หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีการก่อสร้าง (ต่อเนื่อง)
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2556)
ชื่อสถาบัน สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4
วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. ชื่อหลักสูตร
ชื่อภาษาไทย

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต
.
สาขาวิชาเทคโนโลยีการก่อสร้าง (ต่อเนื่อง)
ชื่อภาษาอังกฤษ Bachelor of Technology Program in Construction Technology
(Continuing Program)

2. ชื่อปริญญา
ชื่อภาษาไทย

ชื่อเต็ม :
ชื่อย่อ :
ชื่อภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม :
ชื่อย่อ :

เทคโนโลยีบัณฑิต (เทคโนโลยีการก่อสร้าง)
.
ทล.บ.(เทคโนโลยีการก่อสร้าง)
Bachelor of Technology (Construction Technology)
B.Tech.(Construction Technology)

3. วิชาเอก
ไม่มี
4. จานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร :
ไม่น้อกว่า 72 หน่วยกิต
5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
เป็นหลักสูตรระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง 2 ปี)
5.2 ภาษาที่ใช้
การจัดการเรียนการสอนเป็น ภาษาไทย
5.3 การรับเข้าศึกษา
รับนักศึกษาไทย
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5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น
เป็นหลักสูตรเฉพาะของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 ซึ่งจัดการเรียนการ
สอน
โดยมีความร่วมมือกับสถานประกอบการ ดังนี้
1) ห้างหุ้นส่วนจากัดวารินวัสดุก่อสร้าง
2) ห้างหุ้นส่วนจากัดช่อฟ้าบิสซิเนส
3) บริษัทบ้านทองคอนกรีต จากัด
5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษา
ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
6.1.หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการก่อสร้าง (ต่อเนื่อง)
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2556)
ระยะเวลาที่เปิดดาเนินการ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556
สภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 เห็นชอบในการนาเสนอหลักสูตรต่อ
สภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 ในการประชุมครั้งที่ 2/2556 วันที่ 9 เมษายน
2556
6.2. สภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 อนุมัติหลักสูตรในการประชุม ครั้งที่
2/2556 วันที่ 9 เมษายน 2556
เปิดสอน ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2556
6.3. ได้พิจารณากลั่นกรองโดยอนุกรรมการการอาชีวศึกษาด้านหลักสูตรอาชีวศึกษาและการ
ฝึกอบรมวิชาชีพ ในการประชุมครั้งที่ 1 / 2556 เมื่อวันที่ 31 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2556
6.4. ได้รับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ให้ใช้หลักสูตร ในการประชุม
ครั้งที่ 5/2556 เมื่อวันที่ 10 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2556
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
หลักสูตรมีความพร้อมเผยแพร่คุณภาพ และมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดุมศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2552 ในปีการศึกษา 2557
8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสาเร็จการศึกษา
(1) นักเทคโนโลยีการก่อสร้าง
(2) นักวิชาการก่อสร้าง
(3) นักวางแผนงานก่อสร้าง
(4) นักประมาณราคางานก่อสร้าง
(5) นักออกแบบและเขียนแบบก่อสร้าง
(6) ผู้จัดการโครงการงานก่อสร้าง
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(7) ผู้ช่วยงานวิจัยทางด้านเทคโนโลยีการก่อสร้าง
(8) ประกอบธุรกิจส่วนตัวด้านการก่อสร้าง
9. ชื่อ เลขประจาตัวบัตรประชาชนตาแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ที่

ชื่อ-สกุล

ตาแหน่ง
ทาง
วิชาการ

1

นายจรินทร์เทพ เขียวสดอมรกุล *

-

2
3

3-3299-00138-xx-x
นายสุวิทย์ ประดุจชนม์ *
3-3209-00487- xx-x

-

นายธนัท ทวีวัฒน์ *
3-3498-00041- xx-x
* อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ปีการศึกษา
ที่สาเร็จ

คุณวุฒิ

สาขาวิชา

สาเร็จการศึกษาจาก

วท.บ.
วศ.ม.
ปทส.
บธ.บ.
คอ.ม.
คอ.บ.
คอ.ม.

เทคโนโลยีก่อสร้าง
วิศวกรรมโยธา
โยธา
บริหารงาน
ก่อสร้างโยธา
วิศวกรรมโยธา
โยธา

มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลฯ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช
มหาวิทยาลัยเทคโนดลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (เทเวศร์)
มหาวิทยาลัยเทคโนดลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

