัครเข้าศึกษาในบัณฑิตวิทยาลัย เป็นนักศึกษาตามข้อ 6.1 และข้อ 
6.2  
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ข้อ 9  การลงโทษนักศึกษาที่กระท าผิด 
 9.1  ในกรณีที่นักศึกษากระท าผิดข้อบังคับ ระเบียบ ค าสั่ง หรือประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย หรือ

มหาวิทยาลัยศิลปากร หรือมีความประพฤติเสียหาย ให้คณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย เป็นผู้พิจารณา
ลงโทษตามควรแก่ความผิดนั้น ดังนี้ 

9.1.1 ภาคทัณฑ์ 
9.1.2 พักการศึกษา 
9.1.3 พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา ระยะเวลาที่นักศึกษาถูกพักการศึกษาให้นับรวมอยู่ใน

ระยะเวลาการศึกษาด้วย 
9.2  ในกรณีที่นักศึกษากระท าผิดเกี่ยวกับการสอบทุกประเภทตามระเบียบการสอบของบัณฑิต

วิทยาลัย ให้คณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัยร่วมกับกรรมการควบคุมการสอบ เป็นผู้พิจารณาว่าเป็นความผิด
ประเภททุจริต หรือส่อเจตนาทุจริต หรือเป็นความผิดอย่างอ่ืน และให้คณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย
พิจารณาลงโทษนักศึกษาที่กระท าผิดระเบียบการสอบดังนี้ 

9.2.1 หากเป็นความผิดประเภททุจริต ให้ถือว่านักศึกษาผู้นั้นสอบตกหมดทุกวิชาที่ได้
ลงทะเบียนศึกษาไว้ในภาคการศึกษานั้น และให้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษาด้วย 

9.2.2  หากเป็นความผิดประเภทส่อเจตนาทุจริตหรือความผิดอย่างอ่ืนนอกจาก ข้อ 9.2.1 ให้
คณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย เป็นผู้พิจารณาลงโทษตามควรแก่ความผิด ให้คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยเป็น
ผู้สั่งลงโทษนักศึกษาผู้กระท าความผิดตามที่คณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัยได้พิจารณาแล้ว 
 ข้อ 10  การนับวันต่าง ๆ ตามข้อบังคับนี้ ให้นับทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ และให้ถือก าหนดวันตาม
ปฏิทินการศึกษา ซึ่งมหาวิทยาลัยจะประกาศให้ทราบเป็นปี ๆ ไป เว้นแต่วันสุดท้ายของการนับวันตามก าหนด
วันในข้อบังคับนี้ตรงกับวันหยุดราชการให้ถือเอาวันท าการถัดไปเป็นวันสุดท้าย 

 
หมวดที่  2 

     การจัดการศึกษา   
           ข้อ 11  ในปีการศึกษาหนึ่ง แบ่งเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ คือ ภาคการศึกษาต้น และ ภาคการศึกษา
ปลาย แต่ละภาคการศึกษามีเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์     

  บัณฑิตวิทยาลัยอาจจะจัดการศึกษาภาคการศึกษาพิเศษฤดูร้อนต่อจากภาคการศึกษาปลายอีก
ภาคหนึ่งก็ได้ โดยมีเวลาการศึกษาประมาณ 8 สัปดาห์ แต่จะต้องไม่น้อยกว่า 6 สัปดาห์ ทั้งนี้ ให้จัดชั่วโมง
การศึกษาในแต่ละรายวิชาให้เท่ากับภาคการศึกษาปกติ 
             บัณฑิตวิทยาลัยอาจเปิดสอนหลักสูตรในลักษณะโครงการพิเศษ และหลักสูตรนานาชาติ ซ่ึง
ได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย 

ข้อ 12  การนับเวลาการศึกษาให้นับเฉพาะภาคการศึกษาปกติท่ีเปิดท าการสอน โดยนับรวมเวลาที่
นักศึกษาได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษา ยกเว้นนักศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษาตาม ข้อ 19.1.1.1 

ข้อ 13  ก าหนดระยะเวลาการศึกษาเป็นดังนี้ 
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 13.1  หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต หรือประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ให้ใช้เวลา
การศึกษา ไม่เกิน 3 ปีการศึกษา 
 13.2  หลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต ให้ใช้เวลาการศึกษาไม่เกิน 5 ปีการศึกษา 
 13.3  หลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต ส าหรับกรณีรับจากนักศึกษาผู้ส าเร็จการศึกษาปริญญาบัณฑิต ให้
ใช้เวลาการศึกษาไม่เกิน 8 ปีการศึกษา และส าหรับกรณีรับจากนักศึกษาผู้ส าเร็จการศึกษา ระดับปริญญา
มหาบัณฑิต ให้ใช้เวลาการศึกษาไม่เกิน 6 ปีการศึกษา ในกรณีที่เป็นโครงการพิเศษ หรือหลักสูตรนานาชาติ ให้
เป็นไปตามระเบียบของบัณฑิตวิทยาลัยตามเงื่อนไขท่ีคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าคณะหรือ
คณะกรรมการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าก าหนด 
              ทั้งนี้  “ปีการศึกษา” ให้นับตั้งแต่วันเปิดภาคการศึกษาต้นถึงวันก่อนเปิดภาคการศึกษาต้น
ของปีการศึกษาถัดไป หรือนับตั้งแต่วันเปิดภาคการศึกษาปลายถึงวันก่อนเปิดภาคการศึกษาปลายของ ปี
การศึกษาถัดไป แล้วแต่กรณี 
 ข้อ 14  การวัดปริมาณการศึกษาตามลักษณะงานของแต่ละรายวิชา ให้ใช้ระบบ "หน่วยกิต" การ
ก าหนดค่าหน่วยกิตของรายวิชาในหนึ่งภาคการศึกษาปกติ ให้ก าหนดตามเกณฑ์ดังนี้ 
  14.1 รายวิชาภาคทฤษฎีที่ใช้เวลาบรรยายหรืออภิปรายปัญหา 1 ชั่วโมงต่อสัปดาห์หรือไม่น้อยกว่า 
15 ชั่วโมงตลอดภาคการศึกษาปกติ และมีการเตรียม หรือการศึกษานอกเวลาอีกไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 
หรือไม่น้อยกว่า 30 ชั่วโมงตลอดภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต 
 14.2 รายวิชาภาคปฏิบัติที่ใช้เวลาฝึก หรือทดลอง 2 หรือ 3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ หรือตั้งแต่ 30 ถึง 
45 ชั่วโมงตลอดภาคการศึกษาปกติ และเมื่อรวมกับการศึกษานอกเวลาแล้ว นักศึกษาใช้เวลาไม่น้อยกว่า 3 
ชั่วโมงต่อสัปดาห์ตลอดภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต 
 14.3 การฝึกงานหรือฝึกภาคสนามท่ีใช้เวลาฝึก 3 ถึง 6 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ หรือตั้งแต่ 45 ถึง 90 
ชั่วโมงตลอดภาคการศึกษาปกติให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต 

14.4 การค้นคว้าอิสระ หรือวิทยานิพนธ์ที่ใช้เวลาการศึกษาค้นคว้า 3 ถึง 4 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ หรือ
ตั้งแต่ 45 ถึง 60 ชั่วโมง ตลอดภาคการศึกษาปกต ิให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต 
 ข้อ 15  การก าหนดวิชาและหน่วยกิตของแต่ละรายวิชา ให้เป็นไปตามหลักสูตรของแต่ละสาขาวิชา 
แต่อย่างน้อยที่สุดในทุกสาขาวิชาจะต้องมีปริมาณการศึกษาดังต่อไปนี้ 

15.1 ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตหรือระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงจะต้องมีจ านวนหน่วย
กิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต 

15.2 ระดับปริญญามหาบัณฑิต จะต้องมีจ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร  ไม่น้อยกว่า 36 
หน่วยกิต โดยแบ่งการศึกษาเป็น 2 แผน ดังนี้ 

15.2.1 แผน ก เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัย โดยมีการท าวิทยานิพนธ์ การศึกษาตามแผน 
ก แบง่เป็น 2 แบบ คือ  

15.2.1.1 แบบ ก 1 ท าเฉพาะวิทยานิพนธ์ ซึ่งมีค่าเทียบได้ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต 
และอาจศึกษารายวิชาหรือท ากิจกรรมทางวิชาการอ่ืนเพ่ิมเติมโดยไม่นับหน่วยกิต 
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   15.2.1.2 แบบก 2 ท าวิทยานิพนธ์ ซึ่งมีค่าเทียบได้ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต และ
ต้องศึกษารายวิชาอีกไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 

15.2.2 แผน ข เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการศึกษางานรายวิชาโดยไม่ต้องท าวิทยานิพนธ์ แต่ต้อง
มีการค้นคว้าอิสระไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต แต่ไม่เกิน 6 หน่วยกิต และมีการสอบประมวลความรอบรู้ 

15.3  ระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต แบ่งการศึกษาเป็น 2 แบบ ดังนี้ 
15.3.1 แบบ 1 มีวิทยานิพนธ์ และอาจมีรายวิชาหรือกิจกรรมทางวิชาการอ่ืนเพิ่มเติมโดยไม่

นับหน่วยกิต ทั้งนี ้จ านวนหน่วยกิตของวิทยานิพนธ์ให้เป็นไปตามเกณฑ์ดังนี้ 
15.3.1.1 แบบ 1.1 ผู้เข้าศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิตต้องท า

วิทยานิพนธ์ ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต 
15.3.1.2 แบบ 1.2 ผู้เข้าศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิตต้องท า

วิทยานิพนธ์ ไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกิต ทั้งนี้ วิทยานิพนธ์ตามแบบ 1.1 และแบบ 1.2 จะต้องมีคุณภาพและ
มาตรฐานเดียวกัน  

15.3.2  แบบ 2 มีวิทยานิพนธ์ และมีรายวิชาที่ต้องศึกษาเพ่ิมเติมโดยมีจ านวนหน่วยกิตของ
วิทยานิพนธ์ และรายวิชาตามเกณฑ์ ดังนี้  

15.3.2.1  แบบ 2.1 ผู้เข้าศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิตต้อง
ท าวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต และศึกษารายวิชาอีกไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 

15.3.2.2 แบบ 2.2 ผู้เข้าศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิตต้องท า
วิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต และศึกษารายวิชาอีกไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต ทั้งนี้ วิทยานิพนธ์ตาม
แบบ 2.1 และแบบ 2.2 จะต้องมีคุณภาพและมาตรฐานเดียวกัน     
 ข้อ 16  การปรับสถานภาพและการจ าแนกสถานภาพนักศึกษา 
  16.1 นักศึกษาทดลองศึกษาอาจได้รับการปรับสถานภาพเป็นนักศึกษาสามัญได้เมื่อสิ้นภาค
การศึกษาท่ี 1 ตามเงื่อนไขต่อไปนี้ 
   16.1.1  ได ้S ทุกรายวิชาที่ไม่นับหน่วยกิตตามหลักสูตร 
   16.1.2  ได้คะแนนเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า 3.00 และส าหรับระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิตต้องได้ค่าระดับ
ผลการศึกษาไม่ต่ ากว่า B ทุกรายวิชาที่นับหน่วยกิตตามหลักสูตรด้วย 
   16.1.3  นักศึกษาทดลองศึกษาแผน ก แบบ ก 1 ในระดับปริญญามหาบัณฑิต หรือแบบ 1 
ในระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิตจะต้องได้รับการประเมินความก้าวหน้าจากภาควิชาโดยได้รับสัญลักษณ์ SP 
 16.2 สถานภาพของนักศึกษาสามัญ ให้จ าแนกสถานภาพเมื่อสิ้นภาคการศึกษาปกติทุกภาคดังนี้ 
  16.2.1  นักศึกษาปกติ ได้แก่ 
   16.2.1.1 นักศึกษาสามัญแผน ก แบบ ก 1 ในระดับปริญญามหาบัณฑิต หรือ
นักศึกษาสามัญแบบ 1 ในระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต ที่ได้รับการประเมินความก้าวหน้าจากภาควิชาในระหว่างที่
ยังไม่ได้ลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ โดยได้รับสัญลักษณ์ SP และหรือได้รับสัญลักษณ ์IP หลังจากลงทะเบียน
วิทยานิพนธ์แล้ว 
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   16.2.1.2 นักศึกษาสามัญในระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต หรือระดับประกาศนียบัตร
บัณฑิตชั้นสูง หรือนักศึกษาสามัญ แผน ก แบบ ก 2 หรือแผน ข ในระดับปริญญามหาบัณฑิต หรือนักศึกษา
สามัญแบบ 2 ในระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิตที่สอบไล่ได้ค่าระดับเฉลี่ยประจ าภาคการศึกษาที่ 1 ตั้งแต่ 3.00 ขึ้น
ไป หรือได้ค่าระดับเฉลี่ยสะสมส าหรับภาคการศึกษาปกติ ตั้งแต่ภาคการศึกษาท่ี 2 เป็นต้นไป ตั้งแต่ 3.00 ขึ้น
ไป ภายใต้ข้อบังคับข้อ 16.2.1.1 หรือ 16.2.1.2 แล้วแต่กรณี หากนักศึกษา ได้ลงทะเบียนเรียนรายวิชาที่ไม่นับ
หน่วยกิตในภาคการศึกษานั้น นักศึกษาจะต้องได้รับสัญลักษณ์ S ทุกรายวิชา และหากได้ลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ 
หรือการค้นคว้าอิสระแล้วแต่กรณี ก็จะต้องได้รับสัญลักษณ์ IP ด้วย 
  16.2.2  นักศึกษารอพินิจ  ได้แก่ 
   16.2.2.1 นักศึกษาสามัญแผน ก แบบ ก 1 ในระดับปริญญามหาบัณฑิต หรือนักศึกษา
สามัญแบบ 1 ในระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต ที่ได้สัญลักษณ์ U ในรายวิชาใดวิชาหนึ่งที่ลงทะเบียนเรียน และ
หรือได้รับการประเมินความก้าวหน้าจากภาควิชาในระหว่างที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ โดยได้สัญลักษณ์ 
UP และหรือได้สัญลักษณ์ NP หลังจากลงทะเบียนวิทยานิพนธ์แล้ว 
   16.2.2.2 นักศึกษาสามัญระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต หรือระดับประกาศนียบัตร
บัณฑิตชั้นสูง หรือนักศึกษาสามัญแผน ก แบบ ก 2 หรือ แผน ข ในระดับปริญญามหาบัณฑิต หรือนักศึกษา
สามัญแบบ 2 ในระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต ที่สอบไล่ได้ค่าระดับเฉลี่ยประจ าภาคการศึกษาที่ 1 ต่ ากว่า 3.00 
หรือได้ค่าระดับเฉลี่ยสะสมส าหรับภาคการศึกษาปกติตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 2 เป็นต้นไป ต่ ากว่า 3.00 และ
หรือได้สัญลักษณ์ U ในรายวิชาใดวิชาหนึ่งที่ลงทะเบียนเรียน และ หรือได้สัญลักษณ์ NP หลังจากลงทะเบียน
วิทยานิพนธ์ หรือการค้นคว้าอิสระแล้ว 
 ข้อ 17  การเปลี่ยนแผนการศึกษา การเปลี่ยนสาขาวิชา การเปลี่ยนระดับการศึกษา การโอนหน่วยกิ
ตของรายวิชาระดับบัณฑิตศึกษาทั้งจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยศิลปากร และการเทียบโอน ผลการเรียน
จากการศึกษานอกระบบหรือการศึกษาตามอัธยาศัย ให้เป็นไปตามระเบียบของบัณฑิตวิทยาลัย 
 ข้อ 18  การรับโอนนักศึกษาต่างสถาบันและการเทียบโอนหน่วยกิตให้เป็นไปตามประกาศของ
มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 ข้อ 19  การลาพักการศึกษา การกลับเข้าศึกษา และการลาออกจากการศึกษา 
 19.1 การลาพักการศึกษาและการกลับเข้าศึกษา 
  19.1.1  นักศึกษาที่มีเหตุจ าเป็นอันสมควร อาจลาพักการศึกษาในภาคการศึกษาใดภาคการศึกษา
หนึ่งก็ได้ เมื่อได้ศึกษาในบัณฑิตวิทยาลัยมาแล้วอย่างน้อย 1 ภาคการศึกษา โดยยื่นค าร้องต่อคณบดีบัณฑิต
วิทยาลัยภายใน 30 วันนับจากวันเปิดภาคการศึกษา หากพ้นก าหนดการยื่นค าร้องขอลาพักการศึกษาดังกล่าว
แล้ว นักศึกษาอาจขอลาพักการศึกษาเป็นกรณีพิเศษในกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้ 
   19.1.1.1  นักศึกษาถูกเกณฑ ์หรือระดมเข้ารับราชการทหารกองประจ าการ 
   19.1.1.2  นักศึกษาเจ็บป่วยต้องพักรักษาตัวเป็นเวลานานตามค าสั่งแพทย์ โดยมี
ใบรับรองแพทย์จากสถานพยาบาลของทางราชการหรือรัฐวิสาหกิจ หรือสถานพยาบาลเอกชนที่ทางราชการ
รับรองตามที่กระทรวงการคลังก าหนด 
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   19.1.1.3 นักศึกษามีเหตุจ าเป็นอันสมควร หรือมีความจ าเป็นสุดวิสัย ในกรณีที่
นักศึกษาได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษา ให้นับระยะเวลาที่ลาพักรวมอยู่ในระยะเวลาการศึกษาด้วย ยกเว้น
นักศึกษาท่ีได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษาได้ตามข้อ 19.1.1.1 นักศึกษาท่ีได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษา ต้อง
ช าระค่าธรรมเนียมเพ่ือรักษาสถานภาพทุกภาคการศึกษา ยกเว้นนักศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษา
หลังจากท่ีได้ลงทะเบียนรายวิชาแล้ว และในกรณีนี้ให้นักศึกษาได้สัญลักษณ์ W ในทุกรายวิชาที่ได้ลงทะเบียนไว้
ในภาคการศึกษา ที่ได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษา 
 19.1.2 ให้คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยเป็นผู้พิจารณาเหตุจ าเป็นอันสมควร หรือความจ าเป็น
สุดวิสัยในการลาพักการศึกษา และมีอ านาจอนุมัติให้ลาพักการศึกษาได้ครั้งละไม่เกิน 2 ภาคการศึกษา
ปกติติดต่อกัน แต่รวมเวลาการลาพักการศึกษาทั้งหมดต้องไม่เกิน 4 ภาคการศึกษาปกติ 
  19.1.3 นักศึกษาท่ีได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษา หรือถูกสั่งพักการศึกษา เมื่อจะกลับเข้า
ศึกษาใหม่ จะต้องยื่นค าร้องขอกลับเข้าศึกษาต่อคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยก่อนวันเปิด ภาคการศึกษาไม่น้อยกว่า 
14 วัน มิฉะนั้นจะไม่มีสิทธิลงทะเบียนรายวิชาในภาคการศึกษานั้น ทั้งนี ้เว้นแต่จะได้รับอนุมัติจากคณบดี
บัณฑิตวิทยาลัยเป็นกรณีพิเศษ 
 19.2  การลาออกจากการศึกษา ให้นักศึกษาที่ประสงค์ลาออกยื่นค าร้องต่อบัณฑิตวิทยาลัยก่อน
การสอบประจ าภาค และในระหว่างที่ยังไม่ได้รับอนุมัติให้ลาออกนี้ ให้ถือว่านักศึกษาผู้ประสงค์ขอลาออกนั้น
ยังคงมีสถานภาพเป็นนักศึกษาที่จะต้องปฏิบัติตามข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ และค าสั่งต่าง ๆ ของบัณฑิต
วิทยาลัยและมหาวิทยาลัยศิลปากรทุกประการ 
 ข้อ 20  นักศึกษาจะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาในกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้ 
 20.1 นักศึกษาสามัญที่สอบได้ค่าระดับเฉลี่ยประจ าภาคการศึกษาที่ 1 ต่ ากว่า 2.50 หรือนักศึกษา
ทดลองศึกษาที่สอบได้ค่าระดับเฉลี่ยประจ าภาคการศึกษาที่ 1 ต่ ากว่า 3.00 และหรือได้รับสัญลักษณ์ U ใน
รายวิชาใดรายวิชาหนึ่ง 
 20.2  สอบได้ค่าระดับเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า 2.50 
 20.3  เป็นนักศึกษารอพินิจ 2 ภาคการศึกษาปกติต่อเนื่องกัน 
 20.4  สอบประมวลความรอบรู้ไม่ผ่านเป็นครั้งที่ 2 ตามข้อ 34.1.6 ส าหรับนักศึกษาระดับปริญญา 
มหาบัณฑิต และตามข้อ 34.2.2 ส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต หรือสอบวัดคุณสมบัติไม่ผ่านเป็น
ครั้งที่ 2 ตามข้อ 33.5 
 20.5  ไม่ได้รับอนุมัติหัวข้อและโครงการวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระภายใน  3 ปกีารศึกษา 
ส าหรับการศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต และระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกรณีท่ีมาจาก พ้ืนฐานระดับปริญญา
มหาบัณฑิต หรือภายใน 5 ปีการศึกษา ส าหรับการศึกษาระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกรณีที่มาจากพ้ืนฐานระดับ
ปริญญาบัณฑิตของก าหนดเวลาการศึกษาของนักศึกษาผู้นั้น      

 20.6  ไม่สามารถส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรภายในก าหนดเวลาตามข้อ 13 
 20.7  ถูกลงโทษให้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษาตามข้อ 9 
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 20.8  ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการลาพักการศึกษาและการกลับเข้าศึกษาตามข้อ 19.1 หรือไม่ลงทะเบียน
รายวิชาในภาคการศึกษาปกติตามข้อ 22.1 และข้อ 22.2 
 20.9  สอบวิทยานิพนธ์ตก 
 20.10  ได้รับอนุมัติให้ลาออกจากการเป็นนักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย 

 20.11  ขาดคุณสมบัติของการเข้าเป็นนักศึกษาตามข้อ 7 
 20.12  ตาย 

  
 นักศึกษาท่ีพ้นสภาพตามข้อ 20.8 หรือข้อ 20.10 อาจขอกลับเข้าเป็นนักศึกษาใหม่ภายในก าหนด
ระยะเวลา 2 ปี นับจากวันที่นักศึกษาพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา และบัณฑิตวิทยาลัยเห็นสมควร ก็อาจอนุมัติ
ให้กลับเข้าศึกษาใหม่ได้ โดยให้คิดระยะเวลาที่พ้นสภาพการเป็นนักศึกษานั้นรวมอยู่ในระยะเวลาการศึกษา
ทั้งหมด ในกรณีเช่นนี้นักศึกษาจะต้องเสียค่าธรรมเนียมเสมือนเป็นผู้ลาพักการศึกษา รวมทั้งค่าธรรมเนียมอ่ืน ๆ 
ที่ต้องช าระหรือค้างช าระด้วย 
 

หมวดที่  3 
การขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาและการลงทะเบียนรายวิชา 

 ข้อ 21  การขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา 
 21.1 ผู้ที่สอบคัดเลือกหรือได้รับการคัดเลือกให้เข้าศึกษา ให้ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาตามที่บัณฑิต
วิทยาลัยประกาศก าหนด 

