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หลกัสูตรวศิวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา 

หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ.2553 
 
ชื อสถาบันอุดมศึกษา มหาวทิยาลยับูรพา 
คณะ/วทิยาเขต/ภาควชิา คณะวศิวกรรมศาสตร์/วทิยาเขตบางแสน ชลบุรี/ภาควชิาวศิวกรรมโยธา 
 

หมวดที  1 ลกัษณะและข้อมูลทั วไปของหลกัสูตร 

1. ชื อหลกัสูตร 
 ชื%อภาษาไทย :  หลกัสูตรวศิวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา 
 ชื%อภาษาองักฤษ : Master of Engineering Program in Civil Engineering 

2. ชื อปริญญา 
 ภาษาไทย : วศิวกรรมศาตรมหาบณัฑิต (วศิวกรรมโยธา)   
   : วศ.ม. (วศิวกรรมโยธา) 
 ภาษาองักฤษ : Master of Engineering (Civil Engineering) 
   : M.Eng. (Civil Engineering) 
 

3. วชิาเอกหรือความเชี ยวชาญเฉพาะของหลกัสูตร 
    ไม่มี 
 

4. จํานวนหน่วยกติที เรียนตลอดหลกัสูตร 
 แผน ก แบบ ก 1  หน่วยกิตรวมตลอดหลกัสูตร ไม่นอ้ยกวา่ 36 หน่วยกิต 
 แผน ก แบบ ก 2  หน่วยกิตรวมตลอดหลกัสูตร ไม่นอ้ยกวา่ 36 หน่วยกิต 
5. รูปแบบของหลกัสูตร 
 5.1 รูปแบบ 
  เป็นหลกัสูตรระดบัปริญญาโท หลกัสูตร 2 ปี 
 5.2 ภาษาที ใช้ 
  จดัการเรียนการสอนเป็นภาษาไทยและภาษาองักฤษบางรายวชิา 
 5.3 การรับเข้าศึกษา 
  รับนิสิตไทยเขา้ศึกษา แต่ถา้นิสิตต่างชาติที%มีความรู้ภาษาไทยเพียงพอ ก็สามารถสมคัรเขา้
ศึกษาได ้
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 5.4 ความร่วมมือกบัสถาบันอื น 
  เป็นหลกัสูตรเฉพาะของสถาบนั 
 5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้สําเร็จการศึกษา 
  ใหป้ริญญาเพียงสาขาวชิาเดียว และกรณีผูส้าํเร็จปริญญาโทในสาขาใดๆ หรือสาขาใกลเ้คียง
กบัสาขาวชิานีQ  สามารถมาเรียนเป็นปริญญาที% 2 ได ้ โดยสามารถเทียบโอนรายวชิาไดม้ากนอ้ยต่างกนัตาม
สาขาวชิาที%สาํเร็จมา 
6. สถานภาพของหลกัสูตรและการพจิารณาเห็นชอบหลกัสูตร 
 หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553 เปิดสอน ภาคตน้ ปีการศึกษา 2553 
 คณะกรรมการสภาวชิาการเห็นชอบหลกัสูตรในการประชุม ครัQ งที% 2/2553 
 วนัที% 27 เมษายน พ.ศ. 2553 
 สภามหาวทิยาลยัอนุมติัในการประชุม ครัQ งที% 3/2553 
 วนัที% 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2553 
7. การขอรับการประเมินเพื อขอรับรองมาตรฐานหลกัสูตร 
 จะขอประเมินเพื%อรับรองหลกัสูตรในปีการศึกษา 2555 
8. อาชีพที สามารถประกอบได้หลงัสําเร็จการศึกษา 
 ประกอบอาชีพตามสถานประกอบการดา้นงานก่อสร้าง งานออกแบบและงานบาํรุงรักษาโครงสร้างทาง
วศิวกรรมโยธา 
9. ชื อและตําแหน่งของอาจารย์ผู้รับผดิชอบหลกัสูตร 
 1. ผูช่้วยศาสตราจารยท์วชียั สาํราญวานิช Ph.D. (Civil Engineering) Thammasat Univ., 2547  
 2. อาจารยพ์ทัรพงษ ์อาสนจินดา  Ph.D. (Civil Engineering) Chulalongkorn Univ., 2551 
 3. ผูช่้วยศาสตราจารยสุ์รเมศวร์ พิริยะวฒัน์ Ph.D. (Civil Engineering) Chulalongkorn Univ., 2549 
10. สถานที จัดการเรียนการสอน 
 จดัการเรียนการสอนที%มหาวิทยาลยับูรพา จงัหวดัชลบุรี 
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพฒันาที จําเป็นต้องนํามาพจิารณาในการวางแผนหลกัสูตร 
 11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกจิ 
  ประเทศไทยกาํลงัพฒันาเศรษฐกิจของประเทศอยา่งต่อเนื%องเพื%อแข่งขนักบัต่างประเทศ ทาํ
ใหเ้กิดโครงการก่อสร้างสาธารณูปโภคพืQนฐานและสิ%งก่อสร้างมากขึQนเพื%อรองรับการเติบโตทางเศรษฐกิจ จึง
ตอ้งการบุคลากรที%มีความเชี%ยวชาญและสามารถประยกุตใ์ชอ้งคค์วามรู้ที%มีอยูเ่พื%อแกปั้ญหาดา้นวศิวกรรม
โยธาไดอ้ยา่งเหมาะสมกบัการพฒันา 
 11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวฒันธรรม 
   ในการจดัทาํหลกัสูตรนีQไดค้าํนึงถึงตาํแหน่งที%ตัQงของมหาวิทยาลยัซึ% งตัQงอยูใ่นเขตพืQนที%
พฒันาอุตสาหกรรมชายฝั%งทะเลภาคตะวนัออก ซึ% งมีความตอ้งการโครงการก่อสร้างจาํนวนมาก ตลอดจนมี
ความตอ้งการของผูส้นใจเขา้ศึกษาต่อในพืQนที%ดงักล่าว จึงเป็นส่วนสาํคญัที%ไดจ้ดัทาํหลกัสูตรดงักล่าวขึQน 
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12. ผลกระทบจากข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพฒันาหลกัสูตรและความเกี ยวข้องกบัพนัธกิจของสถาบัน 
 12.1 การพฒันาหลกัสูตร 
  มีความจาํเป็นตอ้งพฒันาหลกัสูตรเพื%อผลิตบุคลากรที%มีความเชี%ยวชาญ เพื%อสนองความ
ตอ้งการกาํลงัคนที%ยงัมีความขาดแคลนอยูอี่กมากในภาครัฐและภาคอุตสาหรรมก่อสร้าง 
 12.2 ความเกี ยวข้องกบัพนัธกจิของสถาบัน 
  จากการที%มหาวทิยาลยัตัQงอยูใ่นเขตพืQนที%พฒันาชายฝั%งทะเลภาคตะวนัออก และมี
อุตสาหกรรมต่างๆ เกิดขึQนเป็นจาํนวนมาก รวมทัQงการพฒันาโครงสร้างพืQนทางทางวศิวกรรมโยธา ดงันัQน 
ที%ตัQงของมหาวทิยาลยัจึงมีความเหมาะสมที%จะเปิดสอนสาขาวชิาวศิวกรรมโยธา โดยสามารถใชเ้ขตพืQนที%และ
ผูมี้ประสบการณ์มาเสริมให้หลกัสูตรมีความเขม้แขง็ ยิ%งกวา่นัQนมหาวทิยาลยับูรพาก็จดัตัQงขึQนเพื%อผลิต
กาํลงัคนสนองความตอ้งการกาํลงัคนของภาครัฐและภาคอุตสาหกรรมในภูมิภาคที%มหาวทิยาลยัตัQงอยูด่ว้ย 
13. ความสัมพนัธ์กบัหลกัสูตรอื นที เปิดสอนในคณะ/ภาควชิาอื นของสถาบัน 
 หลกัสูตรวศิวกรรมศาสตรมหาบณัฑิตสาขาวชิาวศิวกรรมโยธา จะมีความสัมพนัธ์กบัหลกัสูตรอื%น
และหลกัสูตรในคณะดงันีQ  
 13.1 กลุ่มวชิา/รายวชิาในหลักสูตรนีCที เปิดสอนโดยคณะ/ภาควชิา/หลกัสูตรอื น 