2546
2551
2543
2546
2553
2545
2548

10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จาเป็นต้องนามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ ที่จาเป็นต้องนามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตรขึ้นอยู่
กับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555 – 2559) ที่กล่าวถึงการพัฒนาและ
ความก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีความสาคัญเป็นอย่างยิ่งต่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจ ทา
ให้เกิดการพัฒนา และขยายตัวของภาคการผลิตอย่างรวดเร็ว และต่อเนื่อง ทั้งในระดับอุตสาหกรรมและธุรกิจ
ขนาดกลางและย่อม ซึ่งต้องการนักเทคโนโลยีการก่อสร้างที่มีความรู้ทั้งด้านทฤษฏี และปฏิบัติที่สามารถทางาน
ได้ สามารถพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันทั้งภายในประเทศ และต่างประเทศ การพัฒนาทางเศรษฐกิจ
สามารถทาได้จากการเร่งพัฒนาความรู้ การถ่ายทอดความรู้ และการปรับใช้เทคโนโลยีจากภายนอก เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพภาคการผลิตภายในประเทศ โดยจะต้องมีการบริหารจัดการองค์ความรู้อย่างเป็ นระบบ ทั้งการ
พัฒนาหรือสร้างองค์ความรู้ รวมถึงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี การก่อสร้างที่เหมาะสมมาผสมผสานร่วมกับจุด
แข็งในสังคมไทยกับเป้าหมายยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ และแผนกลยุทธ์สถาบันการอาชีวศึกษาภาค
ตะวัน ออกเฉีย งเหนื อ 4 เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสั งคมของประเทศไทย จึงต้องการบุค ลากรทางด้าน
เทคโนโลยีทางการก่อสร้างที่มีคุณภาพเป็นจานวนมาก
11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
จากการเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคมและการขยายตัวทางเศรษฐกิจในภูมิภาคอาเซียน ตามข้อตกลง
ประชาคมเสรษฐกิจอาเซียนอันจาให้เกิดการขยายตัวด้านการคมนาคม การก่อสร้าง อย่างรวดเร็วในภูมิภาคจึง
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4

หน้าที่ 3

จ าเป็ น ต้ อ งใช้ นั ก เทคโนโลยี ก ารก่ อ สร้ า งที่ มี ค วามรู้ ค วามสามารถ มี คุ ณ ธรรมจริ ย ธรรม เพื่ อ รองรั บ การ
เปลี่ยนแปลงดั่งกล่าว ให้สอดคล้องและเหมาะสม
12. ผลกระทบจากข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจ
ของสถาบัน
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
ผลกระทบจากสถานการณ์ภายนอก ในการพัฒนาหลักสูตรจึงจาเป็นต้องพัฒนาหลักสูตรในเชิงรุกที่มี
ศักยภาพและสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามวิวัฒนาการของเทคโนโลยี การพัฒนาบัณฑิตเพื่อรองรับการทางาน
ด้านเทคโนโลยี การก่อสร้างนั้น จาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องวางแผนหลักสูตร เพื่อฝึกฝนให้ผู้เรียนเกิดการคิด
วิเคราะห์ แสดงออกเชิงสร้างสรรค์ รวมไปถึงฝึกฝนทักษะต่างๆ ที่จาเป็นต่อการออกแบบ และควบคุมอย่าง
เข้มงวดรองรับการพัฒนาทั้งในประเทศไทย และต่างประเทศ โดยในการผลิตบัณ ฑิตทางเทคโนโลยี การ
ก่อสร้าง จาเป็นต้องมีความพร้อมที่จะปฏิบัติงานได้ทันที และมีศักยภาพสูงในการพัฒนาตนเอง ให้เข้ากับ
ลักษณะงานทั้งด้านวิชาการ และวิชาชีพ สามารถนาทรัพยากรที่มีอยู่มาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพอย่างสูงสุดต่อ
หน่วยงาน สังคม และประเทศชาติต่อไป
12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 เป็นสถาบันแห่งการบริการวิชาการด้านเทคโนโลยี
และพัฒนาสังคม มีพันธกิจด้านการค้นคว้า และสร้างองค์ความรู้วิจัย และถ่ายทอดสู่ชุมชน ผ่านการบริการ
วิชาการโดยทางหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการก่อสร้าง เป็นหลักสูตรที่มีบทบาทในการ
จัดการเรียนการสอนเพื่อฝึกฝนให้ผู้เรียนรู้จักการคิดวิเคราะห์ สร้างสรรค์ผลงานเพื่อแก้ปัญหาให้กับชุมชน และ
สังคม จึงกาหนดแนวทางการจัดการเรียนการสอน โดยบูรณการการวิจัยและบริการวิชาการผ่านรายวิชาต่าง ๆ
ในลักษณะโครงการ เพื่อนาผลงานของนักศึกษาไปสร้างประโยชน์ให้กับชุมชนสังคมในสถานการณ์จริง และ