 21.2  ผู้ที่ไม่สามารถขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาตามวัน เวลาที่ก าหนดโดยไม่แจ้งสาเหตุอันสมควร ให้ถือ 
ว่าผู้นั้นสละสิทธิ์ในการเข้าเป็นนักศึกษา 
 ข้อ 22  การลงทะเบียนรายวิชา 
 22.1 นักศึกษาต้องลงทะเบียนทุกภาคการศึกษาตามก าหนดเวลาในปฏิทินการศึกษา โดยต้องได้รับ
ความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา หรือหัวหน้าภาควิชา ทั้งนี้ นักศึกษาต้องช าระค่าธรรมเนียมและหนี้สินต่าง ๆ 
(ถ้ามี) ให้เรียบร้อยตามวิธีการที่บัณฑิตวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยศิลปากรก าหนด จึงจะถือว่าการลงทะเบียน
นั้นสมบูรณ์ 
 22.2 นักศึกษาต้องลงทะเบียนภายใน 14 วันแรกของภาคการศึกษาปกติ หรือภายใน 7 วันแรกของ
ภาคการศึกษาพิเศษฤดูร้อนนับจากวันเปิดภาคการศึกษา มิฉะนั้น จะไม่มีสิทธิลงทะเบียน ในภาคการศึกษานั้น 
เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา และได้รับอนุมัติจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยเป็นกรณีพิเศษ 
ทั้งนี ้นักศึกษาจะต้องมีเวลาศึกษาต่อไปไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาศึกษาทั้งหมดในภาคการศึกษานั้น 
 22.3 นักศึกษาที่ลงทะเบียนหลังจากวันที่ก าหนดจะต้องช าระค่าธรรมเนียมเพ่ิมเป็นกรณีพิเศษ
ตามอัตราที่ก าหนดไว้ในข้อบังคับของมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาในบัณฑิตวิทยาลัย  



มคอ. 2   

มคอ.2 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ  
สาขาวิชาการจัดการโครงการก่อสร้าง 

67 

 22.4 นักศึกษาที่ไม่ลงทะเบียนรายวิชาในภาคการศึกษาใดจะต้องลาพักการศึกษา ส าหรับภาค
การศึกษานั้น ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในข้อ 19.1 หากไม่ปฏิบัติดังกล่าว ให้นักศึกษาผู้นั้นพ้นสภาพการเป็น
นักศึกษา 
 22.5 คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยโดยความเห็นชอบของหัวหน้าภาควิชาอาจอนุมัติให้นักศึกษาปกติตาม
ข้อ 16.2.1 ลงทะเบียนศึกษารายวิชาใดในระดับบัณฑิตศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนได้ ในกรณีท่ีรายวิชานั้น
ไม่ได้เปิดสอนอยู่ในบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร และจะเป็นประโยชน์แก่นักศึกษา โดยมีเงื่อนไข ดังนี้ 
  22.5.1 นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต หรือระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง 
หรือระดับปริญญามหาบัณฑิต จะลงทะเบียนรายวิชาได้ไม่เกิน 9 หน่วยกิต และให้น ามานับหน่วยกิตและ
ค านวณค่าระดับเฉลี่ยด้วย 
  22.5.2 นักศึกษาระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิตจะไม่น ามานับหน่วยกิตในหลักสูตร 
 22.6 นักศึกษาแผน ก แบบ ก 1 ในระดับปริญญามหาบัณฑิต หรือนักศึกษาแบบ 1 ในระดับปริญญา 
ดุษฎีบัณฑิต ที่ไม่มีการลงทะเบียนรายวิชาหรือวิทยานิพนธ์ ให้ลงทะเบียนรักษาสถานภาพ ทุกภาคการศึกษาตาม
ก าหนดเวลาในปฏิทินการศึกษา 
 22.7 นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต หรือระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง หรือระดับ
ปริญญามหาบัณฑิตแผน ก แบบ ก 2 หรือแผน ข หรือระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิตแบบ 2 ที่ศึกษารายวิชาครบ
ตามหลักสูตรแล้วแต่ยังไม่ส าเร็จการศึกษา หรือยังไม่ลงทะเบียนวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ ต้อง
ลงทะเบียนรักษาสถานภาพนักศึกษาทุกภาคการศึกษาปกติ 
 22.8  จ านวนหน่วยกิตที่นักศึกษาลงทะเบียนแต่ละภาคการศึกษาซึ่งไม่นับรวมหน่วยกิตของรายวิชาที่
ต้องศึกษาโดยไม่นับหน่วยกิต มีดังนี้ 
  22.8.1 ภาคการศึกษาปกติ 
   22.8.1.1 นักศึกษาปกติต้องลงทะเบียนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต แต่ไม่เกิน 15 หน่วยกิต 
   22.8.1.2 นักศึกษารอพินิจต้องลงทะเบียนไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิตแต่ไม่เกิน 9 
หน่วยกิต 
   22.8.1.3  นักศึกษาทดลองศึกษาต้องลงทะเบียนในภาคการศึกษาที่ 1 ไม่น้อยกว่า 6 
หน่วยกิต แต่ไม่เกิน 9 หน่วยกิต ตามค าแนะน าของหัวหน้าภาควิชา 
   22.8.1.4  นักศึกษาพิเศษให้ลงทะเบียนตามค าแนะน าของหวัหน้าภาควิชา                           
  22.8.2 ภาคการศึกษาพิเศษฤดูร้อน ให้นักศึกษาลงทะเบียนไดไ้ม่เกิน 6 หนว่ยกิต นักศึกษาที่
ประสงค์จะลงทะเบียนน้อยกว่า หรือเกินกว่าที่ก าหนดไว้ในข้อ 22.8.1 และข้อ 22.8.2 ให้ยื่นค าร้องต่อคณบดี
บัณฑิตวิทยาลัยเพ่ือขออนุมัติเป็นกรณีพิเศษ ในกรณีที่นักศึกษาเหลือหน่วยกิตที่ต้องลงทะเบียนตามหลักสูตร
น้อยกว่า ตามที่ก าหนดไว้ใน ข้อ 22.8.1.1 และข้อ 22.8.1.2 ให้ลงทะเบียนเรียนได้โดยไม่ต้องขออนุมัติ 
 ข้อ 23 การขอถอน และขอเพ่ิมรายวิชา 
 23.1 การขอถอนรายวิชาให้กระท าได้โดยมีเงื่อนไขและมีผลดังต่อไปนี้ 
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  23.1.1 ในกรณีท่ีขอถอนภายใน 14 วันแรกของภาคการศึกษาปกติ หรือภายใน 7 วันแรกของ
ภาคการศึกษาพิเศษฤดูร้อน โดยได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา รายวิชาที่ขอถอนนั้นจะไม่ปรากฏใน
ระเบียน 
  23.1.2 ในกรณีท่ีขอถอนภายใน 84 วันแรกของภาคการศึกษาปกติ หรือภายใน 42 วันแรกของ
ภาคการศึกษาพิเศษฤดูร้อน โดยได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ผู้สอนและอาจารย์ที่ปรึกษา นักศึกษาจะได้รับ
สัญลักษณ ์W ในรายวิชาที่ขอถอน 
  23.1.3  การขอถอนรายวิชาใดเม่ือพ้นก าหนดตามข้อ 23.1.2 จะกระท ามิได้เว้นแต่จะได้รับ
ความเห็นชอบจากอาจารย์ผู้สอนและอาจารย์ที่ปรึกษา และคณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัยพิจารณาแล้ว
เห็นสมควรอนุมัติให้ถอนได้ ในกรณีเช่นนี้นักศึกษาจะได้รับสัญลักษณ์ W ในรายวิชาที่ได้รับอนุมัติให้ถอนนั้น 
 23.2 การขอเพ่ิมรายวิชาให้กระท าภายใน 14 วันแรกของภาคการศึกษาปกติ หรือภายใน 7 วัน
แรกของภาคการศึกษาพิเศษฤดูร้อน โดยได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ผู้สอนและอาจารย์ที่ปรึกษา เว้นแต่
ในกรณีที่นักศึกษาขอเพ่ิมรายวิชาเมื่อพ้นระยะเวลาที่ก าหนดจะต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ผู้สอนและ
อาจารย์ที่ปรึกษาและได้รับอนุมัติจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยก่อน ทั้งนี้ นักศึกษาผู้นั้นจะต้องมีเวลาศึกษาต่อไป
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาศึกษาทั้งหมดในภาคการศึกษานั้น 
 ข้อ 24 ก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาต่าง ๆ รวมทั้งกรณีที่นักศึกษาอาจได้รับค่าธรรมเนียม
คืน ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาใน
บัณฑิตวิทยาลัย 

 
หมวดที่  4 

การวัดผลและการประเมินผลการศึกษา 
 ข้อ 25 การวัดผลการศึกษา 
 25.1 ให้มีการวัดผลการศึกษาทุกรายวชิาที่นักศึกษาได้ลงทะเบียนไว้แต่ละภาคการศึกษา โดยอาจท า
การวัดผลระหว่างภาคการศึกษาด้วยวิธีการทดสอบ การเขียนรายงาน การมอบหมายงานให้ท า หรือวิธีอ่ืน ๆ 
และเมื่อสิ้นภาคการศึกษาให้มีการสอบไล่ส าหรับแต่ละรายวิชาที่ศึกษาในภาคการศึกษานั้น หรือจะใช้วิธีการวัดผล
อย่างอ่ืนที่เหมาะสมกับลักษณะวิชานั้น ๆ ก็ได้   
 บัณฑิตวิทยาลัยอาจก าหนดระเบียบที่ไม่ขัดกับข้อบังคับนี้ เพ่ือใช้ในการวัดผล ตามความเหมาะสม
ของแต่ละสาขาวิชาหรือรายวิชา 
 25.2 เมื่อสิ้นภาคการศึกษาแต่ละภาค นักศึกษาจะมีสิทธิ์เข้าสอบไล่ หรือได้รับการวัดผลในรายวิชา
ใดต่อเมื่อมีเวลาศึกษาในรายวิชานั้นมาแล้วไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาศึกษาทั้งหมดในภาคการศึกษานั้น 
หรือมีผลการทดสอบระหว่างภาคการศึกษา หรือมีผลงานที่ได้รับมอบหมายเป็นที่พอใจของอาจารย์ผู้สอน 
 ข้อ 26 การประเมินผลการศึกษา 
 26.1 รายวิชาที่มีการวัดผลเป็นระดับ ให้แบ่งค่าระดับโดยมีสัญลักษณ์ดังนี้ 
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            ผลการศึกษา     สัญลักษณ์      ค่าระดับ        
ดีมาก   A 4.0 
ดี B+  3.5 
 B 3.0 
พอใช้ C+ 2.5 
 C 2.0 
อ่อน D+      1.5 
 D 1.0 
ตก F 0 

  
 26.2 ในกรณีที่หลักสูตรก าหนดให้มีการวัดผลในรายวิชาใดโดยไม่มีค่าระดับให้แสดงผลการศึกษา
ในรายวิชานั้นด้วยสัญลักษณ์ดังนี้ 

       สัญลักษณ์   ผลการศึกษา 
 S (satisfactory)     เป็นที่พอใจ 
          U (unsatisfactory)    ไม่เป็นที่พอใจ 

 26.3 ในกรณีที่รายวิชาใดยังมิได้ท าการวัดผล หรือไม่มีการวัดผล ให้รายงานผลการศึกษารายวิชา
นั้นด้วยสัญลักษณ์อย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ 

สัญลักษณ์   ผลการศึกษา 
 I (incomplete)  ไม่สมบูรณ์ 
 W (withdrawn)  ถอนรายวิชา 
 Au (audit)   ศึกษาโดยไม่นับหน่วยกิต 
 IP (in progress)  มีความก้าวหน้า (ส าหรับรายวิชาที่ใช้ 
                                       เวลาปฏิบัติงานต่อเนื่องและไม่สามารถ 
     ด าเนินการให้เสร็จก่อนสิ้นภาคการศึกษา)    
 SP (satisfactory progress)  ความก้าวหน้าเป็นที่พอใจ 

    UP (unsatisfactory progress) ความก้าวหน้าไม่เป็นที่พอใจ 
 26.4 การประเมินผลวิทยานิพนธ์ หรือการค้นคว้าอิสระ 
  26.4.1 ให้ใช้สัญลักษณ์ IP (in progress) หรือ NP (no progress) ส าหรับวิทยานิพนธ์ หรือ
การค้นคว้าอิสระซึ่งอยู่ในระหว่างการเรียบเรียง โดยนักศึกษาได้ลงทะเบียนแล้ว 
  26.4.2 การประเมินผลวิทยานิพนธ์ หรือการค้นคว้าอิสระซึ่งเรียบเรียงเสร็จเรียบร้อยแล้ว  
ให้ก าหนดเป็น 4 ระดับ ดังนี้ 
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ดีมาก Excellent 
ดี  Good 
ผ่าน Passed 
ตก  Failed 

 26.5 การให้สัญลักษณ์ F จะให้ในกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้ 
  26.5.1 นักศึกษาไม่ผ่านการวัดผลหรือสอบไม่ผ่านตามข้อ 25.1 
  26.5.2 นักศึกษาไม่มีสิทธิ์เข้าสอบ หรือไม่ได้รับการวัดผลตามข้อ 25.2 
  26.5.3  นักศึกษาท าผิดระเบียบการสอบ และได้รับโทษให้สอบตกตามข้อ 9.2.1 
           26.5.4 นักศึกษาไม่แก้ค่า I ตามข้อ 26.6 
  26.5.5 นักศึกษาขาดสอบโดยไม่ได้รับอนุมัติจากบัณฑิตวิทยาลัย 
  26.5.6 นักศึกษาไม่ได้รับอนุมัติให้ถอนรายวิชาตามข้อ 23.1.3 

 26.6 การให้สัญลักษณ์ I จะให้ในกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้ 
 26.6.1 นักศึกษาป่วยระหว่างการสอบรายวิชานั้น หรือขาดสอบเนื่องจากป่วยโดยมีใบรับรอง
แพทย์จากสถานพยาบาลของทางราชการ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือสถานพยาบาลเอกชนที่ทางราชการรับรอง
ตามที่กระทรวงการ คลังก าหนด หรือขาดสอบโดยได้รับอนุมัติจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
  26.6.2 นักศึกษาท างานที่เป็นสว่นหนึง่ของการศึกษารายวิชานัน้ยังไม่ครบถ้วนและอาจารย์ผู้สอน
เห็นว่ายังไม่สมควรวัดผลการศึกษาขั้นสุดท้ายของนักศึกษา   
 การแก้ค่า I นักศึกษาจะต้องสอบและ/หรือปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายจากอาจารย์ผู้สอนให้
ครบถ้วน เพ่ือให้อาจารย์ผู้สอนวัดผลและส่งผลการศึกษาของนักศึกษาแก่บัณฑิตวิทยาลัยภายใน 10 วัน
หลังจากวันเปิดภาคการศึกษาปกติถัดไป หากพ้นก าหนดดังกล่าวบัณฑิตวิทยาลัยจะเปลี่ยนสัญลักษณ์ I เป็น F 
หรือ U โดยอัตโนมัติ เว้นแต่จะได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย ให้ขยายเวลาได้เป็นกรณี
พิเศษเมื่อเห็นว่ามีเหตุผลส าคัญและจ าเป็น โดยอาจารย์ผู้สอนต้องแจ้งให้บัณฑิตวิทยาลัยทราบล่วงหน้าเป็นลาย
ลักษณ์อักษร 
 26.7 การให้สัญลักษณ์ S จะให้ในกรณีท่ีรายวิชาซึ่งมีผลการศึกษาเป็นที่พอใจและหลักสูตรระบุให้
วัดผลการศึกษาโดยไม่มีค่าระดับหรือในกรณีได้รับอนุมัติให้โอนหน่วยกิตตามข้อ 17  
 การให้สัญลักษณ์ U จะให้เฉพาะรายวิชาซึ่งมีผลการศึกษาไม่เป็นที่พอใจ และหลักสูตรระบุให้วัดผล
การศึกษาโดยไม่มีค่าระดับ 
 26.8 การให้สัญลักษณ์ SP จะให้เฉพาะกรณีที่นักศึกษายังไม่ได้ลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ และภาควิชา
พิจารณาผลการศึกษาเมื่อสิ้นภาคการศึกษามีความก้าวหน้าเป็นที่พอใจ    
 การให้สัญลักษณ์ UP จะให้เฉพาะกรณีท่ีนักศึกษายังไม่ได้ลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ และภาควิชา
พิจารณาผลการศึกษาเมื่อสิ้นภาคการศึกษามีความก้าวหน้าไม่เป็นที่พอใจ 

26.9 การให้สัญลักษณ์ IP จะให้ส าหรับวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ หรือรายวชิาการ
เรียนการสอนมีลักษณะเฉพาะ ดังนี้  
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  26.9.1 ให้เพ่ือแสดงฐานะของวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ ที่อยู่ระหว่างการเรียบเรียงว่ามี
ความก้าวหน้าเมื่อสิ้นภาคการศึกษาปกติทุกภาค นับตั้งแต่ภาคการศึกษาแรกที่นักศึกษาลงทะเบียนวิทยานิพนธ์
หรือการค้นคว้าอิสระ 
    26.9.2 ให้ส าหรับรายวิชาที่การเรียนการสอนมีลักษณะเฉพาะ โดยมีข้อก าหนดให้นักศึกษาใช้เวลา
ปฏิบัติงานต่อเนื่อง และไม่สามารถด าเนินการให้เสร็จสิ้นก่อนภาคการศึกษานั้น ๆ ตามทีก่ าหนดไว้ในหลักสูตร 
หรือตามท่ีอธิการบดีโดยอนุมัติของที่ประชุมคณบดีจะได้ประกาศก าหนดไว้นั้น เมื่อได้ท าการวัดผลแล้ว ให้ใช้ค่า
ระดับจากการวัดผลนั้นแทนสัญลักษณ์ IP 
 26.10 การให้สัญลักษณ์ NP จะให้เพื่อแสดงฐานะของวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระที่อยู่ใน
ระหว่างการเรียบเรียงว่าไม่มีความก้าวหน้าเมื่อสิ้นภาคการศึกษาปกติทุกภาคนับตั้งแต่ ภาคการศึกษาแรกที่
นักศึกษาลงทะเบียนท าวิทยานิพนธ์ หรือการค้นคว้าอิสระ 
 26.11 การให้สัญลักษณ์ W จะให้เฉพาะกรณีที่ระบุไว้ในข้อ 19.1.1 ข้อ 23.1.2 และข้อ 23.1.3  
 26.12 การให้สัญลักษณ์ Au จะให้ในรายวิชาที่ลงทะเบียนศึกษาโดยไม่นับหน่วยกิต 
 ข้อ 27  การนับหน่วยกิตและการลงทะเบียนรายวิชาซ้ า 
 27.1  การนับหน่วยกิตเพ่ือให้ครบหลักสูตรตามข้อบังคับนี้ ส าหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตร
บัณฑิต หรือระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง หรือระดับปริญญามหาบัณฑิต ให้นับ หน่วยกิตเฉพาะรายวิชาที่
นักศึกษาสอบได้ค่าระดับผลการศึกษาไม่ต่ ากว่า C หรือได้รับสัญลักษณ์ S เท่านั้น เว้นแต่รายวิชาที่หลักสูตร
ก าหนดไว้เป็นวิชาบังคับหรือรายวิชาบังคับเลือก นักศึกษาต้องสอบได้ค่าระดับผลการศึกษาไม่ต่ ากว่า B หรือ
ได้รับสัญลักษณ์ S ในกรณีที่หลักสูตรก าหนดไว้ว่าต้องได้ S ส่วนนักศึกษาระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต ให้นับหน่วย
กิตเฉพาะรายวิชาที่นักศึกษาสอบได้ค่าระดับผลการศึกษาไม่ต่ ากว่า B 
 27.2 นักศึกษาที่สอบได้ค่าระดับผลการศึกษาต่ ากว่า B หรือได้รับสัญลักษณ์ U ในรายวิชาที่เป็น
วิชาบังคับต้องลงทะเบียนรายวิชานั้นใหม่ให้ได้ค่าระดับผลการศึกษาไม่ต่ ากว่า B หรือได้รับสัญลักษณ์ S แล้วแต่
กรณี 
 27.3 ในกรณีที่นักศึกษาสอบได้ค่าระดับผลการศึกษาต่ ากว่า B หรือได้รับสัญลักษณ์ U ในรายวิชา
บังคับเลือก นักศึกษามีสิทธิลงทะเบียนรายวิชาเดิมนั้นใหม่ หรืออาจลงทะเบียนรายวิชาอ่ืนในกลุ่มเดียวกันก็ได้ 
 27.4 รายวิชาบังคับ หรือรายวิชาบังคับเลือกที่นักศึกษาสอบได้ค่าระดับผลการศึกษาไม่ต่ ากว่า B 
นักศึกษาไม่มีสิทธิ์ลงทะเบียนรายวิชานั้นอีก 
 27.5 นักศึกษาที่สอบได้ค่าระดับผลการศึกษาต่ ากว่า B หรือได้รับสัญลักษณ์ U ในรายวิชาที่เป็น
วิชาเลือกมีสิทธิลงทะเบียนรายวิชาเดิมนั้นใหม่ หรืออาจลงทะเบียนรายวิชาเลือกอ่ืนแทนก็ได้ 
 27.6 ในกรณีท่ีนักศึกษาต้องลงทะเบียนรายวิชาใดซ้ า หรือแทนตามที่หลักสูตรก าหนด การนับหน่วย 
กิตตามข้อ 27.1 ให้นับหน่วยกิตได้เพียงครั้งเดียว 
 ข้อ 28  ให้มีการประเมินผลการศึกษาเมื่อสิ้นภาคการศึกษาปกติทุกภาค โดยค านวณหาค่าระดับ
เฉลี่ยประจ าภาคของรายวิชาที่นักศึกษาได้ลงทะเบียนไว้ในภาคการศึกษานั้น และค านวณหา ค่าระดับเฉลี่ย
สะสมส าหรับรายวิชาทั้งหมดทุกภาคการศึกษา ตั้งแต่เริ่มเข้าศึกษาจนถึงภาคการศึกษาปัจจุบัน 
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 ข้อ 29  การคิดค่าระดับเฉลี่ยประจ าภาคให้ค านวณโดยน าผลรวมของผลคูณระหว่างค่าระดับของแต่ละ
รายวิชาที่ได้รับในภาคการศึกษานั้นกับจ านวนหน่วยกิตของรายวิชานั้น แล้วหารด้วยจ านวนหน่วยกิตทั้งหมดที่
ลงทะเบียนไว้ในภาคการศึกษานั้น โดยให้คิดทศนิยมสองต าแหน่ง หากทศนิยมต าแหน่งที่สาม มีค่าตั้งแต่ 5 ขึ้น
ไป ให้เพิ่มค่าทศนิยมในต าแหน่งที่สองขึ้นอีกหนึ่งหน่วย 
 การคิดค่าระดับเฉลี่ยสะสม ให้ค านวณโดยน าผลรวมของผลคูณระหว่างค่าระดับของแต่ละรายวิชาที่
ลงทะเบียนตั้งแต่เริ่มเข้าศึกษารวมถึงภาคการศึกษาปัจจุบันกับหน่วยกิตของรายวิชานั้น แล้วหารด้วยจ านวน
หน่วยกิตทั้งหมดที่ได้ลงทะเบียนไว้ โดยให้คิดทศนิยมสองต าแหน่ง หากทศนิยมต าแหน่งที่สามมีค่าตั้งแต่ 5 ขึ้นไป 
ให้เพ่ิมค่าทศนิยมในต าแหน่งที่สองขึ้นอีกหนึ่งหน่วย 
 ข้อ 30  รายวิชาใดท่ีมีการรายงานผลการศึกษาโดยใช้สัญลักษณ์ I, S, U, SP, UP, IP, NP, W และ Au 
ไม่ให้น ารายวิชานั้นมาค านวณหาค่าระดับเฉลี่ยประจ าภาค และค่าระดับเฉลี่ยสะสมตามข้อ 29 
 ข้อ 31  ในกรณีท่ีนักศึกษาลงทะเบียนศึกษารายวชิาใดซึ่งคณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลยั ได้เทียบให้
เท่ากับรายวิชาที่อนุมัติให้โอนหน่วยกิตตามข้อ 17 และข้อ 18 มิให้น าผลการศึกษารายวิชานั้นมาค านวณค่า
ระดับเฉลี่ย 