- 
 13.2 รายวชิาที เปิดสอนให้คณะ/ภาควชิา/หลกัสูตรอื น 

- 
 13.3 การบริหารจัดการ 

- 
 

หมวดที  2 ข้อมูลเฉพาะของหลกัสูตร 
 

1. ปรัญญา ความสําคัญและวตัถุประสงค์ของหลกัสูตร 
-ปรัชญา- 

 ผลิตบุคลากรที%มีความเชี%ยวชาญในสาขาวศิวกรรมโยธาที%เป็นที%ยอมรับ มีความสามารถในการ
ดาํเนินการวจิยั และพฒันาองคค์วามรู้ใหม่ในระดบัมาตรฐานสากล  และสามารถประยกุตใ์ชอ้งคค์วามรู้ที%มี
อยูเ่พื%อแกปั้ญหาดา้นวศิวกรรมโยธาไดอ้ยา่งเหมาะสม 
 

-ความสําคัญ- 
 วศิวกรรมโยธาเป็นศาสตร์สาํคญัต่อการพฒันาความเจริญประเทศ ซึ% งตอ้งเริ%มจากการวางแผน
โครงการ การออกแบบและควบคุมงานก่อสร้าง ตลอดจนการบริหารจดัการงานก่อสร้างใหบ้รรลุตาม
วตัถุประสงคโ์ครงการ ทัQงนีQภาควชิาวศิวกรรมโยธา คณะวศิวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยับรูพา ตัQงอยูใ่นเขตพืQนที%
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พฒันาชายฝั%งทะเลภาคตะวนัออก ดงันัQนจึงเป็นโอกาสดีที%จะผลิตมหาบณัฑิตที%มีความเชี%ยวชาญดา้นวศิวกรรม
โยธาเพื%อสนบัสนุนภาระกิจขา้งตน้ ในพืQนที% 
 

-เหตุผลในการปรับปรุงหลกัสูตร- 
 การปรับปรุงหลกัสูตรครัQ งนีQ เพื%อตอบสนองความตอ้งการของผูศึ้กษาต่อในระดบัปริญญาโท สาขา
วศิวกรรมโยธา จากเดิมที%มีอยูแ่ลว้ 3 กลุ่มวชิา ไดแ้ก่ กลุ่มวชิาวศิวกรรมโครงสร้าง กลุ่มวชิาวศิวกรรมปฐพี 
และกลุ่มวชิาวศิวกรรมนํQา โดยหลกัสูตรปรับปรุงนีQไดเ้พิ%มอีก 2 กลุ่มวชิา ไดแ้ก่ กลุ่มวชิาวศิวกรรมขนส่งและ
การจราจร และกลุ่มวชิาวศิวกรรมบริหารงานก่อสร้าง รวมเป็น 5 กลุ่มวชิา และเพื%อปรับปรุงหลกัสูตรใหมี้
การเรียนการสอนที%เนน้การศึกษาวจิยัอยา่งเดียวในหลกัสูตรอีกดว้ย 

-วตัถุประสงค์- 
1. เพื%อผลิตมหาบณัฑิตที%มีความเป็นเลิศทางดา้นวชิาการและดา้นปฏิบติัทางวศิวกรรมโยธา  รวมทัQงมี

ศกัยภาพในการทาํงานวจิยัและพฒันาในสายงานที%เกี%ยวขอ้ง 
2. เพื%อส่งเสริมการคน้ควา้ และผลิตผลงานวจิยัที%มีคุณภาพและเป็นองคค์วามรู้ใหม่ที%จาํเป็นต่อการ

พฒันาประเทศในภาวะปัจจุบนั โดยเฉพาะการแกปั้ญหาของภูมิภาคตะวนัออก 
 
2. แผนพฒันาปรับปรุง 

แผนการพฒันา/
เปลี ยนแปลง 

ยุทธศาสตร์ หลกัฐาน/ดัชนีชีCวดั 

- ปรับปรุงหลกัสูตร
วศิวกรรมศาสตร
มหาบณัฑิตสาขาวชิา
วศิวกรรมโยธาใหมี้
มาตรฐานไม่ตํ%ากวา่
มาตรฐานคุณวุฒิสาขา 
วศิวกรรมโยธาที%
กระทรวงศึกษาธิการ
กาํหนดและสอดคลอ้ง
กบัความตอ้งการของ
ภาคธุรกิจและ
ภาคอุตสาหกรรม 