ส่งเสริมให้นักศึกษาได้มีส่วนร่วม ในการถ่ายทอดความรู้สู่ชุมชน ผ่านกระบวนการให้คาปรึกษาและฝึกอบรมแก่
ชุมชน ทั้งด้านวิชาการ และวิชาชีพซึ่งเป็นไปตามนโยบาย และวิสัยทัศน์ของสถาบันการอาชีวศึกษาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 4 ด้านมุ่งสู่ความเป็นเลิศในเทคโนโลยีและการวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน
13.1 รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน
การศึกษาสาขาเทคโนโลยีการก่อสร้างจะต้องมีความสัม พันธ์กับแผนกสามัญสัมพันธ์เพื่อสนับสนุน
การสอนในหมวดวิชาทักษะชีวิต
13.2 รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้ภาควิชา/หลักสูตรอื่นต้องมาเรียน
ไม่มี
13.3 การบริหารจัดการ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจะต้องประสานงานกับอาจารย์ ในสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง และครูฝึกใน
สถานประกอบการ ด้านเนื้อหาสาระ การจัดตารางเรียนและสอบ และความสอดคล้ องกับมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552
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หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสาคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.1 ปรัชญา
มุ่งผลิ ตบั ณฑิ ตที่มี ความรู้ และมีส มรรถนะในการปฏิ บัติ เพื่อพั ฒนางานระดับเทคโนโลยี ด้านการ
ก่อสร้าง สามารถบริหารจัดการและควบคุมการทางานก่อสร้าง มีคุณธรรมจริยธรรมจรรยาบรรณวิชาชีพ และ
กิจนิสัยที่เหมาะสมในการทางาน สอดคล้องกับความต้องการของสังคม ชุมชน และสถานประกอบการ สามารถ
ประกอบอาชีพอิสระเพื่อพัฒนาตนเองให้มีความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพ
1.2ความสาคัญ
เทคโนโลยีการก่อสร้างเป็นกลไกสาคัญในการพัฒนาประเทศให้ก้าวหน้า พร้อมแข่งขัน และรองรับ
การเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจโลก ซึ่งต้องการบุคลากรด้านเทคโนโลยีการก่อสร้างที่มีคุณภาพ สามารถประยุกต์ ใช้
เทคโนโลยีด้านการก่อสร้างกับการดาเนินงานในหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน การมีข้อมูลและสารสนเทศ
ที่พร้อมเพียงพอต่อการวางแผนและตัดสินใจ อันจะเป็นองค์ประกอบที่เข้มแข็งในการพัฒนาประเทศ
1.3วัตถุประสงค์
1) เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ สาเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาการ
ก่อสร้างและโยธา สามารถเข้าศึกษาต่อได้ถึงระดับปริญญาตรี
2) เพื่อผลิตบัณฑิตทางด้านเทคโนโลยีการก่อสร้างที่สามารถบริหารจัดการและควบคุมการทางาน
ก่อสร้าง การวางแผนงานก่อสร้าง การออกแบบและเขียนแบบก่อสร้าง การประมาณราคา และการบารุง
รักษาอาคาร ที่มีความรู้และความชานาญทางด้านงานวิจัยและเทคโนโลยีการก่อสร้างสมัยใหม่ที่สอดคล้องกับ
ความต้องการของตลาดแรงงาน และที่มีคุณธรรมจริยธรรมจรรยาบรรณและสมรรถนะวิชาชีพ
2. แผนพัฒนาปรับปรุง
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง
กลยุทธ์
หลักฐาน/ตัวบ่งชี้
1. ปรับปรุงหลักสูตร
1. พัฒนาหลักสูตรโดยมีพื้นฐาน 1. เอกสารปรับปรุงหลักสูตร
เทคโนโลยีบัณฑิต สาขา
จากความทันสมัยของศาสตร์
2. รายงานผลการประเมินหลักสูตร
เทคโนโลยีการก่อสร้าง ให้มี ทางด้านเทคโนโลยีการก่อสร้าง
มาตรฐานไม่ต่ากว่าที่
อยู่ตลอดเวลา โดยให้ภาครัฐและ
กระทรวงศึกษาธิการกาหนด เอกชนมีส่วนร่วมในการพัฒนา
หลักสูตร
2. ติดตามประเมินผลหลักสูตร
อย่างสม่าเสมอ
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แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง
กลยุทธ์
2. แผนการพัฒนาการจัด
1. ส่งเสริมการทางานวิจัยและ
การเรียนการสอนที่เน้นสถาน บริการวิชาการ โดยบูรณาการ
ประกอบการเป็นหลัก
เข้ากับการเรียนการสอน
2. ให้สถานประกอบการเป็นแหล่ง
ในการเรียนการสอนทางด้าน
เทคโนโลยีการก่อสร้าง
3. ทาความร่วมมือกับสถาน
ประกอบการเพื่อส่งนักศึกษาไป
ฝึกงานในสถานประกอบการ
3.ปรับปรุงหลักสูตรให้
สอดคล้องกับความต้องการ
ของธุรกิจและการ
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี

1. ติดตามความเปลี่ยนแปลงใน
ความต้องการของผู้ประกอบการ
ทางด้านเทคโนโลยีการก่อสร้าง

4. แผนการพัฒนาทักษะการ
สอน/การประเมินผลของ
อาจารย์ตามผลการเรียนรู้ทั้ง
6 ด้าน

1. พัฒนาทักษะการสอนของ
อาจารย์ที่เน้นการสอนด้าน
คุณธรรมจริยธรรม ด้านความรู้
ทักษะทางปัญญา ทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ ทักษะในการ
วิเคราะห์และสื่อสารทักษะการ
ปฏิบัติทางวิชาชีพ
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หลักฐาน/ตัวบ่งชี้
1. จานวนอาจารย์ / จานวนงานวิจัย
และโครงการบริการวิชาการที่
ดาเนินการร่วมกับสถานประกอบการ
2. ความพึงพอใจของบุคลากรในใน
สถานประกอบการกับการปฏิบัติงาน
ของนักศึกษา
3. จานวนรายวิชาที่สถานประกอบการ
ใช้เป็นแหล่งในการจัดการเรียนการ
สอน
4. รายงานผลการฝึกงานในสถาน
ประกอบการ
1. รายงานผลความพึงพอใจการใช้
บัณฑิตของผู้ประกอบการ
2. ผู้ใช้บัณฑิตมีความพึงพอใจในด้าน
ทักษะ ความรู้ความสามารถ ในการทา
งาน โดยเฉลี่ยในระดับดี
1. จานวนโครงการพัฒนาทักษะการ
สอนและการประเมินผลของอาจารย์
ตามผลการเรียนรู้ทั้ง 6 ด้าน
2. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษา
ต่อทักษะการสอนของอาจารย์ที่มุ่งผล
การเรียนรู้ทั้ง 6 ด้าน
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
การจัดการศึกษาเป็นการศึกษาระบบทวิภาคใช้ระยะเวลา 2 ปีการศึกษา การจัดภาคเรียนโดยระบบ
ทวิภาค โดยกาหนดให้ 1 ปีการศึกษา แบ่งออกเป็น 2 ภาคเรียน และ 1 ภาคเรียนปกติมีระยะเวลา
การศึกษาไม่น้อยกว่า 18 สัปดาห์ สาหรับภาคเรียนฤดูร้อน การกาหนดระยะเวลาและจานวนหน่วยกิตให้มี
สัดส่วนเทียบเคียงกันได้กับภาคเรียนปกติ หรือตามที่คณะกรรมการประจาหลักสูตรพิจารณา
การคิดหน่วยกิตต่อภาคเรียน
(1) รายวิชาทฤษฎีที่ใช้เวลาบรรยายหรืออภิปราย ไม่น้อยกว่า 18 ชั่วโมงเท่ากับ 1 หน่วยกิต
(2) รายวิชาปฏิบัติที่ใช้เวลาในการทดลองหรือฝึกปฏิบัติในห้องปฏิบัติการ ไม่น้อยกว่า
36 ชั่วโมง เท่ากับ 1 หน่วยกิต
(3) รายวิชาปฏิบัติใช้เวลาในการฝึกปฏิบัติในโรงฝึกงานหรือภาคสนาม ไม่น้อยกว่า 54 ชั่วโมง
เท่ากับ 1 หน่วยกิต
(4) การฝึกอาชีพในการศึกษาระบบทวิภาคี ไม่น้อยกว่า 54 ชั่วโมง เท่ากับ 1 หน่วยกิต
(5) การฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพในสถานประกอบการ ไม่น้อยกว่า 54 ชั่วโมง
เท่ากับ 1 หน่วยกิต
(6) การทาโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ ไม่น้อยกว่า 54 ชั่วโมง เท่ากับ 1 หน่วยกิต
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
การจัดการเรียนการสอนภาคฤดูร้อน ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของคณะกรรมการประจาหลักสูตร
1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค
ไม่มี
2. การดาเนินการหลักสูตร
2.1 วัน- เวลาในการดาเนินการเรียนการสอน
การศึกษามีทั้งแบบเต็มเวลา
ภาคการศึกษาที่ 1 เดือน พฤษภาคม ถึง เดือน กันยายน
ภาคการศึกษาที่ 2 เดือน ตุลาคม ถึง เดือน กุมภาพันธ์
วัน-เวลาราชการปกติ และนอกวัน-เวลาราชการหรือตามที่คณะกรรมการประจาหลักสูตร
พิจารณา
2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
(1) สาเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาการก่อสร้าง หรือ
โยธา
(2) มีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจไม่ป่วยเป็นโรคร้ายแรงหรือมีความผิดปกติที่เป็น
อุปสรรคต่อการศึกษา
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(3) เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติอื่นๆ ตามที่สถาบันการอาชีวศึกษากาหนด
2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า
ไม่มี
2.4 กลยุทธ์ในการดาเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3
ไม่มี
2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้สาเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี
ปีการศึกษา
นักศึกษา
2556
2557
2558
2559
ชั้นปีที่ 1
20
20
20
20
ชั้นปีที่ 2
20
20
20
รวมทั้งหมด
20
40
40
40
จานวนผู้สาเร็จการศึกษา
20
20
20

2560
20
20
40
20

2.6 ระบบการศึกษา
ระบบการศึกษาเป็นแบบชั้นเรียนและดาเนินการในระบบทวิภาคี ตาม พ.ร.บ.การอาชีวศึกษา พ.ศ.
2551 มาตรา 8 (ภาคผนวก ค.)
2.8 การเทียบโอนหน่วยกิตรายวิชา และการลงทะเบียนข้ามสถาบันการอาชีวศึกษา
การโอนและการเทียบโอน เป็นไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาว่าด้วยการจัดการศึกษาและการ
ประเมินผลการศึกษาระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยี หรือสายปฏิบัติการ ของสถาบันการอาชีวศึกษา พ.ศ.
2556 ส่วนที่ 4
3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จานวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกิต
3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร
1) หมวดวิชาทักษะชีวิต
ไม่น้อยกว่า
15 หน่วยกิต
1.1) กลุ่มวิชาภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ (ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต)
1.2) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
(ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต)
1.3) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
(ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต)
2) หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ
ไม่น้อยกว่า
51 หน่วยกิต
2.1) กลุ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะ
(ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต)
2.2) กลุ่มทักษะวิชาชีพเลือก
(ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต)
2.3) โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ
(ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต)
3) หมวดวิชาเลือกเสรี
ไม่น้อยกว่า
6
หน่วยกิต
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โดยเลือกจากหมวดวิชาเลือกเสรีหรือกลุ่มวิชาชีพเลือกหรือสถาบันการอาชีวศึกษาพัฒนาขึ้นจาก
ความต้องการของสถานประกอบการ
รับเทียบโอนรายวิชาในหมวดวิชาสามัญ ของหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช
2546 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาการก่อสร้าง หรือสาขาโยธา มานับรวมในหมวดวิชาทักษะชีวิต