 
หมวดที่  5 

การสอบภาษาต่างประเทศ การสอบประมวลความรอบรู้และการสอบวัดคุณสมบัติ 
 ข้อ 32 การสอบภาษาต่างประเทศ 

32.1 นักศึกษาทุกสาขาวิชาในระดับปริญญามหาบัณฑิตและระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิตต้องสอบ
ภาษาต่างประเทศอย่างน้อยหนึ่งภาษาตามที่บัณฑิตวิทยาลัยก าหนด 
  32.1.1 นักศึกษาชาวต่างประเทศต้องสอบผ่านการสอบภาษาอ่ืนที่ไม่ใช่ภาษาของตนตาม
เงื่อนไขของบัณฑิตวิทยาลัย  
 32.1.2 ให้บัณฑิตวิทยาลัยก าหนดระยะเวลาการสอบภาษาต่างประเทศไว้ในปฏิทินการศึกษา 
ให้คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการสอบภาษาต่างประเทศ และให้แสดงผลการสอบ
ภาษาต่างประเทศโดยใช้สัญลักษณ์ S หรือ U ในกรณีท่ีนักศึกษาสอบได้สัญลักษณ์ U นักศึกษามีสิทธิขอสอบได้
อีก 

32.2 นักศึกษาอาจได้รับการยกเว้นไม่ต้องสอบภาษาต่างประเทศ โดยได้ศึกษาและหรือสอบผ่าน
ภาษาต่างประเทศในกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้          

32.2.1 นักศึกษาสามารถสอบผา่นภาษาต่างประเทศที่บัณฑิตวทิยาลัยจัดใหส้อบในการสอบ
คัดเลือกเข้าศึกษาต่อในบัณฑิตวิทยาลัย 
  32.2.2 นักศึกษาศึกษาและสอบผ่านภาษาต่างประเทศที่บัณฑิตวิทยาลัย จัดอบรมนอก
หลักสูตร 
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  32.2.3 นักศึกษาศึกษาและสอบผ่านภาษาต่างประเทศตามที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร โดยไม่
นับหน่วยกิตสัปดาห์ละไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมง โดยให้แสดงผลการสอบเป็นสัญลักษณ์ S หรือ U นักศึกษาที่สอบ
ได้สัญลักษณ์ S มีสิทธิได้รับการยกเว้นไม่ต้องสอบภาษาต่างประเทศอีก 

32.2.4 นักศึกษาศึกษาและสอบผ่านภาษาต่างประเทศตามที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร 
ไม่น้อยกว่า 2 หน่วยกิต และก าหนดให้วัดผลเป็นค่าระดับ นักศึกษาที่สอบได้ค่าระดับผลการศึกษาไม่ต่ ากว่า B  
มีสิทธิ์ได้รับการยกเว้นไม่ต้องสอบภาษาต่างประเทศอีก 
  32.2.5 นักศึกษาสอบผา่นภาษาต่างประเทศจากสถาบันอ่ืน ทั้งในและต่างประเทศที่บัณฑิต
วิทยาลัยรับรองมาตรฐาน  

ข้อ 33 การสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) หมายถึง การสอบเพ่ือวัด ความรอบรู้ใน
วิชาการตามที่หลักสูตรระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิตก าหนด และวัดความสามารถในการวิเคราะห์ความรู้ตลอดจน
การน าไปใช้ในการวิจัยต่อไป 

  33.1  ให้นักศึกษาระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิตแบบ 1 สอบวัดคุณสมบัติก่อนที่จะท าวิทยานิพนธ์ 
ส่วนนักศึกษาระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิตแบบ 2 ให้สอบวัดคุณสมบัติหลังจากสอบผ่านรายวิชาบังคับตามที่
หลักสูตรก าหนด 

33.2  ให้บัณฑิตวิทยาลัยก าหนดระยะเวลาการสอบวัดคุณสมบัติไว้ในปฏิทินการศึกษา 
 33.3 ให้คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติตามค าแนะน าของ
ภาควิชา 

33.4  ให้แสดงผลการสอบโดยใช้สัญลักษณ์ S หรือ U 
33.5  นักศึกษาที่สอบวัดคุณสมบัติไม่ผ่านเป็นครั้งที่ 2 จะพ้นสภาพการเปน็นักศึกษาหรืออาจได้รับ

การพิจารณาให้เปลี่ยนระดับการศึกษาเป็นนักศึกษาในระดับปริญญามหาบัณฑิตในสาขาวิชาเดียวกัน 
 ข้อ 34  การสอบประมวลความรอบรู้ ให้นักศึกษาซึ่งได้ศึกษารายวิชาและได้หน่วยกิตสะสมครบถ้วน
ตามท่ีก าหนดไว้ในหลักสูตรมีสิทธิสอบประมวลความรอบรู้ 
 34.1 นักศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต 
  34.1.1 นักศึกษาท่ีศึกษาตามหลักสูตรแผน ก แบบ ก 2 จะต้องสอบประมวลความรอบรู้ หาก
หลักสูตรก าหนดว่ามีการสอบประมวลความรอบรู้ 

34.1.2  นักศึกษาท่ีศึกษาตามหลักสูตรแผน ข ต้องสอบประมวลความรอบรู้ 
  34.1.3  ให้บัณฑิตวิทยาลัยก าหนดระยะเวลาการสอบประมวลความรอบรู้ไว้ในปฏิทิน
การศึกษา 

34.1.4   ให้คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย  แต่งตั้งคณะกรรมการสอบประมวลความรอบรู้ตามค าแนะน า
ของภาควิชา 

34.1.5  ให้แสดงผลการสอบประมวลความรอบรู้โดยใช้สัญลักษณ์ S หรือ U 
  34.1.6  หากนักศึกษาสอบประมวลความรอบรู้ไม่ผ่านเป็นครั้งที่ 2 ให้พ้นสภาพการเป็น
นักศึกษา 
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  34.2  นักศึกษาระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต 
  34.2.1  การสอบประมวลความรอบรู้ของนักศึกษาระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิตให้เป็นไปตามที่
ก าหนดไว้ในหลักสูตรของแต่ละสาขาวิชา 
  34.2.2  นักศึกษาท่ีสอบประมวลความรอบรู้ไม่ผ่านเป็นครั้งที่ 2 ให้พ้นสภาพการเป็น
นักศึกษา หรืออาจได้รับการพิจารณาให้เปลี่ยนระดับการศึกษาเป็นนักศึกษาในระดับปริญญามหาบัณฑิตใน
สาขาวิชาเดียวกัน 

หมวดที่  6 
การท าวิทยานิพนธ์ 

ข้อ 35 การท าวิทยานิพนธ์ 
 35.1 การอนุมัติหัวข้อและโครงการวิทยานิพนธ์ 

  35.1.1 นักศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต 
  35.1.1.1 นักศึกษาแผน ก แบบ ก 1 ผู้มีสิทธิขออนุมัติหัวข้อและโครงการวิทยานิพนธ์
จะต้องได้รับความเห็นชอบจากภาควิชาก่อน 
 35.1.1.2  นักศึกษาแผน ก แบบ ก 2 ผู้มีสิทธิขออนุมัติหัวข้อและโครงการวิทยานิพนธ์
จะต้องศึกษาในบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปีการศึกษา และมีจ านวนหน่วย
กิตสะสมไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 
  35.1.1.3 นักศึกษาต้องได้รับอนุมัติหัวข้อและโครงการวิทยานิพนธ์ภายใน 3 ปี
การศึกษาของก าหนดเวลาการศึกษาของนักศึกษาผู้นั้น มิฉะนั้นจะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา 
   35.1.2  นักศึกษาระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต 
 35.1.2.1 นักศึกษาผู้มีสิทธิขออนุมัติหัวข้อและโครงการวิทยานิพนธ์ จะต้องสอบผ่าน
การสอบวัดคุณสมบัติและการสอบภาษาต่างประเทศ รวมทั้งต้องผ่านเงื่อนไขตามที่สาขาวิชาก าหนดและผ่าน
ความเห็นชอบจากภาควิชาแล้ว 

35.1.2.2 นักศึกษาต้องได้รับอนุมัติหัวข้อและโครงการวิทยานิพนธ์ภายใน 3 ปี
การศึกษาของก าหนดเวลาการศึกษาของนักศึกษาผู้นั้น กรณีมาจากพ้ืนฐานปริญญามหาบัณฑิตหรือภายใน 5 ปี
การศึกษาของก าหนดเวลาการศึกษาของนักศึกษาผู้นั้น กรณีมาจากพ้ืนฐานปริญญาบัณฑิต มิฉะนั้นจะพ้นสภาพ
การเป็นนักศึกษา หรือได้รับอนุมัติจากบัณฑิตวิทยาลัยให้เปลี่ยนระดับการศึกษาไปเป็นนักศึกษาระดับปริญญา
มหาบัณฑิตสาขาเดียวกันหรือใกล้เคียงกัน 
   35.1.3 ให้คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการเพ่ือพิจารณาหัวข้อและโครงการ
วิทยานิพนธ์ตามค าแนะน าของภาควิชา 
   35.1.4  ให้คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยแต่งตั้งอาจารย์ประจ าเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก
ของวิทยานิพนธ์ที่ได้รับอนุมัติหัวข้อและโครงการวิทยานิพนธ์แล้ว ทั้งนี้ในกรณีที่จ าเป็นอย่างยิ่ง บัณฑิต
วิทยาลัยอาจพิจารณาแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัยศิลปากรเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
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หลักก็ได้ ส่วนอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมอาจเป็นอาจารย์ประจ า  หรือผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
มหาวิทยาลัยศิลปากร ทั้งนี้ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์จะ ต้องไม่เกิน 3 คน    
  35.1.5  หากมีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ เกี่ยวกับโครงการวิทยานิพนธ์ที่ได้รับอนุมัติแล้วที่ไม่
เป็นการเปลี่ยนแปลงสาระส าคัญของวิทยานิพนธ์ ให้นักศึกษายื่นค าร้องขออนุมัติการเปลี่ยนแปลงต่อคณบดีบัณฑิต
วิทยาลัยโดยได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก แต่ถ้าเป็นการเปลี่ยนแปลงสาระส าคัญ
ของวิทยานิพนธ์ นักศึกษาต้องขออนุมัติหัวข้อและโครงการวิทยานิพนธ์ที่เปลี่ยนแปลงให้คณะกรรมการตามข้อ 
35.1.3 เพ่ือพิจารณาใหม่ 
  35.2  การลงทะเบียนท าวิทยานิพนธ์ 

  35.2.1  ผู้มีสิทธิลงทะเบียนท าวิทยานิพนธ์ คือ นักศึกษาที่ได้รับอนุมัติหัวข้อและโครงการ
วิทยานิพนธ์แล้ว 

 35.2.2  การลงทะเบียนท าวิทยานิพนธ์ให้เป็นไปตามก าหนดเวลาในปฏิทินการศึกษา โดย
อาจลงทะเบียนทั้งหมดในครั้งเดียว หรือลงทะเบียนบางหน่วยกิตเป็นงวด ๆ ตามท่ีภาควิชา หรือสาขาวิชา
พิจารณาโดยความเห็นชอบของบัณฑิตวิทยาลัย 
  35.2.3   ในระหว่างการเรียบเรียงวิทยานิพนธ์ ให้อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักเป็นผู้ประเมินผล
ความก้าวหน้าการท าวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาเมื่อสิ้นภาคการศึกษาปกติทุกภาคการศึกษาที่นักศึกษาได้
ลงทะเบียนท าวิทยานิพนธ์ โดยรายงานผลเป็นสัญลักษณ์ IP หรือ NP แล้วแต่กรณี 

 35.3 การเสนอและการขออนุมัติวิทยานิพนธ์ 
35.3.1  การเสนอวิทยานิพนธ์ที่ได้เรียบเรียงเสร็จเรียบร้อยแล้วเพื่อขอรับอนุมัตินั้น

นักศึกษาต้องเรียนรายวิชาครบตามที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรและสอบผ่านการสอบประมวลความรอบรู้ ใน
กรณีที่มีก าหนดไว้ในหลักสูตรหรือสอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ รวมทั้งสอบผ่านภาษาต่างประเทศ และ
จะต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก 
  35.3.2  รูปแบบของวิทยานิพนธ์ที่เสนอให้เป็นไปตามแบบที่บัณฑิตวิทยาลัยก าหนด 
  35.3.3  การเสนอวิทยานิพนธ์อาจเสนอเป็นภาษาไทยหรือภาษาต่างประเทศ ก็ได้ตามที่
หลักสูตรก าหนด ในกรณีท่ีไม่ได้ก าหนดไว้ในหลักสูตรอาจใช้ภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็ได้ หากประสงค์จะใช้
ภาษาต่างประเทศอ่ืน ๆ จะต้องได้รับความเห็นชอบจากบัณฑิตวิทยาลัยก่อน 
  35.3.4  ให้คณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์ 
จ านวนอย่างน้อย 3 คน แต่ไม่เกิน 5 คน โดยประกอบด้วยหัวหน้าภาควิชาหรือผู้ที่หัวหน้าภาควิชามอบหมาย 
ซึ่งต้องมิใช่อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์เป็นประธาน อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เป็นกรรมการ และ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิอีกไม่เกิน 3 คน ทั้งนี้ ต้องเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัยศิลปากรอย่างน้อย 1 
คน 

  35.3.5  ถ้าคณะกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์ได้ตรวจพิจารณาและสอบวิทยานิพนธ์แล้ว
เห็นควรให้แก้ไขปรับปรุงเล็กน้อย ให้ถือว่าการประเมินผลนั้นปราศจากเงื่อนไขมาตั้งแต่แรก ถ้าวิทยานิพนธ์นั้น
มีข้อบกพร่องที่ต้องแก้ไขมาก ให้นักศึกษาแก้ไขวิทยานิพนธ์ตามค าแนะน าของคณะกรรมการ ตรวจสอบ
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วิทยานิพนธ์ให้เสร็จสิ้นภายใน 45 วันนับแต่วันสอบวิทยานิพนธ์ หรือตามเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบ
วิทยานิพนธ์เห็นสมควร ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์แจ้งให้บัณฑิตวิทยาลัยทราบ และให้
คณะกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์ประเมินผลหลังจากวันที่นักศึกษาได้แก้ไขวิทยานิพนธ์ตามค าแนะน า
ของคณะกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์เรียบร้อยแล้ว 
  35.3.6  การวินิจฉัยตัดสินของคณะกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์ให้ถือมติให้ผ่านเป็นเอก
ฉันท ์หากกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์มีความเห็นไม่ตรงกัน ให้คณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัยเป็นผู้
พิจารณาชี้ขาด 

  35.3.7  การประเมินผลวิทยานิพนธ์ที่เรียบเรียงเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้เป็นไป ตามข้อ 26.4.2 
35.3.8  นักศึกษาต้องส่งวิทยานิพนธ์ที่ผ่านการประเมินผลจากคณะกรรมการตรวจสอบ

วิทยานิพนธ์พร้อมทั้งบทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และหรือภาษาต่างประเทศตามที่ก าหนดใน
หลักสูตร ให้บัณฑิตวิทยาลัยตามจ านวนและรูปแบบที่บัณฑิตวิทยาลัยก าหนดเพ่ือให้บัณฑิตวิทยาลัยอนุมัติ 
กรณีท่ีไม่ได้ก าหนดไว้ในหลักสูตรอาจใช้ภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็ได้ หากประสงค์จะใช้ภาษาต่างประเทศ
อ่ืน ๆ จะต้องได้รับความเห็นชอบจากบัณฑิตวิทยาลัยก่อน  

35.3.9  วิทยานิพนธ์ซึ่งได้รับอนุมัติแล้วให้นับเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญาระดับ
บัณฑิตศึกษา การน าออกโฆษณาเผยแพร่ต้องได้รับอนุมัติจากบัณฑิตวิทยาลัยก่อน 

35.3.10  ลิขสิทธิ์ของวิทยานิพนธ์เป็นของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลยัศิลปากร 
35.3.11  ให้บัณฑิตวิทยาลัยออกระเบียบแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับวิทยานิพนธ์ได้โดยไม่ขัดกับ

ข้อบังคับนี้ 
ข้อ 36  การค้นคว้าอิสระของนักศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต หมายถึง สารนิพนธ์หรือ

รายงานอื่นใดที่มีลักษณะเป็นการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองตามหลักสูตรแผน ข 
  36.1  ผู้ที่จะมีสิทธิลงทะเบียนการค้นคว้าอิสระ ต้องมีคุณสมบัติครบตามที่ภาควิชาก าหนด 

  36.2  ให้ภาควิชาโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัยก าหนดระเบียบ
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการค้นคว้าอิสระที่ไม่ขัดกับข้อบังคับนี้      

36.3  ให้คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ 1 คน 
 36.4  ให้คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการค้นคว้าอิสระจ านวนไม่เกิน  
3 คน 

36.5  รูปแบบของการค้นคว้าอิสระให้น ารูปแบบของวิทยานิพนธ์ที่บัณฑิตวิทยาลัยก าหนดมา
ใช้โดยอนุโลม 
  36.6  การประเมินผลการค้นคว้าอิสระ ให้เป็นไปตามข้อ 26.4.2 
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หมวดที่  7 
การส าเร็จการศึกษา 

 ข้อ 37 คุณสมบัติของผู้ส าเร็จการศึกษา 
 37.1 มีเวลาศึกษาไม่เกินกว่าที่ก าหนดไว้ในข้อ 13 
 37.2 มีปริมาณการศึกษาตามที่ก าหนดไว้ในข้อ 15 
 37.3 ได้ค่าระดับเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 3.00 ยกเวน้นักศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต แผน ก แบบ ก 

1  
และนักศึกษาระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิตแบบ 1 

 37.4 ได้ค่าระดับผลการศึกษาไม่ต่ ากว่า B ในรายวิชาบังคับ หรือบังคับเลือกทุกวิชาที่หลักสูตร
ก าหนดให้มีการวัดผลเป็นระดับ ยกเว้นนักศึกษาระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต ต้องได้ค่าระดับ ผลการศึกษาไม่ต่ า
กว่า B ในทุกรายวิชา 

 37.5 ได้สัญลักษณ์ S ในรายวิชาที่หลักสูตรก าหนดให้วัดผลเป็น S หรือ U 
 37.6 ได้สัญลักษณ์ S ในการสอบภาษาต่างประเทศ หรือได้รับการยกเว้นการสอบ

ภาษาต่างประเทศ 
ตามข้อ 32.2 

 37.7 ได้สัญลักษณ์ S ในการสอบประมวลความรอบรู้ในหลักสูตรที่ระบุว่ามีการสอบประมวลความ
รอบรู ้ 
และส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิตจะต้องได้สัญลักษณ์ S ในการสอบวัดคุณสมบัติอีกด้วย 

 37.8  สอบวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระไม่ต่ ากว่าระดับผ่าน 
 37.9 ได้ส่งวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระฉบับสมบูรณ์ ซึ่งคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยได้อนุมัติแล้วต่อ 

บัณฑิตวิทยาลัย 
 37.10 ผลงานวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิตแผน ก แบบ ก 1 และแบบ ก 2  

จะต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยด าเนินการให้ผลงานหรือส่วนหนึ่งของผลงานได้รับ การยอมรับให้ตีพิมพ์
ในวารสาร หรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการหรือเสนอต่อที่ประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม (Proceeding) หรือ
ผลงานสร้างสรรค์ได้รับการเผยแพร่สู่สาธารณชนผลงานวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต
จะต้องได้รับการตีพิมพ์หรืออย่างน้อยด าเนินการให้ผลงาน หรือส่วนหนึ่งของผลงาน ได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์
ในวารสาร หรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการท่ีมีกรรมการภายนอกมาร่วมกลั่นกรอง (Peer review) ก่อนการตีพิมพ์ และ
เป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้น หรือผลงานสร้างสรรค์ได้รับการเผยแพร่สู่สาธารณชน 

ข้อ 38 เมื่อนักศึกษามีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 37 แล้ว ให้ยื่นค าร้องขอจบการศึกษาต่อบัณฑิต
วิทยาลัย เพ่ือขอให้คณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัยพิจารณาการส าเร็จการศึกษา  

ข้อ 39  คุณสมบัติของผู้มีสิทธิรับปริญญา     
 39.1 มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 37 
 39.2 ไม่มีหนี้สินกับมหาวิทยาลัย 
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 39.3 มีความประพฤติดี 
บทเฉพาะกาล 

ข้อ 40  นักศึกษาที่เข้าศึกษาก่อนปีการศึกษา 2550 ให้ใช้ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร ว่าด้วย
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2542 และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม จนกว่าจะส าเร็จการศึกษาหรือ พ้นสภาพการ
เป็นนักศึกษา 

ข้อ  41  ในระหว่างที่ยังไม่มีระเบียบและประกาศที่ออกใช้บังคับโดยอาศัยอ านาจตามข้อบังคับนี้ ให้น า
ระเบียบและประกาศตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2542 และฉบับ
แก้ไขเพ่ิมเติม มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
 
 
           ประกาศ ณ วันที่    14   พฤษภาคม พ.ศ. 2550 
                                                                          (ลงนาม)  ชุมพล   ศิลปอาชา 
              (นายชุมพล  ศิลปอาชา) 
                    นายกสภามหาวทิยาลัยศิลปากร   
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ข้อมูลประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
พร้อมรายละเอียดผลงานวิชาการและประสบการณ์สอน 

ระดับบัณฑิตศึกษา 
 
1. ช่ือ-นามสกุล 
 นาย พิบูลย์   จินาวัฒน์ 
 
ต าแหน่งทางวิชาการ 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
 
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
 Ph.D. (Civil Engineering) Leeds University, UK (1975) 
 M.Sc. (Construction) Leeds University, UK (1971) 
 วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2511) 
 
สังกัด 
 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
 
ผลงานทางวิชาการ (ท่ีตีพิมพ์ในรอบห้าปี)   
 ผลงานวิจัย 
  ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในรูปแบบ 
   บทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ  

เกรียงไกร เกิดศิริ, พิบูลย์ จินาวัฒน์, สุพจน์ จิตสุทธิญาณ, ทิพวัลย์ ตั้งพูนทรัพย์ศิริ, 
อิสรชัย บูรณะอรรจน์, วิษณุ หอมนาน และ Nittha Bounpany. (2560). 
“ศิลปะสถาปัตยกรรมมหาเต่งดอจี เมืองสกาย เมียนมา: มรดกความทรงจ า
สยามในดินแดนลุ่มอิรวดีในพุทธศตวรรษที่ 24 และการส ารวจสภาพ
ปั จจุบั น .” หน้ าจั่ ว  ว่ าด้ วยสถาปั ตยกรรม  การออกแบบ และ
สภาพแวดล้อม, 32 (มกราคม-ธันวาคม 2560). (TCI กลุ่มท่ี 2): A-3-A-28. 