1. ติดตามความเปลี%ยนแปลงและความ
ตอ้งการกาํลงัคนในภาคธุรกิจเพื%อเป็น
ขอ้มูลในการพฒันาหลกัสูตร 
2. เชิญผูเ้ชี%ยวชาญทัQงภาครัฐและเอกชน
มามีส่วนร่วมในการพฒันาหลกัสูตร 
3. มีการติดตามประเมินหลกัสูตรอยา่ง
สมํ%าเสมอ 
 
 
 
 
 

- รายงานผลการดาํเนินงาน 
- เอกสารการประสานงานกบัภาค
ธุรกิจ 
- ผูใ้ชบ้ณัฑิตมีความพึงพอใจ
มหาบณัฑิตโดยเฉลี%ยระดบั 3.5 
จากระดบั 5 
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หมวดที  3 ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการและโครงสร้างของหลกัสูตร 
 

1. ระบบการจัดการศึกษา 
 1.1 ระบบ 
  หลกัสูตรนีQจดัการศึกษาระบบทวภิาค นิสิตมีประเภทเดียว คือนิสิตภาคปกติ 
 1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน 
  นิสิตภาคปกติอาจลงทะเบียนเรียนภาคฤดูร้อนได ้
 1.3 การเทียบเคียงหน่วยกติในระบบทวภิาค 
  ไม่มี 
 
2. การดําเนินการหลกัสูตร 
 2.1 วนั-เวลาในการดําเนินการ 
  จดัการเรียนการสอนในวนัและเวลาราชการ สาํหรับนิสิตภาคปกติ ในกรณีที%ใชว้ทิยากร
พิเศษจากบุคคลภายนอก อาจจดัใหเ้รียนนอกเวลาราชการ 
 2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 

2.2.1 สาํเร็จการศึกษาปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตรสาขาวศิวกรรมโยธา หรือสาขาอื%นที%เทียบเท่า  
เช่น ครุศาสตรอุตสาหกรรมบณัฑิต (คอ.บ.) อุตสาหกรรมศาสตรบณัฑิต (อส.บ.) เป็นตน้ ทัQงนีQ เฉพาะผูเ้ขา้ศึกษา 
แผน ก แบบ ก 1 จะตอ้งมีผลการศึกษาเฉลี%ยในระดบัปริญญาตรีไม่นอ้ยกวา่ 2.75 หรือมีประสบการณ์ 
การทาํงานดา้นวศิวกรรมโยธาไม่นอ้ยกวา่ 3 ปี หรือเป็นอาจารยป์ระจาํในสถาบนัการศึกษามาไม่นอ้ยกวา่ 1 ปี 

2.2.2 คุณสมบติัอื%นๆ เป็นไปตามขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยับูรพา วา่ดว้ยการศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา 
พ.ศ. 2552 ขอ้ 4 

2.2.3 คุณสมบติัอื%นๆ เป็นไปตามประกาศซึ%งฝ่ายบณัฑิตศึกษา มหาวทิยาลยับูรพา จะประกาศให้
ทราบเป็นปีๆ ไป หรือคณะกรรมการฝ่ายบณัฑิตศึกษาประจาํคณะ หรือคณะกรรมการฝ่ายบณัฑิตศึกษา
สาขาวชิา พิจารณาแลว้เห็นสมควรใหมี้สิทธิสมคัรเขา้ศึกษาได ้

2.2.4 นิสิตอาจตอ้งลงทะเบียนเรียนรายวชิาอื%นๆ เพื%อปรับพืQนฐานความรู้ โดยไม่นบัเป็นหน่วยกิต 
ของหลกัสูตร ตามที%กาํหนดโดยอาจารยที์%ปรึกษา 

2.3 ปัญหาของนิสิตแรกเข้า 
- 

2.4 กลยุทธ์ในการดําเนินการเพื อแก้ไขปัญหา/ข้อจํากดัของนิสิตในข้อ 2.3 
 - 
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2.5 แผนการรับนิสิตและผู้สําเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี 
  

ปีการศึกษา 2553 2554 2555 2556 2557 
นิสิตชัQนปีที% 1 25 25 30 30 30 
นิสิตชัQนปีที% 2 - 25 25 30 30 

รวม 25 50 55 60 60 
คาดวา่จะสาํเร็จการศึกษา - 25 25 30 30 

 
2.6 งบประมาณตามแผน 

ความตอ้งการงบประมาณสาํหรับหลกัสูตรนีQ มีดงันีQ  
 หน่วย : พนับาท 

หมวดรายจ่าย 2553 2554 2555 2556 2557 
1. งบบุคลากร 150 150 300 300 300 
2. งบดาํเนินการ 500 1,000 1,250 1,250 1,250 
3. งบลงทุน 500 500 600 600 600 
4. งบเงินอุดหนุน 300 300 300 300 300 

รวม 1,450 1,950 2,450 2,450 2,450 
 

2.7 ระบบการศึกษา 
ใชร้ะบบการจดัการเรียนการสอนแบบชัQนเรียน 

2.8 การเทียบโอนหน่วยกติ รายวชิาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลยั 
2.8.1  นิสิตที%เคยศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาอื%นมาก่อน เมื%อเขา้ศึกษาในหลกัสูตรนีQสามารถ

เทียบโอนหน่วยกิตไดท้ัQงนีQ เป็นไปตามขอ้บงัคบัของมหาวิทยาลยั 
  2.8.2  นิสิตสามารถลงทะเบียนเรียนบางรายวชิาที%มหาวทิยาลยัอื%นแลว้โอนหน่วยกิตได ้
ทัQงนีQ เป็นไปตามขอ้บงัคบัของมหาวทิยาลยั 