3.1.3 รายวิชา
- รหัสวิชา
หลักสูตรนี้ใช้รหัสวิชาประกอบด้วยตัวเลข 8 หลัก โดยมีความหมายดังต่อไปนี้
- รห
ชื่อวิชา
หน่วยกิต ( ท –ป – ศึกษาด้วยตนเอง )

1 2 3 4

5 6 7 8

ลาดับที่วิชา 01 - 99

กลุ่มวิชา

4 0 0 0

4 1 0 6

หมวดวิชาพื้นฐานประยุกต์

11 กลุ่มวิชาภาษาไทย
12 กลุ่มภาษาต่างประเทศ
13 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์
14 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์
15 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
16 กลุ่มวิชามนุษศาสตร์

10-20 กลุ่มวิชาชีพเฉพาะ
21
กลุ่มวิชาชีพเลือก
80
ฝึกประสบการณ์ทกั ษะวิชาชีพ
ให้พิจารณาถึงลักษณะการเรี
ยนการสอนและกระบวนการเรี
ยนรู้ของ
85
โครงการพั
ฒนาทักษะวิชาชีพ

- การจัดชั่วโมงเรียน
ในการจัดชั่วโมงเรียนนั้น
ผู้เรียนที่ส1ามารถเกิ
ได้ทชั้งาเลื
ในห้อกเสรี
องเรียนและนอกห้องเรียน ดังนั้นจึงควรจัดชั่วโมงให้ได้ศึกษาค้นคว้าทั้งใน
0 6ดขึ้นหมวดวิ
4
และนอกเวลาเรียน โดยจาแนกการจัดเวลาเรียนรู้ประจารายวิชา รูปแบบและวิธีการคานวณชั่วโมงศึกษา
ค้นคว้านอกเวลาต่อสัปดาห์ ดังนี้
1) ชั่วโมงเรียนทฤษฎี
2) ชั่วโมงเรียนปฏิบัติ
3) ชั่วโมงศึกษาค้นคว้านอกเวลา
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4
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จานวนหน่วยกิต
จานวนชั่วโมงเรียนทฤษฎี
จานวนชั่วโมงเรียนปฏิบัติ
จานวนชั่วโมงศึกษาค้นคว้านอกเวลา

น (ท – ป - ศ)

วิธีคานวณ
ชั่วโมงศึกษาค้นคว้านอกเวลา = ชั่วโมงเรียนทฤษฎี  2 + ชั่วโมงเรียนปฏิบัติ
2.5
หมายเหตุ