วิเชษฎ์ สุวิสิทฐ์, ขวัญชัย โรจนกนันท์ และพิบูลย์ จินาวัฒน์. (2560). "แนวความคิด
ในการออกแบบและก่อสร้างกุฏิวัดธาราทิพย์ชัยประดิษฐ์" หน้าจั่ว ว่าด้วย
สถาปัตยกรรม การออกแบบ และสภาพแวดล้อม, 32 (มกราคม-ธันวาคม 
2560). (TCI กลุ่มท่ี 2) : C51-70. 
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   Proceedings  
พิบูลย์ จินาวัฒน์. (2558). “วัสดุก่อสร้างโฟโต้คะตาลิสท์” ใน เอกสารสืบเนื่องจาก

การประชุมวิชาการระดับชาติ “สถาปัตย์กระบวนทัศน์” ประจ าปี พ.ศ. 
2558 , วันที่  2  กรกฎาคม 2558 ณ  คณ ะสถาปั ตยกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร. กรุงเทพฯ: คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร: 407-420. 

 
ประสบการณ์สอน ระยะเวลา  37  ปี   
 ระดับปริญญาตรี 
 263 102 คณิตศาสตร์ 
 263 105 ระบบโครงสร้างในงานสถาปัตยกรรม 1 
 263 108 ระบบโครงสร้างในงานสถาปัตยกรรม 2 
 263 111 ระบบโครงสร้างในงานสถาปัตยกรรม 3 
 263 113 คอนกรีตเทคโนโลยีในงานสถาปัตยกรรม 
 263 201 โครงสร้าง 3 
 263 202 การก่อสร้างระบบอุตสาหกรรม 
 263 206 การบริหารงานก่อสร้าง 
 ระดับบัณฑิตศึกษา 
 263 413 การบริหารจัดการเอกสารก่อสร้าง 
 263 434 การจัดการระบบอาคารแบบบูรณาการ 
 263 437 เทคนิคการฟ้ืนฟูและบูรณะอาคาร 
 
 
 

ลงชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 
 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิบูลย์   จินาวัฒน์) 
วันที่…16...เดือน....ตุลาคม....พ.ศ...2560.... 
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ข้อมูลประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
พร้อมรายละเอียดผลงานวิชาการและประสบการณ์สอน 

ระดับบัณฑิตศึกษา 
 
2. ชื่อ-นามสกุล 
 นาย นนท์   คุณค้ าชู 
 
ต าแหน่งทางวิชาการ 
 อาจารย์ 
 
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
 Ph.D. (Building Construction) Georgia Institute of Technology, USA (2007) 
 M.Sc. (Construction Management) University of Washington, USA (2000) 
 สถ.บ. (สถาปัตยกรรม) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2539) 
 
สังกัด 
 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
 
ผลงานทางวิชาการ (ท่ีตีพิมพ์ในรอบห้าปี)   
 ผลงานวิจัย 
 ผลงานวิจัย แยกประเภทเป็น 
  ผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ 

ดรุณี มงคลสวัสดิ์, ปรีชญา มหัทธนทวี, ทยากร จารุชัยมนตรี และนนท์ คุณค้ าชู. (2559). 
โครงการการศึกษาเปรียบเทียบการใช้พลังงานไฟฟ้าในมหาวิทยาลัยและสภาวะ
สบายของผู้ใช้อาคารก่อนและหลังการเปลี่ยนเวลาการเปิด-ปิดภาคการศึกษาใน
ประเทศไทยให้สอดคล้องกับกลุ่มประเทศอาเซียน. กรุงเทพฯ, คณะสถาปัตยกรรม
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร (สนับสนุนทุนวิจัยโดยส านักบริหารโครงการส่งเสริม
การวิจั ย ใน อุดมศึ กษาและพัฒ นามหาวิทยาลั ยวิจั ยแห่ งชาติ  ส านั กงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา): 144 หน้า. 

 
 
 
 



มคอ. 2   

มคอ.2 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ  
สาขาวิชาการจัดการโครงการก่อสร้าง 

83 

  ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในรูปแบบ 
   บทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ 

ณัฐกานต์ สุรพงษ์พิทักษ์ , ดรุณี มงคลสวัสดิ์ และนนท์ คุณค้ าชู. (2560). 
"การสื่อสารกับแรงงานต่างด้าวไร้ฝีมือในไซต์ก่อสร้าง" หน้าจั่ว ว่า
ด้วยสถาปัตยกรรม การออกแบบ และสภาพแวดล้อม , 32 
(มกราคม-ธันวาคม 2560): F19-F40. (TCI กลุ่มท่ี 2) 

ศศธร บริสุทธิ์นฤดม และนนท์ คุณค้ าชู. (2558). “คุณลักษณะของผู้ควบคุม
งานด้านแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ในงานก่อสร้าง.” Veridian E-Journal 
ฉบับภาษาไทย สาขามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปะ 8, 2 
(พฤษภาคม-สิงหาคม 2558): 2893-2905. (TCI กลุ่มท่ี 1) 

ประสบการณ์สอน ระยะเวลา  14  ปี   
 ระดับปริญญาตรี 
 263 101 วัสดุและการก่อสร้าง 1 
 263 103 วัสดุและการก่อสร้าง 2 
 263 202 การก่อสร้างระบบอุตสาหกรรม 
 263 204 การศึกษารายบุคคลในงานเทคโนโลยีอาคาร 
 263 206 การบริหารงานก่อสร้าง 
 265 101 ภาษาอังกฤษส าหรับงานสถาปัตยกรรม 1 
 265 202 ภาษาอังกฤษส าหรับงานสถาปัตยกรรม 2 
 ระดับบัณฑติศึกษา 
 263 401 พ้ืนฐานการออกแบบด้านสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม 
 263 402 ภาษาอังกฤษทางเทคนิคส าหรับการบริหารโครงการก่อสร้าง 
 263 410 การจัดการโครงการก่อสร้าง 
 263 414 สัมมนาการจักการโครงการก่อสร้าง 
 263 431 คอมพิวเตอร์ส าหรับการจัดการโครงการก่อสร้าง 
 263 436 หลักการบริหารทรัพยากรอาคาร 
 263 439 ระบบสารสนเทศในการจัดการโครงการก่อสร้าง 
 

ลงชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 
 

(อาจารย์ ดร.นนท์   คุณค้ าชู) 
วันที่…16...เดือน....ตุลาคม....พ.ศ...2560.... 
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ข้อมูลประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
พร้อมรายละเอียดผลงานวิชาการและประสบการณ์สอน 

ระดับบัณฑิตศึกษา 
 
3. ชื่อ-นามสกุล 
 นาย ทยากร   จารุชัยมนตรี 
 
ต าแหน่งทางวิชาการ 
 อาจารย์ 
 
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
 วศ.ด. (วิศวกรรมโครงสร้าง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2550) 
 วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2542) 
 
สังกัด 
 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
 
ผลงานทางวิชาการ (ท่ีตีพิมพ์ในรอบห้าปี)   
 ผลงานวิจัย 
 ผลงานวิจัย แยกประเภทเป็น 
  ผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ 

ดรุณี มงคลสวัสดิ์, ปรีชญา มหัทธนทวี, ทยากร จารุชัยมนตรี และนนท์ คุณค้ าชู. (2559). 
โครงการการศึกษาเปรียบเทียบการใช้พลังงานไฟฟ้าในมหาวิทยาลัยและสภาวะ
สบายของผู้ใช้อาคารก่อนและหลังการเปลี่ยนเวลาการเปิด-ปิดภาคการศึกษาใน
ประเทศไทยให้สอดคล้องกับกลุ่มประเทศอาเซียน. กรุงเทพฯ, คณะสถาปัตยกรรม
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร (สนับสนุนทุนวิจัยโดยส านักบริหารโครงการส่งเสริม
การวิจั ย ใน อุดมศึ กษาและพัฒ นามหาวิทยาลั ยวิจั ยแห่ งชาติ  ส านั กงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา): 144 หน้า. 

ปรีชญา มหัทธนทวี และทยากร จารุชัยมนตรี. (2559). การศึกษาเปรียบเทียบสภาพ
ความชื้น และการใช้พลังงานของอาคารปรับอากาศที่ใช้ผนังภายนอกแบบ   
ต่าง ๆ โดยการจ าลองด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์. กรุงเทพฯ, คณะสถาปัตยกรรม
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร (สนับสนุนทุนวิจัยโดยสถาบันวิจัยและพัฒนา 
มหาวิทยาลัยศิลปากร): 147 หน้า. 
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  ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในรูปแบบ 
   บทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ 

ปรีชญา มหัทธนทวี และทยากร จารุชัยมนตรี. (2558). “วิธีการจ าลองสภาพ
ความชื้นของวัสดุกรอบอาคารในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ใช้ส าหรับ
จ าลอง.”  หน้ าจั่ ว  ว่าด้ วยสถาปั ตยกรรม การออกแบบ และ
สภาพแวดล้อม, 29 (มกราคม-ธันวาคม 2558): 335-352. (TCI กลุ่มที่ 
2) 

ปรีชญา มหัทธนทวี และทยากร จารุชัยมนตรี. (2557). “การพัฒนาโปรแกรม
เสริม ใน  Google SketchUp เพ่ื อแสดงภาพของอุปกรณ์ บั งแดด 
ประกอบการค านวณค่าสัมประสิทธิ์การบังแดดตามกฎหมายอนุรักษ์
พลั งงาน”  หน้าจั่ ว  ว่าด้วยสถาปัตยกรรม การออกแบบ และ
สภาพแวดล้อม, 28 (กันยายน 2556-สิงหาคม 2557): 421-435. (TCI 
กลุ่มท่ี 2) 

   Proceeding 
Mahattanatawe P. and Charuchaimontri T. (2015). " Investigation of 

energy consumption in office building using thermal and 
hygrothermal simulation models” in Proceedings of BS2015: 
14th Conference of International Building Performance 
Simulation Association, Hyderabad, India, Dec 7-9, 2015: 
587-594. 

 
ประสบการณ์สอน ระยะเวลา  12  ปี   
 ระดับปริญญาตรี 
 262 112 การออกแบบและการก่อสร้างสถาปัตยกรรมร่วมสมัย 1 
 263 108 โครงสร้าง 2 
 263 109 การก่อสร้างอาคาร 4 
 263 111 ระบบโครงสร้างในงานสถาปัตยกรรม 3 
 263 112 การก่อสร้างอาคารสาธารณะ 
 263 201 โครงสร้าง 3 
 263 202 การก่อสร้างระบบอุตสาหกรรม 
 263 212 การออกแบบสถาปัตยกรรมส าหรับภัยพิบัติ 
 263 213 อุโฆษวิทยาสถาปัตยกรรม 
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 ระดับบัณฑิตศึกษา 
 263 411 การจัดการต้นทุนส าหรับโครงการก่อสร้าง 
 263 414 สัมมนาการจักการโครงการก่อสร้าง 
 263 430 ความรู้เบื้องต้นในการวิจัยเพื่อการด าเนินงาน 
 263 431 คอมพิวเตอร์ส าหรับการจัดการโครงการก่อสร้าง 
 263 433 การเงินและการตลาดอสังหาริมทรัพย์ 
 263 434 การจัดการระบบอาคารแบบบูรณาการ 
 263 437 เทคนิคการฟ้ืนฟูและบูรณะอาคาร 
 263 440 การจัดการคุณภาพ 
 
 

ลงชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 
 

(อาจารย์ ดร.ทยากร    จารุชยัมนตรี) 
วันที่…16...เดือน....ตุลาคม....พ.ศ...2560.... 
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ข้อมูลประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
พร้อมรายละเอียดผลงานวิชาการและประสบการณ์สอน 

ระดับบัณฑิตศึกษา 
 
4. ชื่อ-นามสกุล 
 นางสาว ดรุณี   มงคลสวัสดิ์ 
 
ต าแหน่งทางวิชาการ 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
 
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
 Ph.D. (Facility and Environment Management) University College London, UK (2013) 
 M.Sc. (Facility and Environment Management) University College London, UK (2007) 
 สถ.ม. (สถาปัตยกรรมเขตร้อน) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (2545) 
 สถ.บ. (สถาปัตยกรรม) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2543) 
 
สังกัด 
 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
 
ผลงานทางวิชาการ (ท่ีตีพิมพ์ในรอบห้าปี)   
 ผลงานวิจัย 
 ผลงานวิจัย แยกประเภทเป็น 
  ผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ 

ดรุณี มงคลสวัสดิ์, ปรีชญา มหัทธนทวี, ทยากร จารุชัยมนตรี และนนท์ คุณค้ าชู. (2559). 
โครงการการศึกษาเปรียบเทียบการใช้พลังงานไฟฟ้าในมหาวิทยาลัยและสภาวะ
สบายของผู้ใช้อาคารก่อนและหลังการเปลี่ยนเวลาการเปิด-ปิดภาคการศึกษาใน
ประเทศไทยให้สอดคล้องกับกลุ่มประเทศอาเซียน. กรุงเทพฯ: คณะสถาปัตยกรรม
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร (สนับสนุนทุนวิจัยโดยส านักบริหารโครงการส่งเสริม
การวิจั ย ใน อุดมศึ กษาและพัฒ นามหาวิทยาลั ยวิจั ยแห่ งชาติ  ส านั กงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา): 144 หน้า. 
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  ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในรูปแบบ 
   บทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ 

ณัฐกานต์ สุรพงษ์พิทักษ์, ดรุณี มงคลสวัสดิ์ และนนท์ คุณค้ าชู. (2560). "การ
สื่อสารกับแรงงานต่างด้าวไร้ฝีมือในไซต์ก่อสร้าง"  หน้าจั่ว ว่าด้วย
สถาปัตยกรรม การออกแบบ และสภาพแวดล้อม , 32 (มกราคม-
ธันวาคม 2560): F19-F40. (TCI กลุ่มท่ี 2) 

Mongkolsawat D., Marmot A. and Ucci M. (2014). "A comparison of 
perceived learning performance of Thai university students in 
fan-assisted naturally ventilated and air-conditioned 
classrooms." Intelligent Buildings International Vol. 6, 2 
(March 2014): 93-111. (Scopus) 

 
ประสบการณ์สอน ระยะเวลา  14  ปี   
 ระดับปริญญาตรี 
 262 112 การออกแบบและการก่อสร้างสถาปัตยกรรมร่วมสมัย 1 
 263 101 วัสดุและการก่อสร้าง 1 
 263 103 วัสดุและการก่อสร้าง 2 
 263 104 การก่อสร้างอาคาร 1 
 263 107 การก่อสร้างอาคาร 3 
 263 211 การวินิจฉัยสภาพอาคาร 
 263 212 การออกแบบสถาปัตยกรรมส าหรับภัยพิบัติ 
 263 213 อุโฆษวิทยาสถาปัตยกรรม 
 ระดับบัณฑิตศึกษา 
 263 414 สัมมนาการจักการโครงการก่อสร้าง 
 263 434 การจัดการระบบอาคารแบบบูรณาการ 
 263 435 การจัดการพลังงานและสภาพแวดล้อมส าหรับอาคาร 
 263 436 หลักการบริหารทรัพยากรอาคาร 
 

ลงชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 
 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดรุณี   มงคลสวัสดิ์) 
วันที่…16...เดือน....ตุลาคม....พ.ศ...2560.... 
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ข้อมูลประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
พร้อมรายละเอียดผลงานวิชาการและประสบการณ์สอน 

ระดับบัณฑิตศึกษา 
5. ชื่อ-นามสกุล 
 นาย ฐิติพัฒน์    ประทานทรัพย์ 
 
ต าแหน่งทางวิชาการ 
 ศาสตราจารย์ 
 
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
 สถ.ม. (สถาปัตยกรรม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2527) 
 สถ.บ. (สถาปัตยกรรม) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2524) 
 
สังกัด 
 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
 
ผลงานทางวิชาการ (ท่ีตีพิมพ์ในรอบห้าปี)   
 ผลงานวิจัย 
  ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในรูปแบบ 
   บทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ 

ฐิติพัฒน์ ประทานทรัพย์. (2560) “การบริหารอาคารในยุค digital” หน้าจั่ว ว่า
ด้วยสถาปัตยกรรม การออกแบบ และสภาพแวดล้อม , 32 (มกราคม-
ธันวาคม 2560) (TCI กลุ่มท่ี 2) : F72-81 

ฐิติพัฒน์ ประทานทรัพย์, ธารา จ าเนียรด ารงการ, ขวัญชัย โรจนกนันท์ และวิเชษฏ์ 
สุ วิ สิ ท ฐ์ . (2 560 ). "ม าต รฐ าน รหั ส ข้ อ มู ล ใน ระบ บ  BIM (Building 
Information Modeling)" หน้าจั่ว ว่าด้วยสถาปัตยกรรม การออกแบบ 
และสภาพแวดล้อม, 32 (มกราคม-ธันวาคม 2560) (TCI กลุ่มที่ 2) : F83-
92 
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   Proceedings  
ฐิติพัฒน์ ประทานทรัพย์ และธารา จ าเนียรด ารงการ. (2558). “พ้ืนฐานความรู้ด้าน 

BIM ที่พึงประสงค์ส าหรับส านักงานออกแบบ” ใน เอกสารสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับชาติ “สถาปัตย์กระบวนทัศน์” ประจ าปี พ.ศ.2558, 
วันที่  2 กรกฎาคม 2558 ณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัย
ศิลปากร. กรุงเทพฯ: คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร: 
375-386. 

 
ประสบการณ์สอน ระยะเวลา  30  ปี   
 ระดับปริญญาตรี 
 262 114 การออกแบบและการก่อสร้างสถาปัตยกรรมร่วมสมัย 2 
 263 109 การก่อสร้างอาคาร 4 
 263 110 อุปกรณ์อาคาร  
 263 112 การก่อสร้างอาคารสาธารณะ 
 263 208 คอมพิวเตอร์ช่วยในงานออกแบบสถาปัตยกรรม 2 
 263 209 การศึกษารายบุคคลด้านการใช้คอมพิวเตอร์ในงานสถาปัตยกรรม 
 ระดับบัณฑิตศึกษา 
 263 515 การประยุกต์ภาษาโปรแกรมส าหรับงานออกแบบสถาปัตยกรรม 
 263 516 สัมมนาทางด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 
 263 517 การจัดการระบบคอมพิวเตอร์ในส านักงานออกแบบ 
 263 531 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก 
 263 532 ระบบมัลติมีเดียเพ่ือการน าเสนองาน 
 263 535 การใช้คอมพิวเตอร์ในการจ าลองสถานการณ์ 
 
 

ลงชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 
 

(ศาสตราจารย์ฐิติพัฒน์    ประทานทรัพย์) 
วันที่…16...เดือน....ตุลาคม....พ.ศ...2560.... 
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ข้อมูลประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
พร้อมรายละเอียดผลงานวิชาการและประสบการณ์สอน 

ระดับบัณฑิตศึกษา 
 
6. ช่ือ-นามสกุล 
 นางสาว ปรีชญา   มหัทธนทวี 
 
ต าแหน่งทางวิชาการ 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
 
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
 Ph.D. (Building Performance and Diagnostics) Carnegie Mellon University, USA (2003) 
 ผ.ม. (การวางแผนภาคและเมือง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2538) 
 สถ.บ. (สถาปัตยกรรม) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2533) 
 
สังกัด 
 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
 
ผลงานทางวิชาการ (ท่ีตีพิมพ์ในรอบห้าปี)   
 ผลงานวิจัย 
 ผลงานวิจัย แยกประเภทเป็น 
  ผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ 

ดรุณี มงคลสวัสดิ์, ปรีชญา มหัทธนทวี, ทยากร จารุชัยมนตรี และนนท์ คุณค้ าชู. (2559). 
โครงการการศึกษาเปรียบเทียบการใช้พลังงานไฟฟ้าในมหาวิทยาลัยและสภาวะ
สบายของผู้ใช้อาคารก่อนและหลังการเปลี่ยนเวลาการเปิด-ปิดภาคการศึกษาใน
ประเทศไทยให้สอดคล้องกับกลุ่มประเทศอาเซียน. กรุงเทพฯ, (สนับสนุนทุนวิจัย
โดยส านักบริหารโครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษาและพัฒนามหาวิทยาลัยวิจัย
แห่งชาติ ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา): 144 หน้า. 

ปรีชญา มหัทธนทวี และทยากร จารุชัยมนตรี. (2559). การศึกษาเปรียบเทียบสภาพ
ความชื้น และการใช้พลังงานของอาคารปรับอากาศที่ใช้ผนังภายนอกแบบ   
ต่าง ๆ โดยการจ าลองด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์. กรุงเทพฯ, คณะสถาปัตยกรรม
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร (สนับสนุนทุนวิจัยโดยสถาบันวิจัยและพัฒนา 
มหาวิทยาลัยศิลปากร): 147 หน้า. 



มคอ. 2   

มคอ.2 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ  
สาขาวิชาการจัดการโครงการก่อสร้าง 

92 

  ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในรูปแบบ 
   บทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ 

ปรีชญา มหัทธนทวี และทยากร จารุชัยมนตรี. (2558). “วิธีการจ าลองสภาพ
ความชื้นของวัสดุกรอบอาคารในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ใช้ส าหรับ
จ าลอง.” ใน หน้าจั่ว ว่าด้วยสถาปัตยกรรม การออกแบบ และ
สภาพแวดล้อม, ฉบับที่ 29 (มกราคม-ธันวาคม 2558): 335-352. (TCI 
กลุ่มท่ี 2) 

ปรีชญา มหัทธนทวี และทยากร จารุชัยมนตรี. (2557). “การพัฒนาโปรแกรม
เสริม ใน  Google SketchUp เพ่ื อแสดงภาพของอุปกรณ์ บั งแดด 
ประกอบการค านวณค่าสัมประสิทธิ์การบังแดดตามกฎหมายอนุรักษ์
พลังงาน” ใน หน้าจั่ว ว่าด้วยสถาปัตยกรรม การออกแบบ และ
สภาพแวดล้อม, ฉบับที่ 28 (กันยายน 2556-สิงหาคม 2557): หน้า 421-
435. (TCI กลุ่มท่ี 2) 

   Proceeding 
Mahattanatawe P. and Charuchaimontri T. (2015). “Investigation of 

energy consumption in office building using thermal and 
hygrothermal simulation models.” In Association 
Proceeding of BS2015: 14th Conference of International 
Building Performance Simulation, 7-9 December 2015, 
Hyderabad, India: 587-594. 