           นิสิตหลกัสูตรวศิวกรรมศาสตรมหาบณัฑิตสาขาวิชาวศิวกรรมโยธาจาก
มหาวทิยาลยัอื%นสามารถมาเรียนบางรายวชิาในหลกัสูตรนีQ  แลว้โอนหน่วยกิตกลบัไปยงัมหาวทิยาลยัที%สังกดั 
ทัQงนีQการลงทะเบียนเรียนขา้มมหาวทิยาลยันัQน หลกัสูตรของทัQงสองมหาวทิยาลยัจะตอ้งเป็นไปตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิหลกัสูตรวศิวกรรมศาสตรมหาบณัฑิตสาขาวชิาวศิวกรรมโยธา 
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2. หลกัสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
 3.1 หลกัสูตร 
 3.1.1 จํานวนหน่วยกติ 
  หลกัสูตรแผน ก แบบ ก 1  หน่วยกิตรวมตลอดหลกัสูตร ไม่นอ้ยกวา่ 36 หน่วยกิต 
  หลกัสูตรแผน ก แบบ ก 2  หน่วยกิตรวมตลอดหลกัสูตร ไม่นอ้ยกวา่ 36 หน่วยกิต 
 3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร 
 หลกัสูตรปรับปรุงนีQแบ่งโครงสร้างหลกัสูตรแผน ก แบบ ก 2 เป็น 5 กลุ่มวชิายอ่ย คือ 
กลุ่มวชิาวศิวกรรมโครงสร้าง กลุ่มวชิาวศิวกรรมปฐพี กลุ่มวชิาวศิวกรรมนํQา กลุ่มวชิาวศิวกรรมขนส่งและ
การจราจร และกลุ่มวชิาวศิวกรรมบริหารงานก่อสร้าง 
  หลกัสูตรแผน ก แบบ ก 1 
   วชิาบงัคบั (ไม่นบัหน่วยกิต)   2 หน่วยกิต 
   วทิยานิพนธ์                36 หน่วยกิต 
  หลกัสูตรแผน ก แบบ ก 2 
   วชิาบงัคบั                  9 หน่วยกิต  
    - วชิาบงัคบัร่วม (ไม่นบัหน่วยกิต) 2 หน่วยกิต 
    - วชิาบงัคบัเฉพาะกลุ่มวชิา  9 หน่วยกิต 
   วชิาเลือก     9 หน่วยกิต 
   วทิยานิพนธ์                18 หน่วยกิต 

  
3.1.3 รายวชิา 

  หลกัสูตรแผน ก แบบ ก 1 
  วชิาบังคับ จาํนวน 2 หน่วยกิต 
       จาํนวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบติั-ศึกษาดว้ยตนเอง) 
  505591 สัมมนาวศิวกรรมโยธา 1     1 (1-0-2) * 
   Seminar in Civil Engineering I 
  505592 สัมมนาวศิวกรรมโยธา 2     1 (1-0-2) * 
   Seminar in Civil Engineering II 

(* ไม่นบัหน่วยกิตในการสาํเร็จการศึกษา) 
  วทิยานิพนธ์ จาํนวน 36 หน่วยกิต 
  505698 วทิยานิพนธ์      36 (0-0-108) 
      Thesis 
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  หลกัสูตรแผน ก แบบ ก 2 
  วชิาบังคับ  จาํนวน 11 หน่วยกิต 
  นิสิตในหลกัสูตรแผน ก แบบ ก 2 ตอ้งลงทะเบียนเรียนรายวชิาบงัคบัร่วม และรายวชิา
เฉพาะกลุ่มวชิาใดวชิาหนึ%งเท่านัQน ดงันีQ  
      จาํนวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบติั-ศึกษาดว้ยตนเอง) 
  วชิาบังคับร่วม  จาํนวน 2 หน่วยกิต 
  505591 สัมมนาวศิวกรรมโยธา 1     1 (1-0-2) * 
   Seminar in Civil Engineering I 
  505592 สัมมนาวศิวกรรมโยธา 2     1 (1-0-2) * 
   Seminar in Civil Engineering II 

(* ไม่นบัหน่วยกิตในการสาํเร็จการศึกษา) 
วชิาบังคับเฉพาะกลุ่มวชิา  จาํนวน 9 หน่วยกิต 
(1) กลุ่มวชิาวศิวกรรมโครงสร้าง 

  505501 ทฤษฎีโครงสร้างขัQนสูง     3 (3-0-6) 
   Advanced Structural Theory  
  505502 คณิตศาสตร์วศิวกรรมประยุกต ์    3 (3-0-6) 
   Applied Engineering Mathematics   
  505503 โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กขัQนสูง   3 (3-0-6) 
   Advanced Reinforced Concrete Structures 

(2) กลุ่มวชิาวศิวกรรมปฐพี 
  505521 ปฐพีกลศาสตร์ขัQนสูง     3 (3-0-6) 
   Advanced Soil Mechanics 
  505522 วศิวกรรมฐานรากขัQนสูง     3 (3-0-6)  
   Advanced Foundation Engineering 
  505523 การสาํรวจและทดสอบดิน    3 (2-3-4) 
   Soil Exploration and Testing 

(3) กลุ่มวชิาวศิวกรรมนํQา 
  505541 การจดัการทรัพยากรนํQาขัQนสูง    3 (3-0-6) 
   Advanced Water Resources Management 
  505542 อุทกพลศาสตร์      3 (3-0-6) 
   Hydrodynamics 
  505543 วศิวกรรมชายฝั%งทะเล     3 (3-0-6) 
   Coastal Engineering 
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(4) กลุ่มวชิาวศิวกรรมขนส่งและการจราจร 
  505561 การวางแผนการขนส่ง     3 (3-0-6) 
   Transportation Planning 
  505562 วศิวกรรมจราจร      3 (3-0-6) 
   Traffic Engineering 
  505563 การวเิคราะห์พฤติกรรมการเดินทาง   3 (3-0-6) 
   Travel Behavior Analysis 

(5) กลุ่มวชิาวศิวกรรมบริหารงานก่อสร้าง 
  505581 การวางแผนและควบคุมโครงการก่อสร้าง   3 (3-0-6) 
   Construction Project Planning and Control 
  505582 วธีิการก่อสร้างและเครื%องมือเครื%องจกัรในการก่อสร้าง 3 (3-0-6) 
   Methods and Equipments in Construction 
  505583 สัญญาและกระบวนการยติุธรรมในการก่อสร้าง  3 (3-0-6) 
   Construction Contracting and Legal Issues 
 