หากนาผลหารคานวณที่ได้มีจุดทศนิยม ให้ปัดเศษดังนี้
- น้อยกว่า
0.5 ให้ตัดทิ้ง
- ตั้งแต่
0.5 ขึ้นไปให้ปัดเป็น 1
ทั้งนี้ ในการกาหนดชั่วโมงศึกษาค้นคว้านอกเวลาดังกล่าวข้างต้น บางรายวิชาอาจไม่มีการศึกษา
ค้นคว้านอกเวลา เช่น วิชาทีเ่ กี่ยวข้องกับการฝึกประสบการณ์อาชีพ วิชาโครงการ เป็นต้น โดยให้ใช้
เลข 0 แทนชั่วโมงศึกษาค้นคว้านอกเวลา
- รายวิชา
1. หมวดวิชาทักษะชีวิต
ไม่น้อยกว่า
15 หน่วยกิต
ให้เลือกเรียนจากกลุ่มวิชาต่อไปนี้ รวมไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต
(1) กลุ่มวิชาภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ (ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต)
รหัสวิชา ชื่อวิชา
น (ท-ป-ศ)
4000 -1101 ภาษาไทยเพื่อปฏิบัติงานอาชีพ
3 (3-0-6)
(Thai for Careers)
4000 -1102 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและการนาเสนอ
3 (3-0-6)
(Thai for Communication and Presentation)
4000 -1103 การเขียนรายงานในงานอาชีพ
3 (3-0-6)
(Report Writing)
4000-1201 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและทักษะการเรียนรู้
3(2-2-5)
(English for Communication and Study Skills)
4000-1202 การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษในงานอาชีพ
3(2-2-5)
(Reading and Writing English in Careers)
4000-1203 ภาษาอังกฤษเพื่อการนาเสนอในงานอาชีพ
3(2-2-5)
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(English for Presentation in Careers)
4000-1204 ภาษาอังกฤษทักษะวิชาชีพ
3(2-2-5)
(English for Vocational Skills)
4000-1205 ภาษาอังกฤษโครงงานอาชีพ
3(2-2-5)
(English Project Work for Careers)
4000-1206 ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
3(2-2-5)
(English for Computer Technology)
4000-1206 ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
3 (2-2-5)
(English for Computer Technology)
4000-1207 ภาษาอังกฤษเพื่องานประชาสัมพันธ์และการโฆษณา 3 (2-2-5)
(English for Public Relations and Advertising)
4000-1208 ภาษาอังกฤษสาหรับพนักงานบัญชี
3(2-2-5)
(English for Accountant)
4000-1209 ภาษาอังกฤษโลจิสติกส์
3 (2-2-5)
English for Logistics)
4000-1210 ภาษาอังกฤษสาหรับงานเลขานุการและการจัดการสานักงาน 3 (2-2-5)
(English for Secretary and Office Management)
4000-1211 ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
3 (2-2-5)
(English for Telecoms and Information Technology)
4000-1212 ภาษาอังกฤษสาหรับอุตสาหกรรมยานยนต์
3 (2-2-5)
(English for Automotive Industry)
4000-1213 ภาษาอังกฤษสาหรับการเข้าสังคมและการดูแลลูกค้า
3 (2-2-5)
(English for Socializing and Customer Care)
4000-1214 ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร 3 (2-2-5)
(English for Agro Product Processing Technology)
4000-1215 ภาษาอังกฤษสาหรับนักเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
3 (2-2-5)
(English for Industrial Technologist)
4000-1216 ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร
3(2-2-5)
(Khmer for Communication)
4000-1217 ภาษาพม่าเพื่อการสื่อสาร
3(2-2-5)
(Burmese for Communication)
4000-1218 ภาษาเวียตนามเพื่อการสื่อสาร
3(2-2-5)
(Vietnamese for Communication
4000-1219 ภาษาอินโดนีเชียเพื่อการสื่อสาร
3(2-2-5)
(Indonesian for Communication)
4000-1220 ภาษาลาวเพื่อการสื่อสาร
3(2-2-5)
(Laos for Communication)
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4000-1221 ภาษามาเลย์เพื่อการสื่อสาร
3(2-2-5)
(Malay for Communication)
4000-1222 ภาษารัสเซียเพื่อการสื่อสาร
3(2-2-5)
(Russian for Communication)
1.2) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
น (ท-ป-ศ)
4000-1301 วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการเกษตร
3 (2-2-5)
(Science for Agricultural Technology)
4000-1302 วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีประยุกต์
3 (2-2-5)
(Science for Applied Technology)
4000-1303 วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเครื่องกล
3 (2-2-5)
(Science for Mechanical Technology)
4000-1304 วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการก่อสร้าง
3 (2-2-5)
(Science for Construction Technology)
4000-1305 วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์
3 (2-2-5)
(Science for Electrical and Electronical Technology)
4000-1306 วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีพอลิเมอร์
3 (2-2-5)
(Science for Polymer Technology)
4000-1307 วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีศิลปกรรมและอัญมณี
3 (2-2-5)
(Science for Art and Jewellery Technology)
4000-1401 คณิตศาสตร์เพื่อการตัดสินใจ
3 (3-0-6)
(Mathematics for Decision Making)
4000-1402
สถิติเพื่องานอาชีพ
3(3-0-6)
(Statistics for Careers)
1.3) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
น (ท-ป-ศ)
4000 - 1501 ประชาคมอาเซียนศึกษา
3 (3-0-6)
(Asean Community Study)
4000 – 1502 ชีวิตและสังคม
3 (3-0-6)
(Life and society )
4000 – 1503 การพัฒนาจริยธรรมในงานอาชีพ
3 (3-0-6)
(Vocational Moral Development)
4000 - 1504 การพัฒนาสิ่งแวดล้อมในงานอาชีพ
3 (3-0-6)
(Environmental Development in Careers)
4000 – 1505 ศิลปวัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยว
3 (3-0-6)
(Thai Culture for Tourism)
4000 – 1506 การเมืองไทยยุคปัจจุบัน
3 (3-0-6)
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(Thai Politics)
4000 – 1507 การรู้สารสนเทศ
3 (3-0-6)
(Information Literacy)
4000 – 1508 การบริหารจัดการยุคใหม่และภาวะผู้นา
3 (3-0-6)
Modern Management and Leadership)
4000 – 1509 หลักจริยศาสตร์ในการประกอบอาชีพ
3 (3-0-6)
(Ethics in Work)
4000-1601 ค่ายพักแรม
3 (3-0-6)
(Camping)
4000-1602 การยศาสตร์และจิตวิทยาความปลอดภัยในการทางาน
3 (3-0-6)
(Ergonomics and Psychology for work safety)
4000-1603 ผู้นาเกมและนันทนาการสาหรับการท่องเที่ยว
3 (3-0-6)
(Games and Recreation Leader for Tourism
4000-1604 กีฬาเพื่อสุขภาพ
3 (3-0-6)
(Sports for Health)
4000-1605 กายใจที่เป็นสุขในการทางาน
3 (3-0-6)
(Health and Happiness for Work)
4000-1606 ผู้นาเกมและการจัดการนันทนาการในงานอุตสาหกรรม 3 (3-0-6)
(Games and Recreation Leader for Industrial Trades)
4000-1607 นันทนาการเพื่องานอาชีพ
3 (3-0-6)
(Recreation for Careers)
4000-1608 108 กีฬาพัฒนาคุณภาพในการประกอบอาชีพ
3 (3-0-6)
(Sport Varieties for Careers)
4000-1609 ศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัว
3 (3-0-6)
(Martial Arts)
4000-1610 การเป็นผู้นาในการจัดกิจกรรมพิเศษทางการตลาด
3 (3-0-6)
(Leader of Marketing Events)
4000-1611 การส่งเสริมสุขภาพในการทางาน
3 (3-0-6)
(Health Promotion for Work)
4000-1612 การจัดการความรู้
3 (3-0-6)
(Knowledge Management)
4000-1613 มนุษยสัมพันธ์ในองค์การ
3 (3-0-6)
(Human Relations in Organization)
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2. หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ
ไม่น้อยกว่า
51 หน่วยกิต
(1) กลุ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะ จานวนไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
ให้ศึกษาจากวิชาต่อไปนี้
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
4106-2001 เทคโนโลยีการก่อสร้าง
(Construction Technology)
4106-2002 ความปลอดภัยในงานก่อสร้าง
(Safety in Construction Work)
4106-2003 การออกแบบและการเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์
(Computer Aided Design and Drafting)
4106-2004 โครงสร้างอาคารและพฤติกรรม
(Building Structures and Behaviors)
4106-2005 สัมมนาทางเทคโนโลยีการก่อสร้าง
(Seminar On Construction Technology)
4106-2006 วัสดุก่อสร้างและการทดสอบ
(Construction Material and Testing)
4106-2007 เทคโนโลยีคอนกรีตชั้นสูง
(Advanced Concrete Technology)
4106-2008 การควบคุมงานก่อสร้าง
(Construction Supervision)
4106-2009 การบริหารงานก่อสร้าง
(Management in Construction Work)
4106-2010 การบริหารโครงการก่อสร้าง
(Project Management in Construction)
4106-2011 การประมาณราคา
(Cost Estimating)
(2) กลุ่มทักษะวิชาชีพเลือก ไม่น้อยกว่า
15 หน่วยกิต
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
4106-2101 เทคโนโลยีอุปกรณ์อาคาร
(Building Equipment Technology)
4106-2102 การบริหารโครงการอสังหาริมทรัพย์
(Management on Real Estate Project)
4106-2103 เทคโนโลยีขนส่งและการวางแผน
(Transportation Technology and Planning)
4106-2104 การสารวจเส้นทางชั้นสูง
(Advanced Route Surveying )
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4

