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2หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 

Master of Engineering Program in Civil Engineering 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 

 

2ชื่อสถาบันอุดมศึกษา  มหาวทิยาลัยพะเยา 

2คณะ    คณะวศิวกรรมศาสตร 

 

หมวดท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป 

1. รหัสและชื่อหลักสูตร 

 รหัสหลักสูตร  : 0951 

 ภาษาไทย  : หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรมหาบัณฑติ  

สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา 

 ภาษาอังกฤษ  : Master of Engineering Program in Civil Engineering 

 

2. ชื่อปรญิญาและสาขาวิชา 

 ช่ือเต็ม (ไทย)  : วศิวกรรมศาสตรมหาบัณฑติ (วศิวกรรมโยธา) 

 ช่ือยอ (ไทย)  : วศ.ม. (วศิวกรรมโยธา) 

 ช่ือเต็ม (อังกฤษ) : Master of Engineering (Civil Engineering) 

 ช่ือยอ (อังกฤษ)  : M.Eng. (Civil Engineering) 

 

3. วชิาเอก 

 ไมมี 

 

4. จํานวนหนวยกติที่เรยีนตลอดหลักสูตร 

 จํานวนหนวยกติไมนอยกวา  37(3)  หนวยกติ 

 

5. รูปแบบของหลักสูตร 

5.1 รูปแบบ 

      หลักสูตรปรญิญาโท 2 ป 

5.2 ภาษาท่ีใช 

      หลักสูตรภาษาไทย 
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5.3 การรับเขาศึกษา 

      รับนสิติไทยหรอืตางชาตทิี่ใชภาษาไทยไดเปนอยางด ี

5.4 ความรวมมอืกับสถาบันอื่น 

      ไมมี 

5.5 การใหปรญิญาแกผูสําเร็จการศึกษา 

      ใหปรญิญาวศิวกรรมศาสตรมหาบัณฑติ (วศิวกรรมโยธา) มหาวทิยาลัยพะเยา 

 

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 

6.1 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 เปดสอนภาคการศกึษาตน ปการศกึษา 2560 

6.2 คณะกรรมการประจําคณะวิศวกรรมศาสตร เห็นชอบหลักสูตร ในการประชุม ครั้งที่ 

15/2559 วันที่ 29 เดอืนพฤศจกิายน พ.ศ. 2559 

6.3 คณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา เห็นชอบหลักสูตร ในการประชุม ครั้งที่ 

10/2560 วันที่ 5 เดอืนมถิุนายน พ.ศ. 2560 

6.4 คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เห็นชอบหลักสูตร ในการประชุมเวียน ครั้งที่ 

123(7/2560) 

6.5 ส ภ าม ห าวิ ท ย า ลั ย พ ะ เย า  อ นุ มั ติ ห ลั ก สู ต ร  ใน ก า ร ป ร ะ ชุ ม  ค รั้ ง ที่  5/2560  

วันที่ 16 เดอืน กรกฎาคม พ.ศ. 2560 

 

7. ความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 

 หลักสูตรมีความพรอมเผยแพรคุณภาพหลักสูตรและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศกึษาแหงชาต ิพ.ศ. 2558  ในปการศกึษา 2561 

 

8. อาชพีท่ีสามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา 

8.1 วศิวกรออกแบบกอสราง ผูควบคุมงาน 

8.2 ผูจัดการโครงการกอสราง หรอืผูบรหิารระดับกลางของบรษิัทรับเหมากอสราง 

8.3 ขาราชการ วิศวกร  ในส วนราชการที่ เกี่ ย วของกับ งานวิศวกรรมโยธา เชน 

กระทรวงมหาดไทย กระทรวงคมนาคม เปนตน 

8.4 อาจารย นักวจัิย ในสถาบันการศกึษาที่จัดการเรยีนการสอนวศิวกรรมศาสตร 
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	2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
	2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า
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	3.1.4 แผนการศึกษา
	3.1.5 คำอธิบายรายวิชา
	3.1.6 ความหมายของเลขรหัสรายวิชา
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	1. การกำกับมาตรฐาน
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	1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
	2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
	3. การประเมินผลการดำเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
	4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตร

	ภาคผนวก ก  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
	ภาคผนวก ข ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง  หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการเทียบโอนผลการเรียน ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2554
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