  วชิาเลอืก  จาํนวน 9 หน่วยกิต 
  นิสิตในหลกัสูตรแผน ก แบบ ก 2 ตอ้งลงทะเบียนเรียนรายวชิาเลือกเฉพาะกลุ่มวชิาไม่นอ้ย
กวา่ 9 หน่วยกิต แต่ในกรณีที%มีความจาํเป็น นิสิตกลุ่มวชิาวิศวกรรมปฐพีและกลุ่มวชิาวศิวกรรมนํQาอาจเลือก
เรียนรายวชิาต่างกลุ่มวชิา หรือจากภายนอกภาควชิาฯ เป็นรายวชิาเลือกได ้ยกเวน้ นิสิตกลุ่มวชิาวศิวกรรม
โครงสร้างและกลุ่มวชิาวศิวกรรมบริหารงานก่อสร้าง สามารถเลือกเรียนรายวชิาต่างกลุ่มวชิา หรือจาก
ภายนอกภาควชิาฯ เป็นรายวิชาเลือกไดไ้ม่เกิน 3 หน่วยกิต ทัQงนีQ โดยความเห็นชอบของภาควชิาฯ 

นิสิตสามารถเลือกเรียนรายวิชาจากสถาบนัอื%นๆ ที%มหาวทิยาลยับูรพารับรองทัQง
ภายในประเทศและภายนอกประเทศ เป็นรายวชิาเลือกของกลุ่มวชิาวศิวกรรมโครงสร้าง วศิวกรรมปฐพี 
วศิวกรรมนํQา วศิวกรรมขนส่งและการจราจร และวศิวกรรมบริหารงานก่อสร้างไดไ้ม่เกิน 3 หน่วยกิต ทัQงนีQ
โดยความเห็นชอบของมหาวิทยาลยับูรพา 
      จาํนวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบติั-ศึกษาดว้ยตนเอง) 

(1) กลุ่มวชิาวศิวกรรมโครงสร้าง 
  505504 พลศาสตร์และการสั%นสะเทือน    3 (3-0-6) 
   Dynamics and Vibrations 
  505505 เทคโนโลยคีอนกรีตขัQนสูง    3 (3-0-6) 
   Advanced Concrete Technology 
  505506 การออกแบบโครงสร้างเหล็กขัQนสูง   3 (3-0-6) 
   Advanced Design of Steel Structures 
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  505507 วธีิไฟไนตเ์อลิเมนตส์าํหรับวิศวกรโยธา   3 (3-0-6) 
   Finite Element Method for Civil Engineers 
  505508 กลศาสตร์ของวสัดุขัQนสูง     3 (3-0-6) 
   Advanced Mechanics of Materials 
  505509 การป้องกนั ซ่อมแซม และบาํรุงรักษาโครงสร้าง  3 (3-0-6) 
   Protection, Repair and Maintenance of Structure   
  505510 หวัขอ้เลือกสรรทางวศิวกรรมโครงสร้าง   3 (3-0-6) 
   Selected Topics in Structural Engineering 
  505511 การศึกษาพิเศษทางวศิวกรรมโครงสร้าง   3 (0-0-9) 
   Special Study in Structural Engineering 

(2) กลุ่มวชิาวศิวกรรมปฐพี 
  505524 พฤติกรรมของดิน     3 (3-0-6) 
   Soil Behavior 
  505525 วธีิวเิคราะห์เชิงตวัเลขทางวศิวกรรมปฐพี   3 (3-0-6) 
   Numerical Methods in Geotechnical Engineering 
  505526 การปรับปรุงคุณภาพดินและการใชแ้ผน่ใยสังเคราะห์ 3 (3-0-6) 
   Soil Improvement and Geosynthetics 
  505527 ทฤษฎีปฐพีกลศาสตร์และแบบจาํลองทางคณิตศาสตร์ 3 (3-0-6) 
   Theoretical Soil Mechanics and Constitutive Modeling 
  505528 วศิวกรรมปฐพีสิ%งแวดลอ้ม    3 (3-0-6) 
   Geoenvironmental Engineering 
  505529 งานขดุใตดิ้นและงานอุโมงค ์    3 (3-0-6) 
   Underground Excavation and Tunneling 
  505530 หวัขอ้เลือกสรรทางวศิวกรรมปฐพี   3 (3-0-6) 
   Selected Topics in Geotechnical Engineering 
  505531 การศึกษาพิเศษทางวศิวกรรมปฐพี    3 (0-0-9) 
   Special Study in Geotechnical Engineering 

(3) กลุ่มวชิาวศิวกรรมนํQา 
  505544 อุทกวทิยาลุ่มนํQา      3 (3-0-6) 
   Watershed Hydrology 
  505545 วธีิเชิงตวัเลขในงานวศิวกรรมนํQา    3 (3-0-6) 
   Numerical Methods in Water Engineering 
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  505546 การจดัการเขตชายฝั%งทะเล    3 (3-0-6) 
   Coastal Zone Management 
  505547 วศิวกรรมนํQาใตดิ้น     3 (3-0-6) 
   Groundwater Engineering 
  505548 หวัขอ้เลือกสรรทางวศิวกรรมนํQา    3 (3-0-6) 
   Selected Topics in Water Engineering 
  505549 การศึกษาพิเศษทางวศิวกรรมนํQา    3 (0-0-9) 
   Special Study in Water Engineering 