 
ประสบการณ์สอน ระยะเวลา  24  ปี   
 ระดับปริญญาตรี 
 263 107 การก่อสร้างอาคาร 3 
 263 109 การก่อสร้างอาคาร 4 
 263 110 อุปกรณ์อาคาร  
 263 112 การก่อสร้างอาคารสาธารณะ 
 263 204 การศึกษารายบุคคลในงานเทคโนโลยีอาคาร 
 263 205 การประมาณราคา 
 263 208 คอมพิวเตอร์ช่วยในงานออกแบบสถาปัตยกรรม 2 
 263 211 การวินิจฉัยสภาพอาคาร 
 263 212 การออกแบบสถาปัตยกรรมส าหรับภัยพิบัติ 
 263 213 อุโฆษวิทยาสถาปัตยกรรม 
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 ระดับบัณฑิตศึกษา 
 261 416 การออกแบบอาคารเพื่อการประหยัดพลังงาน 
 263 414 สัมมนาการจักการโครงการก่อสร้าง 
 263 431 คอมพิวเตอร์ส าหรับการจัดการโครงการก่อสร้าง 
 263 434 การจัดการระบบอาคารแบบบูรณาการ 
 263 435 การจัดการพลังงานและสภาพแวดล้อมส าหรับอาคาร 
 263 436 หลักการบริหารทรัพยากรอาคาร 
 
 

ลงชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 
 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชญา   มหัทธนทวี) 
     วันที่…16...เดือน....ตุลาคม....พ.ศ...2560.... 
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ข้อมูลประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
พร้อมรายละเอียดผลงานวิชาการและประสบการณ์สอน 

ระดับบัณฑิตศึกษา 
 
7. ช่ือ-นามสกุล 
 นาย วิเชษฎ์   สวุิสิทฐ ์
 
ต าแหน่งทางวิชาการ 
 รองศาสตราจารย์ 
 
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
 สถ.ม. (สถาปัตยกรรม) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (2545) 
 สถ.บ. (สถาปัตยกรรม) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (2535) 
 
สังกัด 
 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
 
ผลงานทางวิชาการ (ท่ีตีพิมพ์ในรอบห้าปี)   
 ผลงานวิจัย 
  ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในรูปแบบ 
   บทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ  

ฐิติพัฒน์ ประทานทรัพย์, ธารา จ าเนียรด ารงการ, ขวัญชัย โรจนกนันท์ และ 
 วิเชษฏ์ สุวิสิทฐ์ . (2560). "มาตรฐานรหัสข้อมูลในระบบ BIM (Building 

Information Modeling)" หน้าจั่ว ว่าด้วยสถาปัตยกรรม การออกแบบ 
และสภาพแวดล้อม, 32 (มกราคม-ธันวาคม 2560). (TCI กลุ่มที่ 2) : F83-
92 

วิเชษฎ์ สุวิสิทฐ์, ขวัญชัย โรจนกนันท์ และ พิบูลย์ จินาวัฒน์. (2560). "แนวความคิด
ในการออกแบบและก่อสร้างกุฏิวัดธาราทิพย์ชัยประดิษฐ์" หน้าจั่ว ว่าด้วย
สถาปัตยกรรม การออกแบบ และสภาพแวดล้อม, 32 (มกราคม-ธันวาคม 
2560). (TCI กลุ่มท่ี 2) : C51-70. 
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   Proceedings  
ขวัญชัย โรจนกนันท์ และ วิเชษฎ์ สุวิสิทฐ์. (2558). “การออกแบบบ้านผู้ประสบภัย

ที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้น.” ใน เอกสารสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ  “สถาปัตย์กระบวนทัศน์” ประจ าปี  พ .ศ.2558, วันที่  2 
กรกฎาคม 2558 ณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากร. 
กรุงเทพฯ: คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร: 378-406. 

 
ประสบการณ์สอน ระยะเวลา  13  ปี   
 ระดับปริญญาตรี 
 082 102 มนุษย์กับการสร้างสรรค์ 
 263 104 การก่อสร้างอาคาร 1 
 263 106 การก่อสร้างอาคาร 2 
 263 107 การก่อสร้างอาคาร 3 
 263 109 การก่อสร้างอาคาร 4 
 263 112 การก่อสร้างอาคารสาธารณะ 
 263 205 การประมาณราคา 
 ระดับบัณฑิตศึกษา 
 263 401 พ้ืนฐานการออกแบบด้านสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม 
 263 412 การลงทุนอสังหาริมทรัพย์ 
 263 414 สัมมนาการจักการโครงการก่อสร้าง 
 263 433 การเงินและการตลาดอสังหาริมทรัพย์ 
 263 437 เทคนิคการฟ้ืนฟูและบูรณะอาคาร 
 
 

ลงชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 
 

(รองศาสตราจารย์วิเชษฎ์   สวุิสิทฐ์) 
วันที่…16...เดือน....ตุลาคม....พ.ศ...2560.... 
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ข้อมูลประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
พร้อมรายละเอียดผลงานวิชาการและประสบการณ์สอน 

ระดับบัณฑิตศึกษา 
 
8. ชื่อ-นามสกุล 
 นาย ขวัญชัย   โรจนกนันท์ 
 
ต าแหน่งทางวิชาการ 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
 
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
 Ph.D. (Architecture) Texas A&M University, USA (2005) 
 M.Sc. (Construction Management) University of Washington, USA (2000) 
 สถ.บ. (สถาปัตยกรรม) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2537) 
 
สังกัด 
 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
 
ผลงานทางวิชาการ (ท่ีตีพิมพ์ในรอบห้าปี)   
 ผลงานวิจัย 
  ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในรูปแบบ 
   บทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ  

ฐิติพัฒน์ ประทานทรัพย์, ธารา จ าเนียรด ารงการ, ขวัญชัย โรจนกนันท์ และ 
 วิ เชษฏ์  สุวิสิทฐ์ . (2560). "มาตรฐานรหัสข้อมูลในระบบ BIM 

(Building Information Modeling)" หน้าจั่ว ว่าด้วยสถาปัตยกรรม 
การออกแบบ และสภาพแวดล้อม, 32 (มกราคม-ธันวาคม 2560). 
(TCI กลุ่มท่ี 2) : F83-92. 

วิเชษฎ์ สุวิสิทฐ์ , ขวัญชัย โรจนกนันท์  และ พิบูลย์ จินาวัฒน์. (2560). 
"แนวความคิดในการออกแบบและก่อสร้างกุฏิวัดธาราทิพย์ชัย
ประดิษฐ์"  หน้าจั่ว ว่าด้วยสถาปัตยกรรม การออกแบบ และ
สภาพแวดล้อม , 32 (มกราคม-ธันวาคม 2560). (TCI กลุ่มที่ 2) : 
C51-70. 
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   Proceedings  
ขวัญชัย โรจนกนันท์ และวิเชษฎ์ สุวิสิทฐ์. (2558). “การออกแบบบ้าน

ผู้ประสบภัยที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้น.” ใน เอกสารสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับชาติ “สถาปัตย์กระบวนทัศน์” ประจ าปี พ.ศ.
2558, วันที่  2 กรกฎาคม 2558 ณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร. กรุงเทพฯ: คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร: 378-406. 

ประสบการณ์สอน ระยะเวลา  20  ปี   
 ระดับปริญญาตรี 
 262 114 การออกแบบและการก่อสร้างสถาปัตยกรรมร่วมสมัย 2 
 263 104 การก่อสร้างอาคาร 1 
 263 107 การก่อสร้างอาคาร 3 
 263 109 การก่อสร้างอาคาร 4 
 263 110 อุปกรณ์อาคาร 
 263 112 การก่อสร้างอาคารสาธารณะ 
 263 202 การก่อสร้างระบบอุตสาหกรรม 
 263 205 การประมาณราคา 
 ระดับบัณฑิตศึกษา 
 263 401 พ้ืนฐานการออกแบบด้านสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม 
 263 411 การจัดการต้นทุนส าหรับโครงการก่อสร้าง 
 263 413 การบริหารจัดการเอกสารก่อสร้าง 
 263 414 สัมมนาการจักการโครงการก่อสร้าง 
 263 433 การเงินและการตลาดอสังหาริมทรัพย์ 
 263 437 เทคนิคการฟ้ืนฟูและบูรณะอาคาร 
 
 

ลงชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 
 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญชัย   โรจนกนันท์) 
วันที่…16...เดือน....ตุลาคม....พ.ศ...2560.... 
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ภาคผนวก ค 
 

รายงานผลการประเมินหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโครงการก่อสร้าง 
ฉบับปี พ.ศ. 2555 

ตารางเปรียบเทียบแผนการรับนักศึกษากับจ านวนนักศึกษาที่เข้าศึกษาจริง และผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 
5 ปี เริ่มตั้งแต่ปีที่เริ่มใช้หลักสูตร ฉบับปี พ.ศ. 2555 
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รายงานผลการประเมินหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโครงการก่อสร้าง 
ฉบับปี พ.ศ. 2555 

 
  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโครงการก่อสร้าง (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2555) มีหน่วยงานที่รับผิดชอบ คือ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร รับผิดชอบงานด้านบริหารธุรการ 
ภาควิชาเทคนิคสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และ คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ รับผิดชอบ
งานด้านการบริหารจัดการหลักสูตร ได้แก่ รายละเอียดการเรียนการสอน การประเมินผลการศึกษา การ
ก าหนดรายละเอียดรายวิชา และการประเมินผลหลักสูตร  และได้เริ่มด าเนินการตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปี
การศึกษา 2556 มาเป็นระยะเวลา 5 ปีแล้ว 
  ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 ได้ก าหนดให้ทุกหลักสูตรมีการปรับปรุง
คุณภาพหลักสูตรอย่างน้อยทุก 5 ปี และในปัจจุบันได้มีการปรับปรุงเกณฑ์มาตรฐานดังกล่าวแล้ว ตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 โดยมีเจตนารมณ์ให้เกณฑ์
มาตรฐานที่ปรับปรุงใหม่นี้ รองรับการบริหารจัดการหลักสูตรให้ได้คุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และตามจุดเน้นของแต่ละสาขาวิชา เพ่ือผลิตบัณฑิตระดับอุดมศึกษาที่เหมาะสมกับ
พลวัตของโลกที่ เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ดังนั้นเพ่ือให้การด าเนินงานของภาควิชาเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ ภาควิชาเทคนิคสถาปัตยกรรมจึงได้ด าเนินการประเมินหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการโครงการก่อสร้าง (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) เพ่ือน าผลจากการประเมินมาใช้เพ่ือการ
ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรให้มีประสิทธิภาพและเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฯ พ.ศ. 2558 ต่อไป 
 การประเมินหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโครงการก่อสร้าง สรุปผลการ
ประเมินแบ่งเป็น 2 ตอน คือ ตอนที่ 1 สถิตินักศึกษา ตอนที่ 2 ผลการประเมินเนื้อหาของหลักสูตร ตอนที่ 3 
สรุปผลการประเมินและการอภิปรายผล ดังต่อไปนี้ 
 
ตอนที่ 1 สถิตินักศึกษา 
 
1.1 จ านวนนักศึกษาและการคงอยู่ของนักศึกษา 
 หลักสูตรฯ เปิดรับผู้สมัครที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาตรีด้านสถาปัตยกรรมและด้านวิศวกรรมเป็นหลัก 
หากมีคุณวุฒิด้านอ่ืนจะพิจารณาจากประสบการณ์การท างานที่เกี่ยวข้อง โดยท าการเปิดรับปีละ 2  ครั้ง (ภาค
ต้นและภาคปลาย) ตั้งแต่ปีการศึกษา 2556 – 2559 มีจ านวนรับนักศึกษาเฉลี่ยปีละ 10 คน ซึ่งยังไม่เป็นไป
ตามแผนการรับ 20 คน โดยผู้สมัครร้อยละ 70 ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านสถาปัตยกรรม และมี
แนวโน้มที่จะมีผู้สมัครที่มีคุณวุฒิไม่ตรงแต่มีประสบการณ์ท างานที่เกี่ยวข้องเพ่ิมขึ้น แต่ยังไม่เคยมีผู้สมัครที่ มี
คุณวุฒิด้านวิศวกรรม นักศึกษาที่เข้ามาประมาณร้อยละ 71 เลือกเรียน แผน ข (การค้นคว้าอิสระ 3 หน่วยกิต)  
 ในแต่ละปีมีนักศึกษาพ้นสภาพ/ลาออก 1-2 คน ซึ่งส่วนใหญ่มีสาเหตุจากการที่นักศึกษาได้งาน หรือ
ต้องไปท างานต่างจังหวัด ท าให้ไม่มีเวลาเรียนได้อย่างต่อเนื่อง 
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ตารางที่ 1 สถิติจ านวนนักศึกษารับเข้า 
รายการ 2556 2557 2558 2559 

จ านวนรับเข้า (รวม)* 7 11 11 10 
คุณวุฒิ สถ.บ. (สถาปัตยกรรม), (สถาปัตยกรรมไทย) 6 10 8 4 

ศ.บ. (ออกแบบภายใน) - - 1 1 
วศ.บ. - - - - 
ทล.บ. (การจัดการงานก่อสร้าง) - - 1 1 
อ่ืน ๆ 1 1 1 4 

แผน แผน ก (ก2) 1 3 3 9 
แผน ข 5 6 6 - 
พ้นสภาพ/ลาออก 1 2 2 1 

หมายเหตุ * จ านวนรับเข้า คิดจากจ านวนนักศึกษาที่มารายงานตัวและลงทะเบียน  
เป้าหมายการรับนักศึกษาของหลักสูตร คือ ปีละ 20 คน 

  
 อัตราการคงอยู่ของนักศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2556 – 2559 คิดเป็นร้อยละ 86, 82, 82 และ 91 

ตามล าดับ ณ ปัจจุบัน มีนักศึกษาที่อยู่เกินอายุของหลักสูตรจ านวน 15 คน  
 
ตารางท่ี 2 สถิติจ านวนนักศึกษาคงอยู่ 

ปีการศึกษาที่
รับเข้า 

นักศึกษา
รับเข้า 

จ านวนนักศึกษาคงอยู่ นักศึกษา
ตกค้าง 

นักศึกษาที่พ้น
สภาพ/ลาออก 2556 2557 2558 2559 

2556 7  6 6 6 6 6 1 
2557 11   11  10 9 9 2 
2558 11   9 9 - 2 
2559 10    9 - 1 
รวม 39 6 17 25 33 15 6 

หมายเหตุ  นักศึกษาท่ีอยู่เกินกว่าอายุของหลักสูตร (2 ปี) นับเป็นนักศึกษาตกค้าง 
 
1.2 อัตราการส าเร็จการศึกษา 

นักศึกษาในหลักสูตรเก่า พ.ศ. 2547 ใช้เวลาในการเรียนจนจบการศึกษาเฉลี่ย 4.18 ปี (คิดจากจ านวน
ผู้ส าเร็จการศึกษาทั้งหมด 38 คน) ทั้งนี้ ยังไม่พบว่าการลดจ านวนหน่วยกิตการค้นคว้าอิสระจากเดิม 6 หน่วย
กิต เป็น 3 หน่วยกิต ในหลักสูตรปัจจุบัน สามารถช่วยให้นักศึกษาส าเร็จการศึกษาได้เร็วขึ้น 
 ทั้งนี้ ยังไม่มีผู้ส าเร็จการศึกษาจากหลักสูตรปัจจุบัน 
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ตารางท่ี 3 สถิติการส าเร็จการศึกษาของนักศึกษาในหลักสูตร 
ปีการศึกษาที่

รับเข้า 
นักศึกษา
รับเข้า 

จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา นักศึกษา
คงอยู่ 

นักศึกษา
ที่พ้น

สภาพ/
ลาออก 

2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ปี รวม 

2548 17 0 2 1 6 9 (53%) 0 8 
2549 10 1 0 0 3 4 (40%) 0 6 
2550 14 0 0 5 2 7 (50%) 0 7 
2551 13 0 2 1 0 3 (23%) 0 10 
2552 13 1 1 0 3 5 (38%) 0 8 
2553 14 0 3 0 2 5 (36%) 0 9 
2554 16 0 0 1 2 3 (19%) 0 13 
2555 11 0 0 1 1 2 6 3 

รวมหลักสูตรเก่า 
(พ.ศ. 2547) 

108 
(100%) 

2 
(5%)* 

8 
(21%)* 

9 
(24%)* 

19 
(50%)* 

38 
(35.2%) 

6 
(5.6%) 

64 
(59.3%) 

2556 7 0 0 - - - 6 1 
2557 11 0 - - - - 9 2 
2558 11 - - - - - 9 2 
2559 10 - - - - - 9 1 

รวมทั้งหมด  
(2548-2559) 

147 2 8 9 19 38 39 70 

หมายเหตุ  * คิด % จากจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาจากหลักสูตรเก่า พ.ศ. 2547 ทั้งหมด 38 คน 
 

ตารางท่ี 4 เปรียบเทียบแผนการรับนักศึกษา จ านวนนักศึกษารับเข้าจริง และจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา 
ปีการศึกษาที่

รับเข้า 
แผนการรับ นักศึกษารับเข้าจริง ผู้ส าเร็จการศึกษาในรุ่น 

2556 20 7 0 
2557 20 11 0 
2558 20 11 0 
2559 20 10 - 
2560 20 8 - 
รวม 100 47 0 

หมายเหตุ  ยังไม่มีผู้ส าเร็จการศึกษาจากหลักสูตรปัจจุบัน พ.ศ. 2555 
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ตอนที่ 2 ผลการประเมินเนื้อหาของหลักสูตร 
2.1 ผลการส ารวจความคิดเห็นของนักศึกษาในหลักสูตรปัจจุบัน ต่อการปรับปรุงหลักสูตร 
 จากการส ารวจความคิดเห็นของนักศึกษาที่ตอบแบบสอบถาม จ านวน 26 คน จากจ านวนทั้งหมด 35 
คน ซึ่งทั้งหมดเป็นนักศึกษาที่เข้าศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการโครงการก่อสร้าง  
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) และก าลังศึกษาอยู่ในชั้นปีที่ 1, 2 และก าลังอยู่ระหว่างการเขียนวิทยานิพนธ์
และรายงานการค้นคว้าอิสระ โดยใช้แบบสอบถามเกี่ยวกับคุณภาพของหลักสูตรในด้านต่ าง ๆ ที่สร้างขึ้นมา
ตามหลักการของ CIPP Model ซึ่งมีรายละเอียด ผลของการส ารวจ ดังนี้  
 

1) ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นด้านบริบท 
การส ารวจความคิดเห็นด้านบริบท เป็นการประเมินในเรื่องของจุดมุ่งหมายหรือจุดประสงค์ต่าง  ๆ 

ตลอดจนโครงสร้างและเนื้อหาสาระของหลักสูตร เพ่ือตรวจสอบดูว่ายังสอดคล้องกับสภาวะหรือบริบท ปัญหา
และความต้องการต่าง ๆ ตามวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้แต่ต้น เมื่อปรับปรุงหลักสูตรในปี พ.ศ. 2555 
 
ตารางที ่5 ผลการส ารวจความคิดเห็นด้านบริบทหลักสูตร 

ประเด็นค าถาม รวม (N) = 25 แปลผล 
ค่าเฉลี่ย S.D 

โครงสร้างและเนื้อหาของหลักสูตรเหมาะสมเพ่ือพัฒนาองค์ความรู้และ
ภาวะผู้น าของบุคลากรในศาสตร์การจัดการโครงการก่อสร้าง 

3.88 
 

0.64 ดี 

โครงสร้างและเนื้อหาของหลักสูตรตรงกับวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 4.15 
 

0.66 ดี 

หลักสูตรมีความสอดคล้องกับความต้องการของตลาด การจ้างงาน 3.88 
 

0.50 ดี 

จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรที่ก าหนดให้ศึกษา ไม่น้อยกว่า 36 
หน่วยกิต มีความเหมาะสม 

4.23 
 

0.75 ดี 

รายวิชาบังคับท่ีหลักสูตรก าหนดให้มีความเหมาะสม 4.15 0.70 ดี 
รายวิชาเลือกมีความหลากหลายตรงตามความสนใจของผู้เรียน 3.58 0.79 ดี 
 

จากผลการส ารวจ พบว่านักศึกษาส่วนใหญ่ยังเห็นว่าโครงสร้าง เนื้อหาของหลักสูตร และวัตถุประสงค์
ที่ตั้งไว้มีความสอดคล้องกัน และยังมีความสอดคล้องต่อความต้องการของตลาดแรงงาน แต่มีข้อสังเกตใน
ประเด็นค าถามเรื่องรายวิชาเลือก พบว่ามีความเห็นในเรื่องความหลากหลายของวิชาเลือกอยู่ในระดับปาน
กลาง ถึง ระดับดี  
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2) ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นด้านปัจจัยน าเข้า 
การประเมินปัจจัยน าเข้า (Input Evaluation) เป็นการประเมินทรัพยากรต่าง ๆ ที่น ามาใช้ในการ

ด าเนินการ หลักสูตร ได้แก่ บุคลากร โครงสร้างหลักสูตร อาคารสถานที่ เอกสารและต ารา เพ่ือประเมินว่ามี
ความเหมาะสมเพียงใด  

 
ตารางท่ี 6 ผลการส ารวจความคิดเห็นด้านปัจจัยน าเข้า 

ประเด็นค าถาม รวม (N) = 25 แปลผล 
ค่าเฉลี่ย S.D 

การจัดการศึกษาวิชาการค้นคว้าอิสระของหลักสูตร มีความเหมาะสม 3.92 0.67 ดี 
ล าดับการเรียนรายวิชาในแต่ละภาคการศึกษา มีความเหมาะสม 3.19 0.96 ปานกลาง 
ผู้สอนมีความรู้ ความเชี่ยวชาญตรงกับวิชาที่สอนเป็นอย่างดี 4.23 0.64 ดี 
มีการติดตามผลการเรียนของนักศึกษาอย่างใกล้ชิด 4.20 0.70 ดี 
มีเอกสารประกอบการสอนสอดคล้องกับเนื้อหาวิชาและทันสมัย 3.88 0.70 ดี 
ห้องสมุดมีต ารา เอกสารและแหล่งสืบค้นผ่านเครือข่ายที่เพียงพอ 3.24 0.97 ปานกลาง 
สถานที่ห้องเรียนมีความเหมาะสม 3.46 0.79 ปานกลาง 
 
 จากการส ารวจพบว่า ประเด็นล าดับการเรียนรายวิชา แต่ละภาคการศึกษา เป็นประเด็นที่นักศึกษา
เห็นว่าเหมาะสมน้อยกว่าประเด็นอ่ืน รองลงมา คือ ด้านต ารา เอกสารและแหล่งสืบค้น และมีค่าเบี่ยงเบนสูง  
 

3) ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นด้านกระบวนการบริหารจัดการและการบริการ 
 เป็นการประเมินการจัดกิจกรรมด้านต่าง ๆ ของหลักสูตร ทั้งด้านการจัดการเรียนการสอน การวัดผล 
และการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร ตลอดจนการน าปัจจัยน าเข้ามาใช้ให้เกิดประโยชน์เพียงใด 
 
ตารางท่ี 7 ผลการส ารวจความคิดเห็นด้านการจัดการและการบริการ 

ประเด็นค าถาม รวม (N) = 25 แปลผล 
ค่าเฉลี่ย S.D 

ความเหมาะสมในการจัดตารางการเรียน 3.46 0.84 ปานกลาง 
ความเหมาะสมในการจัดตารางสอบ 3.92 0.67 ดี 
โครงการและกิจกรรมเสริมหลักสูตรสอดคล้องกับเนื้อหาวิชาเรียน 3.96 0.70 ดี 
โครงการและกิจกรรมเสริมหลักสูตรก่อให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกันระหว่าง
นักศึกษา 

4.00 0.73 ดี 

การวัดผลการเรียนการสอนในแต่ละรายวิชามีความเที่ยงตรง โปร่งใส 
และสามารถตรวจสอบได้ 

4.19 0.68 ดี 
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ประเด็นค าถาม รวม (N) = 25 แปลผล 
ค่าเฉลี่ย S.D 

การสอบวัดผลแต่ละรายวิชามีความสอดคล้องกับเนื้อหาของวิชาที่เรียน 4.35 0.67 ดี 

ท่านได้รับข้อมูลด้านการเรียนการสอน ครบถ้วน ทันเวลา 4.12 0.8 ดี 
 ผลการส ารวจ ด้านการจัดการและการบริการ พบว่าทุกประเด็นมีความเหมาะสมค่อนไปทางดีและดี
มาก ยกเว้นการจัดตารางเรียน  
 

4) ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นด้านผลผลิต 
 
ตารางท่ี 8 ผลการส ารวจความคิดเห็นด้านผลผลิตของหลักสูตร 

ประเดน็ค าถาม รวม (N) = 25 แปลผล 
ค่าเฉลี่ย S.D 

ความรู้ที่ได้จากการศึกษาในหลักสูตร เพียงพอกับความต้องการของ
ท่าน 

3.85 0.86 ดี 

เนื้อหารายวิชาในหลักสูตรตรงกับความต้องการของท่าน 3.92 0.87 ดี 
จากการศึกษาในหลักสูตรนี้สามารถน าความรู้และ ประสบการณ์ไป
วิเคราะห์และตัดสินใจในงานที่รับผิดชอบอย่างมีเหตุผล 

4.23 0.80 ดี 

ท่านมีคุณสมบัติที่พึงประสงค์ตรงตามความต้องการของตลาดการจ้าง
งาน 

3.69 0.67 ดี 

ความพึงพอใจในการศึกษาในหลักสูตรนี้โดยรวม 4.08 0.67 ดี 
 ผลส ารวจประเด็นด้านผลผลิต พบว่าอยู่ในเกณฑ์ปานกลางค่อนข้างดี นักศึกษามีความพอใจโดยรวม
อยู่ในเกณฑ์ดี และเห็นว่าการเรียนในหลักสูตรนี้ช่วยเสริมให้มีหลักในการท างาน  
 หลักสูตรโดยภาพรวมยังมีความเหมาะสมในทุกด้าน หากเรียงล าดับแล้ว นักศึกษาเห็นว่าด้านผลผลิตมี
ความเหมาะสมมากที่สุด และด้านปัจจัยน าเข้ามีความเหมาะสมน้อยที่สุด โดยมีปัญหาส าคัญ 3 ประการคือ 1) 
การจัดล าดับรายวิชาในการเรียนแต่ละภาคการศึกษา 2) ห้องสมุด ต ารา เอกสารและแหล่งสืบค้นผ่านเครือข่าย 
3) อาคารสถานที่ ซึ่งควรน ามาพิจารณาเพ่ือพัฒนาต่อไป 
 
2.2 ผลการส ารวจความคิดเห็นของผู้ประกอบการเกี่ยวกับคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ในปัจจุบัน 
 จากการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการในเบื้องต้น เกี่ยวกับคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ในปัจจุบัน พบว่า
ผู้ประกอบการให้ความส าคัญกับทักษะ ระบบความคิด และทัศนคติในการท างานมากกว่าด้านทฤษฎี เช่น ควร
มีความเป็นผู้ใหญ่ (Maturity) รู้จักแก้ปัญหา ใฝ่รู้ มีความกระตือรือร้น รู้จักการตั้งค าถาม และไม่จ าเป็นต้องจบ
มาแล้วท างานได้เลย แต่ควรมีความสามารถในการปรับตัว มีทักษะการบริหารจัดการ มีความรู้ด้านวิชาการ
พอสมควรแต่ไม่ได้เน้นเป็นหลัก 
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2.3 ผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 
 หลักสูตรฯ ได้รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ สกอ. ตั้งแต่ปี
การศึกษา 2557 เป็นต้นมา ผลการประเมินโดยรวมทั้ง 6 องค์ประกอบ 13 ตัวบ่งชี้ หลักสูตรฯ ได้รับการ
ประเมินให้อยู่ใน ระดับคุณภาพดี (3.10 และ 3.39 คะแนน)  
 ผลการวิเคราะห์คุณภาพของปัจจัยการน าเข้า กระบวนการ และผลลัพธ์ พบว่าในปีการศึกษา 2557 
ผลลัพธ์ของหลักสูตรฯ (ประเมินจากผลงานทางวิชาการของนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในแผน ก แบบ ก2) 
อยู่ในระดับคุณภาพปานกลาง ทั้งนี้ ในปีการศึกษา 2558 ปัจจัยการน าเข้า และผลลัพธ์ มีคะแนนสูงขึ้น อยู่ใน
ระดับคุณภาพดี  
 
ตารางท่ี 9 ผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร แยกตามปัจจัย 

ปัจจัย ปีการศึกษา 
2557 

ปีการศึกษา 
2558 

1. ด้านปัจจัยการน าเข้า (Input) 3.06 3.23 
2. ด้านกระบวนการ (Process) 3.50 3.50 
3. ด้านผลลัพธ์ (Output/Outcome) 2.46 3.74 
 
 เมื่อวิเคราะห์ตามรายองค์ประกอบ พบว่า ในปีการศึกษา 2557 องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต มีคะแนน
น้อยที่สุด (2.46 คะแนน) อยู่ในระดับคุณภาพปานกลาง และในปีการศึกษา 2558 องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา 
มีคะแนนน้อยที่สุด (2.67 คะแนน) อยู่ในระดับคุณภาพปานกลางเช่นกัน 
 
ตารางท่ี 10 ผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร แยกตามองค์ประกอบ 

องค์ประกอบ ปีการศึกษา 
2557 

ปีการศึกษา 
2558 

องค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน ผ่าน ผ่าน 
องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต  2.46 3.74 
ตัวบ่งชี้ 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ 

4.92 4.97 

ตัวบ่งชี้ 2.2 (ปริญญาโท) ผลงานของนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาใน
ระดับปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์และหรือเผยแพร่ 

0.00 2.50 

องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา  3.00 2.67 
ตัวบ่งชี้ 3.1 การรับนักศึกษา 3.00 3.00 
ตัวบ่งชี้ 3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา 3.00 3.00 
ตัวบ่งชี้ 3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา 3.00 2.00 
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องค์ประกอบ ปีการศึกษา 
2557 

ปีการศึกษา 
2558 

องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์  3.14 3.86 
ตัวบ่งชี้ 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์ 3.00 4.00 
ตัวบ่งชี้ 4.2 คุณภาพอาจารย์ 3.42 3.00 
ตัวบ่งชี้ 4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์ 3.00 3.00 
องคประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน  3.50 3.50 
ตัวบ่งชี้ 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 3.00 3.00 
ตัวบ่งชี้ 5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 3.00 3.00 
ตัวบ่งชี้ 5.3 การประเมินผู้เรียน 3.00 3.00 
ตัวบ่งชี้ 5.4 ผลการด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

5.00 5.00 

องคประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู ้ 3.00 3.00 
ตัวบ่งชี้ 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 3.00 3.00 
คะแนนเฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ 3.10 3.39 
 
2.4 การส ารวจภาวะการมีงานท าของบัณฑิตและความพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิต 

การส ารวจภาวะการมีงานท าของบัณฑิตในหลักสูตรเก่า พ.ศ. 2547 พบว่านักศึกษาเกือบทั้งหมดมีงาน
ท าอยู่แล้ว เนื่องจากเป็นหลักสูตรพิเศษนอกเวลาราชการ จึงเหมาะกับผู้ที่ต้องการเรียนไปด้วยและท างานไป
ด้วย จากผลการส ารวจพบว่าบัณฑิตได้ท างานที่ตรงกับสาขา มีความพึงพอใจกับงานท่ีท าอยู่ และสามารถน า
ความรู้จากสาขาวิชาที่เรียนไปประยุกต์ใช้กับหน้าที่การงานที่ท าอยู่ได้มาก โดยเฉพาะความรู้จากรายวิชาเฉพาะ 
หากมีการปรับปรุงหลักสูตร บัณฑิตของหลักสูตรเห็นว่าควรเพิ่มรายวิชาที่ได้ฝึกปฏิบัติจริงและเทคนิคการวิจัย 
ซึ่งจะเอ้ือประโยชน์ต่อการประกอบอาชีพมากยิ่งข้ึน 
 ทั้งนี้ ยังไม่มีผู้ส าเร็จการศึกษาจากหลักสูตรปัจจุบัน 
 
 นอกจากนี้ หลักสูตรฯ ได้จัดท าการส ารวจความพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิต ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการรายงาน
ผลการด าเนินงานประจ าปีของหลักสูตรฯ เพ่ือรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ตาม
เกณฑ์ สกอ. ตั้งแต่ปีการศึกษา 2557 เป็นต้นมาเช่นกัน โดยผู้ตอบเป็นนายจ้างของบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา
จากหลักสูตรเก่า พ.ศ. 2547 เนื่องจากยังไม่มีผู้ส าเร็จการศึกษาจากหลักสูตรปัจจุบัน 
 ผลการส ารวจพบว่า ผู้ใช้บัณฑิตมีความพึงพอใจคุณภาพบัณฑิตของหลักสูตรฯ ทั้ง 7 ด้าน (คุณธรรม 
จริยธรรม, ความรู้, ทักษะทางปัญญา, ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ, ทักษะการวิ เคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ, คุณลักษณะของบัณฑิตตามวิชาชีพ และ ผลการ
พัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ์) อยู่ในระดับความพึงพอใจมากที่สุด (4.94 และ 4.97 คะแนน) 
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ตารางที่ 11 ผลการส ารวจความพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิต (บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาจากหลักสูตรเก่า พ.ศ. 
2547 ตั้งแต่รุ่น 2552-2555) 
ที ่ หัวข้อ บัณฑิตที่จบปี

การศึกษา 
2556 

บัณฑิตที่จบปี
การศึกษา 

2557 
1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม 4.80 5.00 

1.1 ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต 5.00 5.00 
1.2 มีวินัย ตรงต่อเวลา และรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 5.00 5.00 
1.3 มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 5.00 5.00 
1.4 เคารพและปฏิบัติตามกฎระเบียบวิชาชีพ ภายใต้หลักธรรมาภิบาลของ

องค์กรและสังคม 
5.00 5.00 

1.5 มีจิตส านึกความรับผิดชอบต่อสภาพแวดล้อม สังคม และวัฒนธรรม 4.00 5.00 
2 ด้านความรู้ 5.00 5.00 

2.1 มีความรู้และความเข้าใจหลักการ และทฤษฎีที่ส าคัญในเนื้อหาของสาขา
วิชาชีพ 

5.00 5.00 

2.2 มีความรอบรู้ในสาขาวิชาชีพที่เกี่ยวเนื่อง และศาสตร์อ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง 5.00 5.00 
2.3 สามารถน าหลักการ ทฤษฎี และความรู้อ่ืน ๆ เข้ามาสร้างแนวทาง และ

แก้ไขปัญหา/ประยุกต์ในการปฏิบัติวิชาชีพอย่างเหมาะสม 
5.00 5.00 

2.4 ติดตามความก้าวหน้าขององค์ความรู้อื่นในวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 5.00 5.00 
3 ด้านทักษะทางปัญญา 5.00 5.00 

3.1 สามารถวิเคราะห์เชื่อมโยง และท าความเข้าใจอย่างเป็นเหตุเป็นผล โดย
บูรณาการความรู้ในหลาย ๆ ด้าน และสังเคราะห์แนวคิดเพ่ือแก้ปัญหา
อย่างสร้างสรรค์  

5.00 5.00 

3.2 มีกระบวนการทางความคิดและท างานอย่างเป็นระบบ 5.00 5.00 
3.3 สามารถประยุกต์ความรู้และทักษะกับการแก้ปัญหาอย่างเหมาะสม 5.00 5.00 
4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และความรับผิดชอบ 5.00 5.00 

4.1 มีภาวะการเป็นผู้น าหรือผู้ตามที่ดี รู้จักการท างานร่วมกับผู้อ่ืน สามารถ
ล าดับ ความส าคัญ และแก้ไขข้อขัดแย้งโดยใช้หลักธรรมาภิบาล 

5.00 5.00 

4.2 มีความรับผิดชอบต่อสังคมและองค์กร 5.00 5.00 
4.3 มีความสามารถในการปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและองค์กรได้อย่าง

ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 
5.00 5.00 

5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

5.00 5.00 
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ที ่ หัวข้อ บัณฑิตที่จบปี
การศึกษา 

2556 

บัณฑิตที่จบปี
การศึกษา 

2557 
5.1 มีทักษะทางการสื่อสาร สามารถถ่ายทอดความรู้ และน าเสนอผลงาน 

ทั้งการพูด การเขียน และการใช้สื่ออ่ืน ๆ ให้ผู้อื่นเข้าใจได้ 
5.00 5.00 

5.2 สามารถน าการวิเคราะห์เชิงตัวเลขมาแก้ไขปัญหาที่เก่ียวข้องในการ
ปฏิบัติวิชาชีพอย่างเหมาะสม 

5.00 5.00 

5.3 มีทักษะและความรู้ภาษาอังกฤษหรือภาษาต่างประเทศอ่ืนเพ่ือการ
ค้นคว้าได้อย่างเหมาะสมและจ าเป็น 

5.00 5.00 

5.4 สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติวิชาชีพอย่าง
เหมาะสม 

5.00 5.00 

6 คุณลักษณะของบัณฑิตตามวิชาชีพ 5.00 5.00 
6.1 ตระหนักและชื่นชมในคุณค่าและความงามของศิลปะและวัฒนธรรมของ

ไทยและสากล 
5.00 5.00 

6.2 มีวิสัยทัศน์ที่น าไปสู่การสร้างสรรค์ 5.00 5.00 
7 ผลการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ์ 4.80 4.80 

7.1 มีความสามารถในการแก้ไขปัญหาได้ในหลาย ๆ แนวทาง 4.00 5.00 
7.2 มีความสามารถในการดัดแปลงความรู้ หรือประสบการณ์ให้เกิด

ประโยชน์ใน หลาย ๆ ด้าน 
5.00 5.00 

7.3 ความสามารถในการคิดสิ่งแปลกใหม่ต่างจากสมาชิกในกลุ่ม 5.00 5.00 
7.4 มีความคิดริเริ่ม กล้าคิด กล้าลอง 5.00 5.00 
7.5 มีผลงาน หรือผลผลิตสร้างสรรค์ข้ึนมาเพ่ือให้ความคิดริเริ่มนั้นสมบูรณ์ 

  

5.00 4.00 

 คะแนนเฉลี่ย 7 ด้าน 4.94 
(N = 1) 

4.97 
(N = 2) 

 
ตอนที่ 3 สรุปผลการประเมินและการอภิปรายผล 
 การประเมินหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโครงการก่อสร้าง (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2555) มีวัตถุประสงค์ 3 ประการ คือ (1) เพ่ือประเมินเนื้อหาของหลักสูตรวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโครงการก่อสร้าง (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) (2) เพ่ือประเมินปัจจัย
น าเข้า กระบวนการจัดการเรียนการสอน และผลผลิตของหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการ
จัดการโครงการก่อสร้าง (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) และ (3) เพ่ือศึกษาสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นจากการใช้
หลักสูตร ในด้านผู้เรียน ผู้สอน และกระบวนการจัดการเรียนการสอน ผลการประเมินสรุปได้ดังนี้ 
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1.1 ผลการประเมินเนื้อหาของหลักสูตร  
ในภาพรวมอาจารย์และนักศึกษาเห็นว่าวัตถุประสงค์ โครงสร้าง และเนื้อหาของหลักสูตรโดยทั่วไป 

สามารถผลิตบัณฑิตที่มีศักยภาพในการท างานด้านการบริหารจัดการโครงการก่อสร้างได้ แต่ยังมีประเด็นที่
ต้องการปรับปรุงในแต่ละด้าน ดังต่อไปนี้ 

 
ด้านวัตถุประสงค์ของหลักสูตร สามารถปรับปรุงวัตถุประสงค์ของหลักสูตรให้ตรงกับคุณลักษณะ

บัณฑิตที่ต้องการได้มากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะการผลิตบัณฑิตให้มีความใฝ่รู้ สามารถแสวงหาความรู้ด้วยตัวเอง และ
มีทักษะในการบูรณาการความรู้เพื่อใช้งานได้ 
 ด้านโครงสร้างของหลักสูตร การลดจ านวนหน่วยกิตเทียบเท่าของการค้นคว้าอิสระเหลือ 3 หน่วยกิต 
ยังไม่สามารถแก้ปัญหาการจบช้าของนักศึกษาได้ จึงควรพิจารณาค่าหน่วยกิตของการค้นคว้าอิสระอีกครั้ง 
เพ่ือให้สามารถก าหนดหัวข้อการค้นคว้าอิสระที่มีกระบวนการในการท าวิจัยได้ครบถ้วนและเหมาะสมกับ
ระยะเวลาในการท า 

ด้านเนื้อหาสาระของหลักสูตร ควรปรับปรุงเนื้อหาสาระของหลักสูตรให้ทันสมัยและไม่ซ้ าซ้อนกัน 
ควรเพ่ิมเนื้อหาเกี่ยวกับการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยและระเบียบวิธีวิจัยให้มากขึ้นและเพ่ิมการอบรมการ
เขียนรายงาน/การอ้างอิงก่อนที่จะมีการเรียนการสอน อาจปรับชื่อรายวิชาและค าอธิบายรายวิชาให้มีความ
สมดุลกับเนื้อหาของรายวิชา และมีความยืดหยุ่นในการจัดการเรียนการสอนมากขึ้น  
 
1.2 ผลการประเมินปัจจัยน าเข้าของหลักสูตร  

ด้านผู้เรียน อาจเพ่ิมวิธีการเตรียมความพร้อมให้ผู้สมัครที่มีคุณวุฒิไม่ตรงสาขาได้มีความเข้าใจพ้ืนฐาน
เกี่ยวกับวิชาชีพทางสถาปัตยกรรมและวิศวกรรมมากขึ้น เช่น การให้เรียนร่วมกับนักศึกษาระดับปริญญาตรีใน
บางรายวิชาเพ่ือช่วยร่นระยะเวลาในการท าความเข้าใจเนื้อหาของวิชาชีพในภาพรวม  

ด้านผู้สอน อาจารย์ประจ ามีคุณวุฒิ ประสบการณ์การสอน และผลงานทางวิชาการเป็นไปตามเกณฑ์ 
โดยอาจเพิ่มอาจารย์พิเศษที่มีความเชี่ยวชาญด้านการวิจัยในสาขาที่เก่ียวข้อง เพ่ือแนะแนวหัวข้อวิจัยที่น่าสนใจ
และสามารถน าผลงานวิจัยไปใช้ได้จริง 

 
1.3 ผลการประเมินกระบวนการด าเนินงานของหลักสูตร  

ด้านการเรียนการสอน ควรปรับปรุงล าดับของเนื้อหาของรายวิชาบังคับให้มีความต่อเนื่องกัน และ
ปรับวิธีการเรียนการสอนที่เน้นให้นักศึกษาได้มีส่วนร่วมและฝึกการคิดวิเคราะห์เพ่ื อตั้งค าถามและหาวิธี
แก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ นอกจากนี้ ควรจัดให้มีรายวิชาเกี่ยวกับการท าวิจัยในทุกภาคการศึกษา เพ่ือกระตุ้น
ให้นักศึกษาเริ่มหาหัวข้อวิจัยแต่เนิ่น ๆ และมีโอกาสในการติดต่อกับอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการ
ค้นคว้าอิสระได้อย่างต่อเนื่องมากขึ้น พร้อมออกมาตรการให้นักศึกษารายงานความก้าวหน้าและแผนการท า
วิจัยส่งทุกภาคการศึกษา เพ่ือความสะดวกในการติดตาม 
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ด้านการวัดและประเมินผู้เรียน ควรปรับให้แต่ละรายวิชามีการแจ้งวิธีการวัดและประเมินผู้เรียนที่
ชัดเจน และควรก าหนดวิธีการวัดผลที่หลากหลายเพื่อให้สะท้อนผลการเรียนรู้ของนักศึกษามากท่ีสุด 

ด้านการบริหารจัดการหลักสูตร ควรพิจารณาเป้าหมายการรับนักศึกษาและวางแผนด าเนินการ
เพ่ือให้จ านวนและคุณสมบัติของนักศึกษาเป็นไปตามเป้า และวางแนวทางการติดต่อสื่อสารกับนักศึกษาตกค้าง
ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

ด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ควรมีการปรับปรุงสภาพห้องเรียนและวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการเรียนการ
สอน และใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนการสอนมากขึ้น เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการเรียนการสอน และ
เพ่ือให้นักศึกษาสามารถเข้าถึงความรู้และศึกษาด้วยตนเองนอกเวลาเรียนได้ 

 
1.4 ผลการประเมินผลผลิตของหลักสูตร  

ด้านศักยภาพของบัณฑิต มีบัณฑิตจ านวนไม่น้อยที่เป็นเจ้าของกิจการหรือผันตัวเองไปเป็นเจ้าของ
กิจการหลังจากส าเร็จการศึกษา หลักสูตรจึงอาจส่งเสริมทักษะการเป็นผู้ประกอบการให้นักศึกษาเพ่ิมเติม ผ่าน
การท ากิจกรรมเสริมหลักสูตร ซึ่งน่าจะสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและเป็นการสร้างเครือข่ายในวง
วิชาชีพมากขึ้น 

 
1.5 อภิปรายผล 

ผลการประเมินหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโครงการก่อสร้าง (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2555) อภิปรายผลได้ดังนี้ 

1) เนื้อหาของหลักสูตรในด้านวัตถุประสงค์ โครงสร้าง และเนื้อหาสาระของหลักสูตร  
 วัตถุประสงค์ของหลักสูตรอาจยังขาดความชัดเจนว่ากลุ่มเป้าหมายที่จะศึกษาต่อในหลักสูตรเน้น
กลุ่มใด เนื่องจากเป็นสาขาวิชาที่มีการเปิดการเรียนการสอนในคณะวิศวกรรมศาสตร์เป็นส่วนใหญ่ แต่ยังมีการ
เปิดสอนในคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ค่อนข้างน้อย ซึ่งโครงสร้างและเนื้อหาสาระของหลักสูตรเดียวกันแต่เปิด
ต่างคณะกัน ก็มีความแตกต่างค่อนข้างมากโดยเฉพาะรายวิชาค านวณ รวมถึงการก าหนดคุณสมบัติและคุณวุฒิ
ของผู้สมัครด้วย หากพิจารณาจากนักศึกษาที่เลือกเข้ามาเรียนในหลักสูตรที่เป็นกลุ่มสถาปนิกเป็นส่วนใหญ่ 
อาจต้องวางเป้าหมายให้ชัดเจนว่ากลุ่มเป้าหมายที่เป็นสถาปนิกนี้ มีความถนัดหรือความได้เปรียบในเชิงวิชาชีพ
อย่างไรเมื่อเทียบกับกลุ่มวิศวกร มีความต้องการหรือโอกาสที่จะต่อยอดทางวิชาชีพไปในด้านใดบ้าง ซึ่งสามารถ
น ามาใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงเนื้อหาสาระของหลักสูตรให้มีความแตกต่างและตอบสนองความต้องการ
ของผู้เรียนได้ชัดเจนยิ่งขึ้น 
 ส่วนประเด็นปัญหาของกลุ่มรายวิชาเลือกที่มีความหลากหลายแต่ในแต่ละกลุ่มรายวิชายังไม่ลงลึก
ในรายละเอียด จึงอาจพิจารณาปรับลดกลุ่มรายวิชาที่อาจไม่ตรงกับความต้องการของผู้ เรียน และเพ่ิม
รายละเอียดของเนื้อหาในรายวิชาที่มีความต้องการมากข้ึน 
 นอกจากนี้ ยังไม่มีรายวิชาระเบียบวิธีวิจัย และการสอนแทรกในรายวิชาสัมมนา ในภาคต้น ชั้นปี
ที่ 2 อาจช้าเกินไปท าให้นักศึกษาไม่มีเวลาในการฝึกทักษะทางการวิจัย 
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2) กระบวนการด าเนินงานของหลักสูตรในด้านการเรียนการสอน การวัดและประเมินผู้เรียน การ
บริหารจัดการหลักสูตร และปัจจัยสนับสนุนการเรียนการสอน  
 จ านวนรับที่ไม่เป็นไปตามเป้า อาจเกิดจากการขาดการประชาสัมพันธ์ และเป็นหลักสูตรที่ผู้เรียน
จบช้า จึงมีผลต่อผู้ที่จะสมัครเข้ามาเรียน รวมทั้งที่ตั้งของคณะฯ ค่อนข้างเข้าถึงยากส าหรับกลุ่มผู้เรียนที่ต้อง
ท างานไปด้วย อาคารสถานที่และสิ่งอ านวยความสะดวกยังไม่จูงใจเท่าท่ีควร 
 จากการที่จ านวนนักศึกษาน้อย ท าให้ต้องจัดการเรียนการสอนชั้นปีที่ 1 และ 2 ร่วมกัน จึงเกิด
ปัญหาเรื่องล าดับของเนื้อหารายวิชาไม่ต่อเนื่อง ส่วนเรื่องการเข้าถึงข้อมูลทางวิชาการ หนังสือ และสื่ออ่ืน  ๆ 
อาจไม่ใช่ปัญหา หากนักศึกษาทราบวิธีการเข้าถึงข้อมูลออนไลน์  