น (ท-ป-ศ)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (2-2-5)
3 (3-0-6)
2 (1-3-3)
1 (0-3-1)
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)

น (ท-ป-ศ)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (2-2-5)
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4106-2105
4106-2106
4106-2107
4106-2108
4106-2109
4106-2110
4106-2111

การออกแบบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก
(Reinforced Concrete Design)
เทคโนโลยีงานฐานรากและงานดิน
(Foundation and Excavation Technology)
เทคโนโลยีการก่อสร้างงานทาง
(Highway Construction Technology)
การจัดการอาคารสูง
(High Building Management)
ระบบสุขาภิบาลอาคาร
(Plumbing System)
การก่อสร้างชิ้นส่วนสาเร็จรูป
(Construction of Precast Members)
การปฏิบัติงานวิชาชีพการก่อสร้าง
(Practice on Construction Career)

(3) โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ ไม่น้อยกว่า
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
4106-8501 โครงการพิเศษด้านเทคโนโลยีการก่อสร้าง 1
(Special Project in Construction
Technology 1)
4106-8502 โครงการพิเศษด้านเทคโนโลยีการก่อสร้าง 2
(Special Project in Construction
Technology 2)

6

3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
6(0-2700)
หน่วยกิต
น (ท-ป-ศ)
3 (1-4-4)
3 (1-4-4)