(4) กลุ่มวชิาวศิวกรรมขนส่งและการจราจร 
  505564 ระเบียบวธีิวจิยัสาํหรับการศึกษาดา้นวศิวกรรมขนส่ง 3 (3-0-6) 
   Research Methodology for Transportation Engineering Studies  
  505565 ทฤษฎีการไหลของกระแสจราจร    3 (3-0-6) 
   Traffic Flow Theory  
  505566 การวางแผนและดาํเนินการการขนส่งสาธารณะ  3 (3-0-6) 
   Public Transportation Planning and Operations  
  505567 การจดัการการจราจร     3 (3-0-6) 
   Traffic Management  
  505568 วศิวกรรมโครงสร้างพืQนฐานการขนส่ง   3 (3-0-6) 
   Transport Infrastructure Engineering  
  505569 เศรษฐศาสตร์การขนส่ง     3 (3-0-6) 
   Transportation Economics  
  505570 หวัขอ้เลือกสรรทางวศิวกรรมขนส่งและการจราจร  3 (3-0-6) 
   Selected Topics in Transportation and Traffic Engineering  
  505571 การศึกษาพิเศษทางวศิวกรรมขนส่งและการจราจร  3 (0-0-9) 
   Special Study in Transportation and Traffic Engineering 
  505572 วจิยัเชิงปฏิบติัการขัQนสูงสาํหรับการวางแผนการขนส่งรูปแบบราง 3 (3-0-6) 
   Advanced Operations Research for Rail Transportation Planning 
  505573 การวเิคราะห์โครงข่ายการขนส่งรูปแบบราง  3 (3-0-6) 
   Rail Transportation Network Analysis 
  505574 เศรษฐศาสตร์การขนส่งรูปแบบราง   3 (3-0-6) 
   Rail Transportation Economics 
  505575 การบริหารโครงการขนส่งรูปแบบราง   3 (3-0-6) 
   Rail Transportation Projects Management 
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(5) กลุ่มวชิาวศิวกรรมบริหารงานก่อสร้าง 
  505584 การจดัการโครงสร้างพืQนฐาน    3 (3-0-6) 
   Infrastructure Management 
  505585 การใชชิ้Qนส่วนสาํเร็จรูปในงานก่อสร้าง   3 (3-0-6) 
   Prefabricated in Construction  
  505586 การประยกุตใ์ชค้อมพิวเตอร์ในงานก่อสร้าง  3 (3-0-6) 
   Computer Applications in Construction  
  505587 การวเิคราะห์โครงการและการบริหารอสังหาริมทรัพย ์ 3 (3-0-6) 
   Project Analysis and Real Estate Administration   
  505588 การวเิคราะห์ปัญหาในธุรกิจก่อสร้าง   3 (3-0-6) 
   Construction Business Problem Analysis 
  505589 เทคนิคการตรวจสอบงานและการบริหารคุณภาพในงาน- 3 (3-0-6) 
   ก่อสร้าง 
   Inspection Techniques and Quality Management in Construction  
  505590 หวัขอ้เลือกสรรทางวศิวกรรมบริหารงานก่อสร้าง  3 (3-0-6) 
   Selected Topics in Construction Management Engineering 
 
  วทิยานิพนธ์ จาํนวน 18 หน่วยกิต 
  505699 วทิยานิพนธ์      18 (0-0-54) 
      Thesis 
 
ความหมายของเลขรหัสวชิา 
 รหสัวชิาประกอบดว้ยเลข  6 หลกั มีความหมายดงันีQ   
 เลขรหสั 505 หมายถึง สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา 
 เลขรหสัหลกัที% 4 หมายถึง รายวชิาระดบัปริญญาโทปี 1 (เลข 5) 
    รายวชิาระดบัปริญญาโทปี 2 (เลข 6) 
 เลขรหสัหลกัที% 5 หมายถึง  กลุ่มวชิา 
  เลข 0 - 1 หมายถึง  กลุ่มวชิาวศิวกรรมโครงสร้าง 
  เลข 2 - 3 หมายถึง กลุ่มวชิาวศิวกรรมปฐพี 
  เลข 4 - 5 หมายถึง กลุ่มวชิาวศิวกรรมนํQา 
  เลข 6 - 7 หมายถึง  กลุ่มวชิาวศิวกรรมขนส่งและการจราจร 
  เลข 8  หมายถึง  กลุ่มวชิาวศิวกรรมบริหารงานก่อสร้าง 
  เลข 9  หมายถึง  รายวชิาที%เกี%ยวกบัการศึกษาดว้ยตนเอง หวัขอ้พิเศษ สัมมนา วจิยั 
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และวทิยานิพนธ์ 
 เลขรหสัหลกัที% 6 หมายถึง  ลาํดบัรายวชิาในกลุ่มวชิาของเลขรหสัตวัที% 5 
 

3.1.4 แผนการศึกษา 
  แผนการศึกษาของนิสิตหลกัสูตรวศิวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา ใน
แต่ละภาคเรียนของปีการศึกษาเป็นดงันีQ  
 

หลกัสูตรแผน ก แบบ ก 1 
ปีที  1 ภาคต้น 

505591 สัมมนาวศิวกรรมโยธา 1     1 (1-0-2)* 
(* ไม่นบัหน่วยกิตในการสาํเร็จการศึกษา) 

505698 วทิยานิพนธ์      9 (0-0-27) 
         รวม 9 หน่วยกิต 

ปีที  1 ภาคปลาย 
505592 สัมมนาวศิวกรรมโยธา 2     1 (1-0-2) * 
 (* ไม่นบัหน่วยกิตในการสาํเร็จการศึกษา) 

  505698 วทิยานิพนธ์      9 (0-0-27) 
         รวม 9 หน่วยกิต 

ปีที  2 ภาคต้น 
505698 วทิยานิพนธ์      9 (0-0-27) 

         รวม 9 หน่วยกิต 
ปีที  2 ภาคปลาย 

505698 วทิยานิพนธ์      9 (0-0-27) 
         รวม 9 หน่วยกิต 
 
       รวมตลอดหลกัสูตร        36 หน่วยกิต 
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  หลกัสูตรแผน ก แบบ ก 2 
ปีที  1 ภาคต้น 

505xxx วชิาบงัคบัเฉพาะกลุ่มวชิา 1    3 หน่วยกิต 
505xxx วชิาบงัคบัเฉพาะกลุ่มวชิา 2    3 หน่วยกิต 
505xxx วชิาเลือก 1       3 หน่วยกิต 
505591 สัมมนาวศิวกรรมโยธา 1     1 (1-0-2)* 

(* ไม่นบัหน่วยกิตในการสาํเร็จการศึกษา) 
         รวม 9 หน่วยกิต 

ปีที  1 ภาคปลาย 
505xxx วชิาบงัคบัเฉพาะกลุ่มวชิา 3    3 หน่วยกิต 
505xxx วชิาเลือก 2      3 หน่วยกิต 
505xxx วชิาเลือก 3      3 หน่วยกิต 
505592 สัมมนาวศิวกรรมโยธา 2     1 (1-0-2) * 
 (* ไม่นบัหน่วยกิตในการสาํเร็จการศึกษา) 

         รวม 9 หน่วยกิต 
ปีที  2 ภาคต้น 

505699 วทิยานิพนธ์      9 (0-0-27) 
         รวม 9 หน่วยกิต 

ปีที  2 ภาคปลาย 
505699 วทิยานิพนธ์      9 (0-0-27) 

         รวม 9 หน่วยกิต 
 
       รวมตลอดหลกัสูตร        36 หน่วยกิต 
 

3.1.5 คําอธิบายรายวชิา 
 (เอกสารแนบหมายเลข 1) 
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 3.2 ชื อ ตําแหน่งและคุณวุฒิอาจารย์ 
 3.2.1 อาจารย์ประจําหลกัสูตร  