3) ผลผลิตของหลักสูตรในด้านศักยภาพของบัณฑิต  
 เนื่องจากยังไม่มีผู้ส าเร็จการศึกษาในหลักสูตร จึงยังวิเคราะห์ได้ยาก แต่การที่นักศึกษาจบช้า
แสดงให้เห็นว่าอาจจะยังขาดมาตรการเชิงรุกที่จะช่วยให้นักศึกษาท าวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระได้อย่าง
ต่อเนื่อง  
 
1.6 ข้อเสนอแนะ 

1) หลักสูตรควรก าหนดเป้าหมายที่ชัดเจนว่ากลุ่มผู้เรียนมีพ้ืนฐานอย่างไร ศักยภาพและความ
เชี่ยวชาญของผู้สอนเป็นอย่างไร และปรับปรุงหลักสูตรที่จะสามารถส่งเสริมจุดแข็งและแก้ไขจุดอ่อนของผู้เรียน
ที่เป็นสถาปนิก ให้แตกต่างจากบัณฑิตท่ีจบจากหลักสูตรของคณะวิศวกรรมศาสตร์  

2) หลักสูตรอาจพิจารณาจัดหาสถานที่เรียนที่สะดวกต่อการเดินทาง เช่น การเช่าพ้ืนที่ในเมือง หรือ
ทดลองจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ เช่น Khan Academy  

3) เนื่องจากนักศึกษามีความหลากหลายและมีพ้ืนฐานความรู้แตกต่างกัน หลักสูตรสามารถปรับให้มี
รายวิชาที่อธิบายภาพรวมของการจัดการโครงการก่อสร้างทั้งหมดในภาคการศึกษาแรก เพ่ือให้นักศึกษาทราบ
ว่าตนเองสนใจเรื่องอะไร และเริ่มคิดหัวข้อวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระได้เร็วขึ้น และเป็นการปรับพ้ืน
ฐานความรู้ของนักศึกษาที่มีคุณวุฒิไม่ตรงสาขาด้วย 

4) หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาในคณะฯ สามารถจัดการเรียนการสอนรายวิชาระเบียบวิธีวิจัยแบบ
บูรณาการร่วมกันได้ เพ่ือให้เกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันอย่างหลากหลาย โดยเน้นการหาปัญหาและฝึก
ตั้งค าถามก่อน เพ่ือกระตุ้นให้นักศึกษามีทักษะในการคิดเชิงวิพากษ์มากขึ้น และอาจเชิญวิทยากรจากหอสมุด
มาบรรยายวิธีการสืบค้นข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ และการใช้ EndNote จัดท าบรรณานุกรม โดยระหว่างการ
พัฒนาหัวข้อสามารถจัดให้มีการสอบหัวข้อกับอาจารย์ที่เชี่ยวชาญในหัวข้อนั้น  ๆ 2-3 ครั้ง เมื่อจบรายวิชา
นักศึกษาจะสามารถน าหัวข้อไปพัฒนาต่อเป็นข้อเสนอโครงการวิจัยที่สมบูรณ์ได้เร็วขึ้น 

5) หลักสูตรอาจพิจารณาทางเลือกเพ่ิมเติมในการท าวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา โดยอาจแนะน า
นักศึกษาที่มีความสนใจเฉพาะเรื่องใดเรื่องหนึ่งไปเก็บข้อมูลกับบริษัทหรือผู้ประกอบการภายนอกที่มีความ
สนใจตรงกัน เพ่ือท าโครงการวิจัยที่เป็นประโยชน์ร่วมกันทั้งสองฝ่าย 
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ตารางเปรียบเทียบแผนการรับนักศึกษากับจ านวนนักศึกษาที่เข้าศึกษาจริง และผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 
5 ปี เริ่มตั้งแต่ปีที่เริ่มใช้หลักสูตร ฉบับปี พ.ศ. 2555 
 

ชั้นปีที่  จ านวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา 
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 

ชั้นปีที่ 1 15 15 15 15 15 
ชั้นปีที่ 2 - 15 15 15 15 

รวม 15 30 30 30 30 
จ านวนที่คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา - 15 15 15 15 
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ภาคผนวก ง 
 

ค าสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาวิชาการจัดการโครงการก่อสร้าง 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
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ภาคผนวก จ 
 

ตารางเปรียบเทียบข้อแตกต่างระหว่างหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรปรับปรุง 
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ตารางเปรียบเทียบข้อแตกต่างระหว่างหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรปรับปรุง 
 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโครงการก่อสร้าง (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2560) มีความสอดคล้องกับ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 
พ.ศ. 2558 และเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2550 โดย
มีโครงสร้างของหลักสูตรเป็นแบบ แผน ก แบบ ก 1 และ แผน ก แบบ ก 2 ซึ่งเป็นแผนการศึกษาที่เน้นการ
วิจัย โดยมีการท าวิทยานิพนธ์ และแผน ข ซึ่งเป็นแผนการศึกษาที่เน้นการศึกษางานรายวิชา โดยไม่ต้องท า
วิทยานิพนธ์ แต่ต้องมีการค้นคว้าอิสระ 

 
1.  เปรียบเทียบโครงสร้าง 
 การปรับปรุงหลักสูตร มีความเหมือน และความแตกต่างกับหลักสูตรเดิม ดังนี้ 

 
หลักสูตร 

จ านวนหน่วยกิต จ านวน 
หน่วย
กิต 
ที่

แตกต่าง 

 
หมายเหตุ เกณฑ์กระทรวง 

ศึกษาธิการ 
เดิม ปรับปรุ

ง 

1. แผน ก แบบ ก 1 
      วิทยานิพนธ์ (มีค่าเทียบเท่า) 

 
ไม่น้อยกว่า 36 

 
ไม่มี 

 
36 

 
+ 36 

เพ่ิมแผนการ
ศึกษา 

 
จ านวนหน่วยกิตรวม 36 ไม่มี 36 + 36  

2. แผน ก แบบ ก 2       
      วิชาบังคับ ไม่น้อยกว่า 15 15 - - 
      วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 9 9 - - 
      วิทยานิพนธ์ (มีค่าเทียบเท่า) ไม่น้อยกว่า 12 12 12 - - 
จ านวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 36 36 36 - - 
3. แผน ข      
      วิชาบังคับ  15 15 - - 
      วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า  18 15 - 3 ลดลง 
      การค้นคว้าอิสระ (มีค่า
เทียบเท่า) 

3 – 6 3 6 + 3 เพ่ิมข้ึน 

จ านวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 36 36 36 - - 
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2.  เปรียบเทียบรายวิชาที่เปลี่ยนแปลงไปตามหลักสูตรเดิมและหลักสูตรปรับปรุง (เฉพาะส่วนที่มีการปรับปรุง) 
แผน ก แบบ ก 1 

หลักสูตรเดิม หลักสูตรปรับปรุงใหม่ หมายเหตุ 
หมวดวิชาพื้นฐาน 
 263 401 พ้ืนฐานการออกแบบด้านสถาปัตยกรรม

และ       3(3-0-6) 
            วิศวกรรม   
            (Basic Design in Architecture and 
Engineering)  

เพ่ิม
แผนการ
เรียนและ
เพ่ิม
รายวิชา
พ้ืนฐาน 

 263 402 ภาษาอังกฤษทางเทคนิคส าหรับการ
บริหารโครง   3(3-0-6)                                                      
            การก่อสร้าง 
            (Technical English for Construction 
Project  
            Management)                                                                             

เพ่ิม
แผนการ
เรียนและ
เพ่ิม
รายวิชา
พ้ืนฐาน 

หมวดวิชาบังคับ 
 263 414 ระเบียบวิธีวิจัยทางการจัดการโครงการ

ก่อสร้าง   3(3-0-6)  
            (Research Methodology in 
Construction  
            Project Management)  

เพ่ิม
แผนการ
เรียนและ
เพ่ิม
รายวิชา
บังคับ 
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แผน ก แบบ ก 2 
หลักสูตรเดิม หลักสูตรปรบัปรุงใหม ่ หมายเหต ุ

หมวดวชิาพื้นฐาน 
 263 403 คลินิกภาษา 1           3(3-0-6) 

            (Language Clinic I) 
 

เพิ่มรายวิชา
พื้นฐานที่เป็น
วิชาบังคับ โดย
ไม่นับหน่วยกิต 

 263 404 คลินิกภาษา 2            3(3-0-6) 
            (Language Clinic II) 
 

เพิ่มรายวิชา
พื้นฐานที่เป็น
วิชาบังคับ โดย
ไม่นับหน่วยกิต 

หมวดวชิาบังคับ 
263 410 การจัดการโครงการกอ่สร้าง                     3(3-0-6) 
            (Construction Project Management) 

263 410 การจัดการโครงการกอ่สร้าง 1                 3(3-0-6) 
            (Construction Project Management I) 

ยุบรวมรายวิชา 
เปลี่ยนรหัสวิชา 
ชื่อรายวิชา 
และค าอธบิาย
รายวิชา 

263 411 การจัดการต้นทุนส าหรับโครงการก่อสร้าง        3(3-0-6) 
            (Cost Management for Construction Project) 

263 411 การจัดการโครงการกอ่สร้าง 2                 3(3-0-6) 
            (Construction Project Management I) 

263 413 การบริหารจัดการเอกสารกอ่สร้าง                     3(3-0-6) 
            (Construction Documentation) 

263 412 การจัดการโครงการกอ่สร้าง 3                 3(3-0-6) 
            (Construction Project Management II) 

263 414 สัมมนาการจัดการโครงการกอ่สร้าง                     3(3-0-6)      
            (Seminar in Construction Project Management) 

263 413 การจัดการโครงการกอ่สร้าง 4                 3(3-0-6) 
            (Construction Project Management III) 

 263 414 ระเบียบวิธวีิจยัทางการจัดการโครงการก่อสร้าง   3(3-0-6) 
            (Research Methodology in Construction  
            Project Management) 

เพิ่มรายวิชา 

263 412 การลงทุนอสังหาริมทรัพย์              3(3-0-6)   
            (Real Estate Investment) 

 ยกเลิกรายวิชา 

หมวดวชิาเลือก 
263 439 ระบบสารสนเทศในการจัดการโครงการก่อสร้าง       3(3-0-6)  3(3-0-6) 
            (Information System in Construction  
            Project Management) 

263 430 ระบบสารสนเทศในการจัดการโครงการก่อสร้าง   3(3-0-6) 
            (Information System in Construction  
            Project Management) 

เปลี่ยนรหัส
รายวิชา 

263 432 คอมพิวเตอร์ส าหรับการจัดการโครงการก่อสร้าง      3(2-3-4)  3(2-3-4) 
            (Computer Application in Construction  
            Project Management) 

263 431 คอมพิวเตอร์ส าหรับการจัดการโครงการก่อสร้าง   3(3-0-6) 
            (Computer Application in Construction  
            Project Management) 

เปลี่ยนรหัส
รายวิชา 
ค าอธิบาย
รายวิชา และ
ตัวเลข บ-ป-น 

 263 432 การจ าลองข้อมูลอาคารส าหรบัการจัดการ          3(3-0-6) 
            โครงการก่อสรา้ง   
            (Building Information Modeling for  
            Construction Project Management 

เพิ่มรายวิชา 

263 436 หลักการบริหารทรัพยากรอาคาร             3(3-0-6) 
            (Principal of Facility Management) 

263 433 การบริหารทรัพย์สินและการจัดการ                 3(3-0-6) 
            ทรัพยากรอาคาร                    
            (Property and Facility Management) 

ยุบรวมรายวิชา 
เปลี่ยนรหัสวิชา 
ชื่อรายวิชา 
และค าอธบิาย
รายวิชา 

263 412 การลงทุนอสังหาริมทรัพย์              3(3-0-6)   
            (Real Estate Investment) 
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หลักสูตรเดิม หลักสูตรปรบัปรุงใหม ่ หมายเหต ุ
263 437 เทคนิคการพื้นฟูและบูรณะอาคาร           3(3-0-6) 
            (Building Refurbishment Techniques) 

263 434 การจัดการและเทคนิคการฟืน้ฟูและบูรณะอาคาร 3(3-0-6) 
            (Building Refurbishment Management  
            and Techniques) 

ยุบรวมรายวิชา 
เปลี่ยนรหัสวิชา 
ชื่อรายวิชา 
และค าอธบิาย
รายวิชา 

263 438 การจัดการฟื้นฟูและบูรณะอาคาร        3(3-0-6)  
            (Building Refurbishment Management) 

 263 435 การประเมินประสิทธิภาพอาคาร          3(3-0-6) 
            (Building Performance Assessment) 

เพิ่มรายวิชา 

263 434 การจัดการระบบอาคารแบบบูรณาการ                 3(3-0-6) 
            (Integration of Building Systems) 

263 436 การบูรณาการงานระบบอาคาร                 3(3-0-6) 
            (Integration of Building Systems) 

เปลี่ยนรหัส
รายวิชา ชื่อ
รายวิชา และ
ค าอธิบาย
รายวิชา 

263 435 การจัดการพลังงานและสภาพแวดล้อมส าหรับ        3(3-0-6) 
            อาคาร     
            (Management of Energy and Environment in  
            Buildings) 

263 437 การจัดการพลังงานส าหรับโครงการก่อสร้าง   3(3-0-6) 
            (Energy Management for Construction Project) 

เปลี่ยนรหัส
รายวิชา ชื่อ
รายวิชา และ
ค าอธิบาย
รายวิชา 

 263 438 การก่อสร้างแบบยั่งยืน             3(3-0-6)          
            (Sustainable Construction) 

เพิ่มรายวิชา 

263 430 ความรู้เบื้องต้นในการวิจัยเพือ่การด าเนินงาน          3(3-0-6) 
            (Introduction to Operations Research) 
 

263 439 ความรู้เบื้องต้นในการวิจัยเพือ่การด าเนินงาน      3(3-0-6) 
            (Introduction to Operations Research) 
 

เปลีย่นรหัส
รายวิชา และ
ค าอธิบาย
รายวิชา 

263 432 การจัดการทรัพยากรมนุษย ์                     3(3-0-6) 
            (Human Resource Management) 

263 441 การจัดการทรัพยากรมนุษย ์                 3(3-0-6) 
            (Human Resource Management) 

เปลี่ยนรหัส
รายวิชา 

263 433 การเงินและการตลาดอสังหาริมทรัพย์             3(3-0-6) 
            (Real Estate Finance and Marketing) 

 ยกเลิกรายวิชา 

แผน ข 
หลักสูตรเดิม หลักสูตรปรบัปรุงใหม ่ หมายเหต ุ

หมวดวชิาพื้นฐาน 
 263 403 คลินิกภาษา 1                  3(3-0-6) 

            (Language Clinic I) 
 

เพิ่มรายวิชา
พื้นฐานที่เป็น
วิชาบังคับ โดย
ไม่นับหน่วยกิต 

 263 404 คลินิกภาษา 2                   3(3-0-6) 
            (Language Clinic II) 
 
 
 
 

เพิ่มรายวิชา
พื้นฐานที่เป็น
วิชาบังคับ โดย
ไม่นับหน่วยกิต 

หมวดวชิาบังคับ 
263 410 การจัดการโครงการกอ่สร้าง                     3(3-0-6) 
            (Construction Project Management) 

263 410 การจัดการโครงการกอ่สร้าง 1                 3(3-0-6) 
            (Construction Project Management I) 

ยุบรวมรายวิชา 
เปลี่ยนรหัสวิชา 
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หลักสูตรเดิม หลักสูตรปรบัปรุงใหม ่ หมายเหต ุ
263 411 การจัดการต้นทุนส าหรับโครงการก่อสร้าง        3(3-0-6) 
            (Cost Management for Construction Project) 

263 411 การจัดการโครงการกอ่สร้าง 2                 3(3-0-6) 
            (Construction Project Management I) 

ชื่อรายวิชา 
และค าอธบิาย
รายวิชา 263 413 การบริหารจัดการเอกสารกอ่สร้าง                     3(3-0-6) 

            (Construction Documentation) 
263 412 การจัดการโครงการกอ่สร้าง 3                 3(3-0-6) 
            (Construction Project Management II) 

263 414 สัมมนาการจัดการโครงการกอ่สร้าง                     3(3-0-6)      
            (Seminar in Construction Project Management) 

263 413 การจัดการโครงการกอ่สร้าง 4                 3(3-0-6) 
            (Construction Project Management III) 

 263 414 ระเบียบวิธวีิจยัทางการจัดการโครงการก่อสร้าง   3(3-0-6) 
            (Research Methodology in Construction  
            Project Management) 

เพิ่มรายวิชา 

263 412 การลงทุนอสังหาริมทรัพย์              3(3-0-6)   
            (Real Estate Investment) 

 ยกเลิกรายวิชา 

หมวดวชิาเลือก 
263 439 ระบบสารสนเทศในการจัดการโครงการก่อสร้าง       3(3-0-6)  3(3-0-6) 
            (Information System in Construction  
            Project Management) 

263 430 ระบบสารสนเทศในการจัดการโครงการก่อสร้าง   3(3-0-6) 
            (Information System in Construction  
            Project Management) 

เปลี่ยนรหัส
รายวิชา 

263 432 คอมพิวเตอร์ส าหรับการจัดการโครงการก่อสร้าง      3(2-3-4)  3(2-3-4) 
            (Computer Application in Construction  
            Project Management) 

263 431 คอมพิวเตอร์ส าหรับการจัดการโครงการก่อสร้าง   3(3-0-6) 
            (Computer Application in Construction  
            Project Management) 

เปลี่ยนรหัส
รายวิชา 
ค าอธิบาย
รายวิชา และ
ตัวเลข บ-ป-น 

 263 432 การจ าลองข้อมูลอาคารส าหรบัการจัดการ          3(3-0-6) 
            โครงการก่อสรา้ง   
            (Building Information Modeling for  
            Construction Project Management 

เพิ่มรายวิชา 

263 436 หลักการบริหารทรัพยากรอาคาร            3(3-0-6) 
            (Principal of Facility Management) 

263 433 การบริหารทรัพย์สินและการจัดการ                 3(3-0-6) 
            ทรัพยากรอาคาร                    
            (Property and Facility Management) 

ยุบรวมรายวิชา 
เปลี่ยนรหัสวิชา 
ชื่อรายวิชา 
และค าอธบิาย
รายวิชา 

263 412 การลงทุนอสังหาริมทรัพย์              3(3-0-6)   
            (Real Estate Investment) 
 
263 437 เทคนิคการพื้นฟูและบูรณะอาคาร           3(3-0-6) 
            (Building Refurbishment Techniques) 

263 434 การจัดการและเทคนิคการฟืน้ฟูและบูรณะอาคาร 3(3-0-6) 
            (Building Refurbishment Management  
            and Techniques) 

ยุบรวมรายวิชา 
เปลี่ยนรหัสวิชา 
ชื่อรายวิชา 
และค าอธบิาย
รายวิชา 

263 438 การจัดการฟื้นฟูและบูรณะอาคาร        3(3-0-6)  
            (Building Refurbishment Management) 

 263 435 การประเมินประสิทธิภาพอาคาร          3(3-0-6) 
            (Building Performance Assessment) 

เพิ่มรายวิชา 

263 434 การจัดการระบบอาคารแบบบูรณาการ                 3(3-0-6) 
            (Integration of Building Systems) 

263 436 การบูรณาการงานระบบอาคาร                 3(3-0-6) 
            (Integration of Building Systems) 

เปลี่ยนรหัส
รายวิชา ชื่อ
รายวิชา และ
ค าอธิบาย
รายวิชา 
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หลักสูตรเดิม หลักสูตรปรบัปรุงใหม ่ หมายเหต ุ
263 435 การจัดการพลังงานและสภาพแวดล้อมส าหรับ        3(3-0-6) 
            อาคาร     
            (Management of Energy and Environment in  
            Buildings) 

263 437 การจัดการพลังงานส าหรับโครงการก่อสร้าง   3(3-0-6) 
            (Energy Management for Construction Project) 

เปลี่ยนรหัส
รายวิชา ชื่อ
รายวิชา และ
ค าอธิบาย
รายวิชา 

 263 438 การก่อสร้างแบบยั่งยืน             3(3-0-6)          
            (Sustainable Construction) 

เพิ่มรายวิชา 

263 430 ความรู้เบื้องต้นในการวิจัยเพือ่การด าเนินงาน          3(3-0-6) 
            (Introduction to Operations Research) 
 

263 439 ความรู้เบื้องต้นในการวิจัยเพือ่การด าเนินงาน      3(3-0-6) 
            (Introduction to Operations Research) 
 

เปลี่ยนรหัส
รายวิชา และ
ค าอธิบาย
รายวิชา 

263 432 การจัดการทรัพยากรมนุษย ์                     3(3-0-6) 
            (Human Resource Management) 

263 441 การจัดการทรัพยากรมนุษย ์                 3(3-0-6) 
            (Human Resource Management) 

เปลี่ยนรหัส
รายวิชา 

263 433 การเงินและการตลาดอสังหาริมทรัพย์             3(3-0-6) 
            (Real Estate Finance and Marketing) 

 ยกเลิกรายวิชา 

3.  เปรียบเทียบวิทยานิพนธ์ และการศึกษาค้นคว้าอิสระ 
หลักสูตรเดิม หลักสูตรปรบัปรุงใหม ่ หมายเหต ุ

วิทยานิพนธ์และการศึกษาค้นคว้าอิสระ 
แผน ก แบบ ก 1 
ไม่มี 

แผน ก แบบ ก 1 
263 420 วิทยานิพนธ์   มีค่าเทียบเทา่ 36 หน่วยกิต 
            (Thesis)  

เพิ่มแผนและ
เพิ่มรายวิชา 

แผน ก แบบ ก 2 
263 420 วิทยานิพนธ์     มีค่าเทียบเทา่ 12 หนว่ยกิต 
            (Thesis)  

แผน ก แบบ ก 2 
263 421 วิทยานิพนธ์   มีค่าเทียบเทา่ 12 หน่วยกิต 
            (Thesis)  

เปลี่ยนรหัส
รายวิชา และ
ค าอธิบาย
รายวิชา 

แผน ข 
263 421 การค้นคว้าอิสระ มีค่าเทียบเท่า 3 หนว่ยกิต 
            (Independent Study) 

แผน ข 
263 422 การค้นคว้าอิสระ มีค่าเทียบเท่า 6 หนว่ยกิต 
            (Independent Study) 

เปลี่ยนรหัส
รายวิชา และ
เพิ่มหน่วยกิต 

4.  เปรียบเทียบค าอธิบายรายวิชา 
หลักสูตรเดิม หลักสูตรปรบัปรุงใหม ่ หมายเหต ุ

 263 403 คลินิกภาษา 1                  3(3-0-6) 
            (Language Clinic I) 
ประเภทและการเลือกอา่นผลงานทางวชิาการ กลยุทธ์การอ่าน ฝกึ
ทักษะการอ่านจบัใจความ การคิดเชิงวิพากษ ์การบันทกึ การ
วิเคราะห์และการสรุปเนื้อหา  
Types and selection of academic literature; reading 
strategies; practice reading comprehension, critical 
thinking, note-taking, content analyzing, and summarizing. 