3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า
6 หน่วยกิต
ให้เลือกเรียนจากรายวิชาที่กาหนดหรือรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรสถาบัน โดยไม่ซ้ากับ
รายวิชา ที่เคยเรียนมาแล้ว และต้องไม่เป็นรายวิชาที่กาหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์การ
สาเร็จการศึกษา ตามหลักสูตรนี้
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
น (ท-ป-ศ)
4106-2101 เทคโนโลยีอุปกรณ์อาคาร
3 (3-0-6)
(Building Equipment Technology)
4106-2102 การบริหารโครงการอสังหาริมทรัพย์
3 (3-0-6)
(Management on Real Estate Project)
4106-2103 เทคโนโลยีขนส่งและการวางแผน
3 (3-0-6)
(Transportation Technology and Planning)
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4106-2104 การสารวจเส้นทางชั้นสูง
(Advanced Route Surveying )
4106-2105 การออกแบบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก
(Reinforced Concrete Design)
4106-2106 เทคโนโลยีงานฐานรากและงานดิน
(Foundation and Excavation Technology)
4106-2107 เทคโนโลยีการก่อสร้างงานทาง
(Highway Construction Technology)
4106-2108 การจัดการอาคารสูง
(High Building Management)
4106-2109 ระบบสุขาภิบาลอาคาร
(Plumbing System)
4106-2110 การก่อสร้างชิ้นส่วนสาเร็จรูป
(Construction of Precast Members)
4106-2111 การปฏิบัติงานวิชาชีพการก่อสร้าง
(Practice on Construction Career)
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3 (2-2-5)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
6 (0-15-0)
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๓. แสดงแผนการศึกษา
แสดงรายวิชาที่จัดสอนตามหลักสูตรในแต่ละภาคการศึกษาจนครบตามโครงสร้างของแต่ละหลักสูตร
โดยพิจารณาให้สอดคล้องกับสมรรถนะในมาตรฐานการศึกษาวิชาชีพที่จะเกิดขึ้นกับผู้เรียนตามกรอบคุณวุฒิ
การศึกษาวิชาชีพของหลักสูตร
4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ในสถานประกอบการ
การจัดการเรียนการสอนเป็นระบบทวิภาคี เป็นการจัดการศึกษาร่วมกับสถานประกอบการด้าน
เทคโนโลยีการก่อสร้าง โดยการนารายวิชาในหลักสูตรที่สอดคล้อง และตรงกับการปฏิบัติงานจริงมาจัด
แผนการเรียนในสถานประกอบการ เพื่อให้นัก ศึกษามีความรู้ ความสามารถ ทักษะ ตามสมรรถนะที่สถาน
ประกอบการต้องการ โดยนักศึกษาจะต้องศึกษางาน และปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ มีครูฝึกใน
สถานประกอบการเป็ นผู้ สอนงาน และทางานร่ว มกันกับนักศึกษาตามกระบวนการ และตามเวลาการ
ปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการเสมือนหนึ่งนักศึกษา เป็นพนักงานของสถานประกอบการ
4.1 มาตรฐานผลการเรียนรูป้ ระสบการณ์ในสถานประกอบการ
ความคาดหวังในผลการเรียนรู้ประสบการณ์ในสถานประกอบการของนักศึกษา มีดังนี้
1) ทักษะในการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ ตลอดจนมีความเข้าใจในหลักการ
ความจาเป็นในการเรียนรู้ทฤษฎีมากยิ่งขึ้น
2) บูรณาการความรู้ที่เรียนมาเพื่อนาไปแก้ปัญหาทางระบบงานก่อสร้างโดยใช้เทคโนโลยีการก่อสร้าง
ได้
3) มีมนุษยสัมพันธ์และสามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้ดี
4) มีระเบียบวินัย ตรงเวลา และเข้าใจวัฒนธรรมขององค์กร สามารถปรับตัวได้
5) มีความกล้าในการแสดงออก และนาความคิดสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์ในงานได้
6) มีทักษะการสื่อสารด้านการพูด เขียน คิดวิเคราะห์ประมวลผล
4.2 ช่วงเวลา
ทุกภาคการศึกษา
4.3 การจัดเวลาและตารางสอน
จัดในแต่ละภาคการศึกษาตามรายวิชาที่กาหนดให้ศึกษาในสถานประกอบการ
5. ข้อกาหนดเกี่ยวกับการทาโครงงานหรืองานวิจัย
ข้อกาหนดในการทาโครงการพิเศษด้านเทคโนโลยีการก่อสร้าง ต้องเป็นหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับการ
ประยุกต์เทคโนโลยี เพื่อการใช้งานจริง หรือเพื่อการศึกษา หรือเพื่อทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม ใช้ในการ
วิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาระบบ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีรายงานที่ต้องนาส่งตามรูปแบบและ
ระยะเวลาที่หลักสูตรกาหนด อย่างเคร่งครัด
5.1 คาอธิบายโดยย่อ
หัวข้อวิชาโครงการพิเศษด้านเทคโนโลยีการก่อสร้าง จะเป็นหัวข้อที่นักศึกษาสนใจ สามารถศึกษา
ค้นคว้าเพิ่มเติมได้ สามารถแก้ไขปัญหา สามารถคิดวิเคราะห์ ออกแบบและพัฒนาได้ โดยสามารถนาทฤษฎีมา
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ประยุกต์ใช้ในการทาโครงการพิเศษด้านเทคโนโลยีการก่อสร้าง ได้ มีขอบเขตโครงงานที่สามารถทาเสร็จ
ภายในระยะเวลาที่กาหนด
5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้
นักศึกษาสามารถทางานเป็นทีม สามารถปรับตัวทางานร่วมกับผู้อื่นได้ มีความสามารถในการสื่อสาร
ด้วยภาษาเขียนและภาษาพูด มีความเชี่ยวชาญในการใช้เครื่องมือ มีการประยุกต์ใช้ทฤษฏีในการทาโครงการ
พิเศษด้านเทคโนโลยีการก่อสร้าง สามารถเป็นต้นแบบในการพัฒนาต่อได้
5.3 ช่วงเวลา
ภาคการศึกษาที่ 1 และ 2 ของปีการศึกษาที่ 2
5.4 จานวนหน่วยกิต
6 หน่วยกิต
5.5 การเตรียมการ
มีการกาหนดชั่วโมงการให้คาปรึกษา จัดทาบันทึกการให้คาปรึกษา ให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโครงการ
พิเศษด้านเทคโนโลยีการก่อสร้าง ทางเว็บไซต์ และปรับปรุงให้ทันสมัยเสมอ ให้นักศึกษารายงานความก้าวหน้า
ปัญหาอุปสรรคอย่างต่อเนื่องตลอดภาคการศึกษา อีกทั้งมีตัวอย่างโครงการพิเศษด้านเทคโนโลยีการก่อสร้าง
ให้ศึกษา
5.6 กระบวนการประเมินผล
ประเมินผลจากรายงานความก้าวหน้าในการทาโครงการพิเศษด้านเทคโนโลยีการก่อสร้าง สมุดบันทึก
การให้คาปรึกษา โดยอาจารย์ที่ปรึกษา และประเมินผลจากผลสาาเร็จของโครงการพิเศษด้านเทคโนโลยีการ
ก่อสร้าง โดยโครงการพิเศษด้านเทคโนโลยีการก่อสร้าง ดังกล่าวต้องสามารถทางานได้ในเบื้องต้น และการจัด
สอบการนาเสนอ ที่มีอาจารย์สอบไม่น้อยกว่า 3 คน
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