(1) นายทวชัีย สําราญวานิช   
วศ.บ. (วศิวกรรมโยธา) จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั พ.ศ. 2538 
M.Eng. (Structural Engineering) Asian Institute of Technology, Thailand พ.ศ. 2540 
Ph.D. (Civil Engineering) Thammasat University พ.ศ. 2547 (หลกัสูตรนานาชาติ) 

ตําแหน่งทางวชิาการ ผูช่้วยศาสตราจารย ์

ผลงานทางวชิาการ (เอกสารแนบหมายเลข 2) 

ภาระการสอนที มีอยู่แล้ว 
533301 Strength of Materials II 3 (3-0-6) หน่วยกิต 
533322 Survey Field Practice 1 (0-3-0) หน่วยกิต 
533331 Materials Testing Laboratory 1 (0-3-0) หน่วยกิต 
533332 Concrete Technology 3 (3-0-6) หน่วยกิต 
533343 Reinforced Concrete Design 3 (3-1-5) หน่วยกิต 
533373 Highway Engineering Laboratory 1 (0-3-0) หน่วยกิต 
533434 Durability of Concrete 3 (3-0-6) หน่วยกิต 
533498 Civil Engineering Project I 1 (0-3-0) หน่วยกิต 
533499 Civil Engineering Project II 3 (0-9-0) หน่วยกิต 
533603 Advanced Concrete Technology 3 (3-0-6) หน่วยกิต 
533604 Advanced Reinforced Concrete Structures 3 (3-0-6) หน่วยกิต 
533691 Seminar in Civil Engineering I 1 (1-0-2) หน่วยกิต 
533692 Seminar in Civil Engineering II 1 (1-0-2) หน่วยกิต 

ภาระการสอนในหลกัสูตรนีC 
505501 Advanced Structural Theory 3 (3-0-6) หน่วยกิต 
505503 Advanced Reinforced Concrete Structures 3 (3-0-6) หน่วยกิต 
505505 Advanced Concrete Technology 3 (3-0-6) หน่วยกิต 
505509 Protection, Repair and Maintenance of Structure 3 (3-0-6) หน่วยกิต 
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(2) นายพทัรพงษ์ อาสนจินดา  
วศ.บ. (วศิวกรรมโยธา), มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ พ.ศ. 2545 
วศ.ม. (วศิวกรรมโยธา), จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั พ.ศ. 2547 
Ph.D. (Civil Engineering) Chulalongkorn University พ.ศ. 2551 (หลกัสูตรนานาชาติ) 

ตําแหน่งทางวชิาการ อาจารย ์

ผลงานทางวชิาการ (เอกสารแนบหมายเลข 2) 

ภาระการสอนที มีอยู่แล้ว 
520498 Civil Engineering Project I 1 (0-3-0) หน่วยกิต 
520499 Civil Engineering Project II 3 (0-9-0) หน่วยกิต 
533201 Statics 3 (3-0-6) หน่วยกิต 
533204 Strength of Materials I 3 (3-0-6) หน่วยกิต 
533322 Survey Field Practice 1 (0-3-0) หน่วยกิต 
533331 Materials Testing Laboratory 1 (0-3-0) หน่วยกิต 
533373 Highway Engineering Laboratory 1 (0-3-0) หน่วยกิต 
533341 Theory of Structures 3 (3-0-6) หน่วยกิต 
533342 Structural Analysis 3 (3-0-6) หน่วยกิต 
533602 Dynamics and Vibrations  3 (3-0-6) หน่วยกิต 
533611 Numerical and Approximation in Structural Mechanics 3 (3-0-6) หน่วยกิต 
533691 Seminar in Civil Engineering I 1 (1-0-2) หน่วยกิต 
533692 Seminar in Civil Engineering II 1 (1-0-2) หน่วยกิต 

ภาระการสอนในหลกัสูตรนีC 
505502 Applied Engineering Mathematics 3 (3-0-6) หน่วยกิต 
505504 Dynamics and Vibrations  3 (3-0-6) หน่วยกิต 
505510 Selected Topics in Structural Engineering  3 (3-0-6) หน่วยกิต 
505511 Special Study in Structural Engineering  3 (3-0-6) หน่วยกิต 

 (3) นายสยาม ยิCมศิริ   
วศ.บ. (วศิวกรรมโยธา) จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  พ.ศ. 2535 
M.Eng. (Soil Engineering) Asian Institute of Technology, Thailand พ.ศ. 2537 
Ph.D. (Soil Mechanics) University of Cambridge, UK พ.ศ. 2544 

ตําแหน่งทางวชิาการ ผูช่้วยศาสตราจารย ์

ผลงานทางวชิาการ (เอกสารแนบหมายเลข 2) 
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ภาระการสอนที มีอยู่แล้ว 
520463 Foundation Engineering 3 (3-0-6) หน่วยกิต 
533201 Statics 3 (3-0-6) หน่วยกิต 
533322 Survey Field Practice 1 (0-3-0) หน่วยกิต 
533361 Soil Mechanics 3 (3-0-6) หน่วยกิต 
533362 Soil Mechanics Laboratory 1 (0-3-0) หน่วยกิต 
533631 Advanced Foundation Engineering  3 (3-0-6) หน่วยกิต 

ภาระการสอนในหลกัสูตรนีC 
505521 Advanced Soil Mechanics 3 (3-0-6) หน่วยกิต 
505522 Advanced Foundation Engineering 3 (3-0-6) หน่วยกิต 
505523 Soil Exploration and Testing 3 (2-3-4) หน่วยกิต 
505524 Soil Behavior 3 (3-0-6) หน่วยกิต 
505529 Underground Excavation and Tunneling 3 (3-0-6) หน่วยกิต 

(4) นายธรรมนูญ รัศมีมาสเมือง   
วศ.บ. (วศิวกรรมโยธา), มหาวทิยาลยัขอนแก่น พ.ศ. 2541 
M.Eng. (Integrated Water Resources Management), Asian Institute of Technology, Thailand พ.ศ. 2544 
D.Eng. (Civil Engineering), Yokohama National University, Japan พ.ศ. 2550 