เพิ่มรายวิชา
พื้นฐานที่เป็น
วิชาบังคับ โดย
ไม่นับหน่วยกิต 
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หลักสูตรเดิม หลักสูตรปรบัปรุงใหม ่ หมายเหต ุ
 263 404 คลินิกภาษา 2                    3(3-0-6) 

            (Language Clinic II) 
โครงสร้างการเขียนเชิงวิชาการ การพัฒนาประเด็นในการเขียน
รายงานและบทความวิชาการ การฝึกเขม้ทักษะการเขียนเชิงวิชาการ 
จรรยาบรรณเชิงวิชาการ การเขียนอ้างอิง การใช้โปรแกรมประยกุต์
ต่าง ๆ ในการจัดการรูปแบบการเขยีน การแทรกรายการอ้างอิง และ
การสร้างบรรณานุกรมหรือรายการเอกสารอ้างอิง ประเภทการ
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการและการส่งผลงานเพื่อตีพิมพ์ 
Structure of academic writing; academic and article report 
argument formation; intensive practice in academic writing, 
ethics, and reference; applying software(s) for managing 
writing format, citation, and references; types of 
publications and submission process. 

เพิ่มรายวิชา
พื้นฐานที่เป็น
วิชาบังคับ โดย
ไม่นับหน่วยกิต 

263 410 การจัดการโครงการกอ่สร้าง                     3(3-0-6) 
            (Construction Project Management) 
แนวคิดและหลักการในการจัดการโครงการก่อสร้าง เทคนิคในการ
วางแผนงาน การควบคุมติดตามผล โครงสร้างองค์กรก่อสร้าง การ
จัดการด้านคุณภาพ การจัดการความเส่ียง การจัดการความปลอดภัย  
มีการศึกษานอกสถานที ่
Introduction to principles of construction project 
management; techniques in planning, scheduling and 
controlling construction projects; organization structure; 
quality, risk, and safety management. 
Involves field trips. 

263 410 การจัดการโครงการกอ่สร้าง 1                 3(3-0-6) 
            (Construction Project Management I) 
ภาพรวมของธุรกจิและอุตสาหกรรมการก่อสร้าง การศึกษาความ
เป็นไปได้ของโครงการและการจัดการงานออกแบบ ทฤษฎีในการ
จัดการโครงการก่อสรา้ง การอภิปรายและสัมมนาประเด็นปัญหาที่
เกี่ยวขอ้งส าหรับพัฒนาโครงการวิจยัในสาขาการจัดการโครงการ
ก่อสร้าง 
Overview of construction business and industry; project 
feasibility study and design management; theories of 
construction project management; discussion and seminar 
in related issues to formulate research questions in 
construction project management. 

ยุบรวมรายวิชา 
เปลี่ยนรหัสวิชา 
ชื่อรายวิชา 
และค าอธบิาย
รายวิชา 

263 411 การจัดการต้นทุนส าหรับโครงการก่อสร้าง        3(3-0-6) 
            (Cost Management for Construction Project) 
แนวความคิดเบื้องต้น ในการจัดการต้นทุนของโครงการก่อสร้าง 
หลักการพื้นฐานทางด้านการเงิน การวางแผนควบคุมต้นทุนค่าใช้จ่าย 
การประมาณการ การจัดระบบ การหามาตรการป้องกันการร่ัวไหล การ
วิเคราะห์และประเมินผลต้นทุนค่าใช้จ่ายโครงการ  
Principles and practice of cost management, basic finance 
theory, elemental cost planning and analysis, cost 
estimation, and cost control procedures. 

263 411 การจัดการโครงการกอ่สร้าง 2                 3(3-0-6) 
            (Construction Project Management I) 
การวางแผนต้นทุนโครงการ การจัดการโครงการก่อสร้างตามล าดับวัฏ
จักรโครงการ องค์การกอ่สร้าง ระบบการจัดซ้ือจัดจ้าง เอกสารการ
ประมูล การคัดเลือกผู้รับเหมา และการจัดเตรียมเอกสารสัญญา
ก่อสร้าง  
Project cost planning; construction project management 
activities based on construction life-cycle; project 
organization, procurement systems, bidding documents, 
contractor selection and construction contract 
arrangement. 
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หลักสูตรเดิม หลักสูตรปรบัปรุงใหม ่ หมายเหต ุ
263 413 การบริหารจัดการเอกสารกอ่สร้าง                     3(3-0-6) 
            (Construction Documentation) 
การจัดท าและจัดการเอกสารสัญญาที่เกีย่วข้องกบัการก่อสร้าง สัญญา
ประเภทต่าง ๆ การประกวดราคา การคัดเลือกผู้รับเหมา การท าและ
บริหารสัญญาจา้ง การพิจารณากรณีพิพาทในการก่อสรา้ง การแก้ไขและ
ขจัดข้อโต้แย้งอันเนื่องมาจากเอกสารสัญญา 
Construction and contract documentation; tendering and 
bidding procedures; contract management and dispute 
resolution. 

263 412 การจัดการโครงการกอ่สร้าง 3                 3(3-0-6) 
            (Construction Project Management II) 
การบริหารสัญญา เครื่องมือในการจัดการเวลาและการควบคุมต้นทุน
โครงการ เอกสารและการสื่อสารในที่กอ่สร้าง อภิปรายและสัมมนา
ปญัหาความขัดแย้งและการแก้ปัญหาความขัดแย้ง 
Contract administration; tools for time management and 
cost control; site documentation and communication; 
discussion and seminar in conflicts and disputes 
resolutions. 

263 414 สัมมนาการจัดการโครงการกอ่สร้าง                     3(3-0-6)      
            (Seminar in Construction Project Management) 
วิเคราะห์ปัญหา และวธิีการแก้ไขในเชิงการจัดการโครงการ ในงาน
ก่อสร้างอาคารประเภทตา่ง ๆ โดยการอภิปรายและสัมมนา 
มีการศึกษานอกสถานที ่
Analyzing and solving building construction problems relating 
to project management through seminars and discussions.   
Involves field trips. 

263 413 การจัดการโครงการกอ่สร้าง 4                 3(3-0-6) 
            (Construction Project Management III) 
การบริหารคุณภาพของโครงการ การบริหารความเส่ียง และการ
จัดการความปลอดภยั ทฤษฎีการจัดการโครงการก่อสร้างสมัยใหม่ 
อภิปรายและสัมมนาประเด็นปัญหาในการจัดการโครงการ 
Project quality management, risk and safety management; 
advanced construction project management theories; 
discussion and seminar in issues in project management. 

 263 414 ระเบียบวิธวีิจยัทางการจัดการโครงการก่อสร้าง   3(3-0-6) 
            (Research Methodology in Construction  
            Project Management) 
แนะน าระเบียบวิจยั วิธีด าเนินงานวิจยัเบื้องต้นและงานวิจยัขั้นสูง 
ลักษณะเฉพาะของการวิจัยทางการจัดการโครงการก่อสร้าง การ
น าเสนอ การอภิปรายหวัข้อที่นา่สนใจ การจัดท าโครงร่างการวจิัย 
การเก็บข้อมูล เครื่องมือในการวิจยั การวิเคราะห์ข้อมูล และการ
ตีความผลการศึกษา 
Introduction to research methodology; basic and 
advanced research methodology; unique characteristics of 
research in construction project management; 
presentation and discussion on topics of interests; 
research proposal preparation; data gathering, research 
tools, data analysis, interpretation. 

เพิ่มรายวิชา 
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หลักสูตรเดิม หลักสูตรปรบัปรุงใหม ่ หมายเหต ุ
263 432 คอมพิวเตอร์ส าหรับการจัดการโครงการก่อสร้าง      3(2-3-4)  3(2-3-4) 
            (Computer Application in Construction  
            Project Management) 
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพวิเตอร์ การน าคอมพิวเตอร์มาใช้กับ
กระบวนการจัดการโครงการก่อสร้างในแต่ละขั้นตอน ตลอดจนการ
เลือกใช้โปรแกรมประยุกต์ต่าง ๆ และการจัดการระบบ 
Use of computer technology for construction project 
management; examining software used in planning, 
estimating, and management; software selection and 
application. 

263 431 คอมพิวเตอร์ส าหรับการจัดการโครงการก่อสร้าง   3(3-0-6) 
            (Computer Applications in Construction  
            Project Management) 
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพวิเตอร์ส าหรับการจัดการโครงการ
ก่อสร้าง การน าคอมพวิเตอร์มาใช้ในกระบวนการจัดการโครงการ
ก่อสร้างในแต่ละขั้นตอน การทดลองใช้โปรแกรมต่าง ๆ ในการ
วางแผน ประเมิน และจัดการโครงการ การเลือกและน าโปรแกรมไป
ประยุกต์ใช ้
Basic knowledge of computer applications in construction 
project management; use of computer technology in 
construction management process; examining software 
used in project planning, estimating, and management; 
software selection and applications. 

เปลี่ยนรหัส
รายวิชา 
ค าอธิบาย
รายวิชา และ
ตัวเลข บ-ป-น 

 263 432 การจ าลองข้อมูลอาคารส าหรบัการจัดการ          3(3-0-6) 
            โครงการก่อสรา้ง   
            (Building Information Modeling for  
            Construction Project Management 
หลักการและทฤษฎีในการจ าลองข้อมูลอาคาร (บิม) การประยุกต์ใช้
บิม ในการจัดการโครงการออกแบบและก่อสร้าง และการแก้ปัญหาใน
กระบวนการก่อสรา้ง 
Principles and theories of Building Information Modeling 
(BIM); BIM applications in design and construction project 
management and problem solving. 

เพิ่มรายวิชา 

263 436 หลักการบริหารทรัพยากรอาคาร            3(3-0-6) 
            (Principal of Facility Management) 
ปรัชญา ทฤษฎี ค านยิามต่าง ๆ ประวัตศิาสตร์ และหน้าที่ของผู้บริหาร
ทรัพยากรอาคารในปัจจบุัน ด้วยการศึกษาถึงหน้าที่ความรับผิดชอบของ
ผู้บริหารทรัพยากรอาคาร 
มีการศึกษานอกสถานที ่
Philosophy, definitions, and historical background; current 
role and responsibility of facility management personnels. 
Involves field trips. 

263 433 การบริหารทรัพย์สินและการจัดการ                 3(3-0-6) 
            ทรัพยากรอาคาร                    
            (Property and Facility Management) 
นิยามการบริหารทรัพย์สินและการจัดการทรัพยากรอาคาร ประเภท
ทรัพย์สิน การจัดการทรัพย์สินในครอบครอง บทบาทและความ
รับผิดชอบของผู้บริหารทรัพย์สินและผู้จดัการทรัพยากรอาคารใน
โครงการก่อสร้าง 
มีการศึกษานอกสถานที ่
Definitions of property and facility management; types of 
properties; portfolio management; role and responsibility 
of property and facility managers in construction project.  
Field trips required. 
 

ยุบรวมรายวิชา 
เปลี่ยนรหัสวิชา 
ชื่อรายวิชา 
และค าอธบิาย
รายวิชา 

263 412 การลงทุนอสังหาริมทรัพย์              3(3-0-6)   
            (Real Estate Investment) 
พื้นฐานทางเศรษฐศาสตร์ เพื่อสามารถน าไปประยุกต์ใช้การด าเนินงาน
โครงการอสังหาริมทรัพย์  
Fundamentals of economics and applications to real estate 
management. 
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หลักสูตรเดิม หลักสูตรปรบัปรุงใหม ่ หมายเหต ุ
263 437 เทคนิคการพื้นฟูและบูรณะอาคาร           3(3-0-6) 
            (Building Refurbishment Techniques) 
สภาพทางกายภาพของอาคารเกา่ ขั้นตอนและเทคนิควิธีการปรับปรุง
อาคาร การประมาณการงบประมาณและค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง และ
เลือกใช้วิธีการปรับปรุงที่เหมาะสม 
มีการศึกษานอกสถานที ่
Process and techniques in refurbishing obsolete buildings; 
cost and budget estimation; appropriate refurbishing 
techniques. 
Involves field trips. 

263 434 การจัดการและเทคนิคการฟืน้ฟูและบูรณะอาคาร 3(3-0-6) 
            (Building Refurbishment Management  
            and Techniques) 
หลักการบริหารจัดการโครงการปรับปรงุอาคาร การวิเคราะห์สภาพ
อาคารเดิมและความเป็นไปได้ในการปรบัปรุงอาคาร ขั้นตอนและ
เทคนิควิธีการปรับปรุงอาคารที่ไม่ใช้งานแล้ว การประมาณการ
ค่าใช้จ่ายและงบประมาณในการปรับปรุง และการเสนอเทคนิควิธีการ
ปรับปรุงที่เหมาะสม 
มีการศึกษานอกสถานที ่
Principles of building refurbishment management; 
analyzing existing building conditions and feasibility study 
for refurbishing; processes and techniques in refurbishing 
obsolete buildings; cost and budget estimation and 
refurbishing techniques proposal. 
Field trips required. 

ยุบรวมรายวิชา 
เปลี่ยนรหัสวิชา 
ชื่อรายวิชา 
และค าอธบิาย
รายวิชา 

263 438 การจัดการฟื้นฟูและบูรณะอาคาร        3(3-0-6)  
            (Building Refurbishment Management) 
พื้นฐานการบริหารจัดการและการปรับปรุงอาคาร และวิเคราะห์สภาพ
อาคารเก่าและความเป็นไปได้ในการปรบัปรุงอาคารเก่า โดยการ
อภิปรายและสัมมนา 
มีการศึกษานอกสถานที ่
Fundamentals of management for refurbishing old buildings; 
analyzing building condition and feasibility for refurbishing 
through discussions in class. 
Involves field trips. 
 263 435 การประเมินประสิทธิภาพอาคาร          3(3-0-6) 

            (Building Performance Assessment) 
หลักการประเมินประสิทธิภาพอาคารและวัตถุประสงค์ ได้แก่ ดูแล
รักษาสภาพอาคาร เพิ่มประสิทธิภาพอาคาร เปลี่ยนแปลงการใช้สอย 
วิธีการและเครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน การวิเคราะห์ผลการประเมิน
ประสิทธิภาพอาคาร และการจัดท ารายงาน 
มีการศึกษานอกสถานที ่
Principles and objectives of building performance 
assessment consisting of building maintenance, building 
performance improvement, building use adaptation; 
processes and equipment used for assessment; results 
analysis and assessment report writing. 
Field trips required. 

เพิ่มรายวิชา 
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หลักสูตรเดิม หลักสูตรปรบัปรุงใหม ่ หมายเหต ุ
263 434 การจัดการระบบอาคารแบบบูรณาการ                 3(3-0-6) 
            (Integration of Building Systems) 
เทคโนโลยีและการบูรณาการของระบบอาคารต่าง ๆ ได้แก่ ระบบกรอบ
อาคาร ระบบปรับอากาศ ระบายอากาศ ระบบสื่อสาร ระบบไฟฟ้าแสง
สว่าง ระบบสุขาภิบาล ระบบเสียง ระบบการตกแต่งภายใน ระบบอาคาร
อัตโนมัติ และ ระบบโครงสร้าง และ ระบบไฟฟ้าก าลัง ตลอดจนแนวทาง
การตรวจสอบระบบอาคารตามที่กฎหมายก าหนด 
มีการศึกษานอกสถานที ่
Integration of building technologies concerning enclosure, 
HVAC, communication, lighting, sanitary, acoustic, interior 
design, building automation, and structural and electrical 
systems; guidelines for inspection of building systems as 
required by law. 
Involves field trips. 

263 436 การบูรณาการงานระบบอาคาร                 3(3-0-6) 
            (Integration of Building Systems) 
การบูรณาการเทคโนโลยีระบบอาคารตา่ง ๆ ในขั้นตอนการออกแบบ
และก่อสร้าง ได้แก ่ระบบกรอบอาคาร ระบบโครงสร้าง ระบบปรับ
อากาศและระบายอากาศ ระบบไฟฟา้ก าลัง ระบบสื่อสาร ระบบไฟฟา้
แสงสว่าง ระบบสุขาภิบาล ระบบเสียง ระบบอาคารอัตโนมัติ การ
ตกแต่งภายในและภูมิสถาปัตยกรรม ตลอดจนแนวทางการตรวจสอบ
ระบบอาคารตามทีก่ฎหมายก าหนด 
มีการศึกษานอกสถานที ่
Integration of building-system technologies in design and 
construction processes concerning: building envelope; 
structural system; heating, ventilation, and air-conditioning 
(HVAC) systems; sanitary system; lighting and electrical 
system; acoustic system; building automation system; 
communication system; and interior and landscape design; 
guidelines for building systems inspection. 
Field trips required. 

เปลี่ยนรหัส
รายวิชา ชื่อ
รายวิชา และ
ค าอธิบาย
รายวิชา 

263 435 การจัดการพลังงานและสภาพแวดล้อมส าหรับ        3(3-0-6) 
            อาคาร     
            (Management of Energy and Environment in  
            Buildings) 
การจัดการด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมของอาคารในขั้นตอน
การออกแบบ การก่อสร้าง และการเปิดใช้อาคาร กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กับการอนุรกัษ์พลังงานอาคารทั้งในประเทศและต่างประเทศ แนว
ทางการจัดการโครงการก่อสร้างอาคารที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และ
ส่งเสริมคุณภาพของสภาพแวดลอ้มภายในอาคาร แนวทางการประเมิน
อาคารที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมของไทยและต่างประเทศ เช่น TREES, 
LEED 
มีการศึกษานอกสถานที ่
Energy conservation and environmental management issues 
to be considered during building design, construction, and 
operation stages; energy conservation laws and regulations in 
Thailand and other countries; guidelines for environment-
friendly building construction project management and 
creating quality indoor environment; Thai and international 
methods for assessing green building projects such as TREES, 
and LEED. 
Involves field trips. 

263 437 การจัดการพลังงานส าหรับโครงการก่อสร้าง   3(3-0-6) 
            (Energy Management for Construction Project) 
การจัดการด้านการอนุรักษ์พลังงานในขัน้ตอนการออกแบบอาคาร 
การก่อสร้าง และการใช้อาคาร กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์
พลังงานอาคาร การทดสอบระบบอาคาร ระบบกรอบอาคารและ
ระบบประกอบอาคาร การประเมินประสิทธิภาพอาคารด้านการ
ประหยัดพลังงานและความคุ้มค่าในการลงทุน 
มีการศึกษานอกสถานที ่
Energy conservation management in building design, 
construction, and occupancy; energy conservation law and 
regulations; building commissioning; and building envelope 
and systems; building energy performance assessment and 
energy investment evaluation. 
Field trips required. 

เปลี่ยนรหัส
รายวิชา ชื่อ
รายวิชา และ
ค าอธิบาย
รายวิชา 
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หลักสูตรเดิม หลักสูตรปรบัปรุงใหม ่ หมายเหต ุ
 263 438 การก่อสร้างแบบยั่งยืน             3(3-0-6)          

            (Sustainable Construction) 
แนวทางส าหรับการจัดการโครงการก่อสร้างอาคารที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม และการส่งเสริมคุณภาพของสภาพแวดลอ้มภายในอาคาร 
แนวทางการประเมินอาคารที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมของไทยและ
ต่างประเทศ ทรีส์ และ ลีด 
มีการศึกษานอกสถานที ่
Guidelines for environmentally friendly building 
construction project management and indoor 
environmental quality improvement; Thai and 
international methods for rating green building projects: 
TREES and LEED. 
Field trips required. 

เพิ่มรายวิชา 

263 430 ความรู้เบื้องต้นในการวิจัยเพือ่การด าเนินงาน          3(3-0-6) 
            (Introduction to Operations Research) 
รูปแบบหรือรูปจ าลองทางคณิตศาสตร์ ที่สามารถน ามาใชว้ิจยัเพื่อการ
ด าเนินงาน รูปจ าลองต่าง ๆ ที่เหมาะสม เพื่อประยกุต์ใช้ให้เหมาะสมกับ
กรณีต่าง ๆ ในการจัดการโครงการกอ่สร้าง 
Operations research and mathematical modeling techniques 
used in managerial decision making and construction project 
management. 

263 439 ความรู้เบื้องต้นในการวิจัยเพือ่การด าเนินงาน      3(3-0-6) 
            (Introduction to Operations Research) 
ความรู้เบื้องต้นในการวิจยัด าเนินงาน เทคนิคการจ าลองทาง
คณิตศาสตร์เพื่อใช้ในการตัดสินใจเชิงการจัดการ และการประยกุต์ใช้
ในการจัดการโครงการก่อสร้าง 
Introduction to operations research; mathematical 
modeling techniques in managerial decision-making and 
applications for construction project management. 

เปลี่ยนรหัส
รายวิชา และ
ค าอธิบาย
รายวิชา 

 263 420 วิทยานิพนธ์                        มีค่าเทียบเท่า 36 หน่วยกิต 
            (Thesis) 
นักศึกษาเลือกท าวจิัยในหวัข้อที่เกีย่วขอ้งกับการจัดการโครงการ
ก่อสร้าง แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการคิดและวิเคราะห์ที่เป็น
ระบบ การอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างทฤษฎีและการปฏิบัติ และ
การพิสูจน์ความน่าเช่ือถอืของผลการศึกษา โดยค าแนะน าของ
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
Individual research on a topic concerning construction 
project management; demonstrating abilities in: systematic 
thinking and data analysis; explaining relationships 
between theories and practices; and showing reliable 
study results under the supervision of a thesis supervisor. 

เพิ่มแผนและ
เพิ่มรายวิชา 
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หลักสูตรเดิม หลักสูตรปรบัปรุงใหม ่ หมายเหต ุ
263 420 วิทยานิพนธ์ มีค่าเทียบเท่า 12 หน่วยกิต 
            (Thesis)  
การศึกษาสว่นบุคคลนักศึกษาเลือกท าวจิัยในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกบัการ
จัดการโครงการก่อสรา้ง 
Individual undertaking in research on a topic concerning 
construction.   project management. 

263 421 วิทยานิพนธ์  มีค่าเทียบเท่า 12 หน่วยกิต 
            (Thesis) 
นักศึกษาเลือกท าวจิัยในหวัข้อที่เกีย่วข้องกับการจัดการโครงการ
ก่อสร้าง แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการคิดและวิเคราะห์ที่เป็น
ระบบ และการอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างทฤษฎีและการปฏบิัติ 
โดยค าแนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
Individual research on a topic concerning construction 
project management; demonstrating abilities in systematic 
thinking and data analysis and explaining relationships 
between theories and practices under the supervision of a 
thesis supervisor.  

เปลี่ยนรหัส
รายวิชา และ
ค าอธิบาย
รายวิชา 

 