ตําแหน่งทางวชิาการ อาจารย ์

ผลงานทางวชิาการ (เอกสารแนบหมายเลข 2) 

ภาระการสอนที มีอยู่แล้ว 
533202 Hydraulics 3 (3-0-6) หน่วยกิต 
533203 Hydraulics Laboratory 1 (0-3-0) หน่วยกิต 
533282 Water Supply and Sanitary Engineering 3 (3-0-6)  หน่วยกิต 
533322 Survey Field Practice 1 (0-3-0) หน่วยกิต 
533481 Hydraulics Engineering 3 (3-0-6) หน่วยกิต 
533482 Hydraulics Engineering Laboratory 1 (0-3-0) หน่วยกิต 
533498 Civil Engineering Project I 1 (0-3-0)  หน่วยกิต 
533499 Civil Engineering Project II 3 (0-9-0)  หน่วยกิต 
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ภาระการสอนในหลกัสูตรนีC 
505542 Hydrodynamics  3 (3-0-6) หน่วยกิต 
505543 Coastal Engineering 3 (3-0-6) หน่วยกิต 
505546 Coastal Zone Management 3 (3-0-6)  หน่วยกิต 
505548 Selected Topics in Water Engineering 3 (3-0-6)  หน่วยกิต 
505549 Special Study in Water Engineering 3 (3-0-6)  หน่วยกิต 

(5) นายสุรเมศวร์ พิริยะวฒัน์  
วศิวกรรมศาสตรบณัฑิต (วศิวกรรมสาํรวจ), จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั พ.ศ. 2538 
วศิวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต (วศิวกรรมโยธา), จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั พ.ศ. 2544 
วศิวกรรมศาสตรดุษฎีบณัฑิต (วศิวกรรมโยธา), จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั พ.ศ. 2549 

ตําแหน่งทางวชิาการ ผูช่้วยศาสตราจารย ์

ผลงานทางวชิาการ (เอกสารแนบหมายเลข 2) 

ภาระการสอนที มีอยู่แล้ว 
533221 Surveying 3 (3-0-6) หน่วยกิต 
533321 Route Surveying 3 (2-3-4) หน่วยกิต 
533322 Survey Field Practice 1 (0-3-0) หน่วยกิต 
533371 Transportation Engineering 3 (3-0-6) หน่วยกิต 
533372 Highway Engineering 3 (3-0-6) หน่วยกิต 
533373 Highway Engineering Laboratory 1 (0-3-0) หน่วยกิต 
533498 Civil Engineering Project I 1 (0-3-0)  หน่วยกิต 
533499 Civil Engineering Project II 3 (0-9-0)  หน่วยกิต 

ภาระการสอนในหลกัสูตรนีC 
505561 Urban Transportation Planning 3 (3-0-6) หน่วยกิต 
505563 Travel Behavior Analysis 3 (3-0-6) หน่วยกิต 
505564 Research Methodology for Transportation Engineering Study  3 (3-0-6) หน่วยกิต 
505566 Public Transportation Planning and Operations 3 (3-0-6) หน่วยกิต 
505568 Transport Infrastructure Engineering 3 (3-0-6) หน่วยกิต 

 
 3.2.2 อาจารย์ประจํา  
  อาจารยป์ระจาํภาควชิาวศิวกรรมโยธา คณะวศิวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยับูรพา 
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 3.2.3 อาจารย์พเิศษ  
ภาควชิาวศิวกรรมโยธา คณะวศิวกรรมศาสตร์ จะเชิญอาจารยพ์ิเศษจากมหาวทิยาลยั

ภายในประเทศและมหาวทิยาลยัต่างประเทศที%มีบนัทึกความเขา้ใจความร่วมมือทางวชิาการกบัมหาวทิยาลยั
บูรพา รวมทัQงวศิวกรผูเ้ชี%ยวชาญจากภาคเอกชน มาช่วยสอนในบางรายวชิาหรือบางหวัขอ้ตามความเหมาะสม 
ตลอดจนเชิญมาเป็นอาจารยใ์หค้าํปรึกษาหรืออาจารยที์%ปรึกษาร่วมของวทิยานิพนธ์ 
 

4.  องค์ประกอบเกี ยวกบัประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน และสหกจิศึกษา) 
  ไม่มี 
 

5.  ข้อกาํหนดเกี ยวกบัการทาํโครงงานหรืองานวจัิย (ถ้ามี) 
   ไม่มี 
 

หมวดที  4 ผลการเรียนรู้และกลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 
1. การพฒันาคุณลกัษณะพเิศษของนิสิต 

คุณลกัษณะพเิศษ กลยุทธ์หรือกจิกรรมของนิสิต 
1) มีคุณธรรม จริยธรรม ถ่อมตน และทาํหนา้ที%เป็น
พลเมืองดี รับผดิชอบต่อตนเอง วชิาชีพ และต่อสังคม 

ส่งเสริมและสอดแทรกให้นิสิตมีจรรยาบรรณใน
วชิาชีพ เคารพในสิทธิทางปัญญา และขอ้มูลส่วน
บุคคล การใชเ้ทคโนโลยใีนการพฒันาสังคมที%
ถูกตอ้ง 

2) ปฏิบติัตนภายใตจ้รรยาบรรณวชิาชีพดว้ยความ
ซื%อสัตยสุ์จริตและเสียสละ 

ส่งเสริมแนวความคิดดา้นบวกในการใชชี้วติ 
กระตุน้ใหนิ้สิตมีจิตสาํนึกสาธารณะ โดยการ
สอดแทรกแนวคิดต่าง ๆ ในระหวา่งการเรียนการ
สอน ยกตวัอยา่งทัQงที%ดีและไม่ดีใหนิ้สิตไดเ้ห็นทัQง
สองแง่มุม 

3) มีความรู้และเขา้ใจในศาสตร์ที%ศึกษาและเกี%ยวขอ้ง
ทัQงภาคทฤษฎีและปฏิบติั อยูใ่นเกณฑที์%ไดม้าตรฐาน 
และสามารถประยกุตใ์ชศ้าสตร์ความรู้ดงักล่าวอยา่ง
เหมาะสมเพื%อการประกอบวิชาชีพ 

รายวชิาบงัคบัของหลกัสูตรและแนวทางการเรียน
การสอนตอ้งส่งเสริมให้นิสิตสามารถคิดและเขา้ใจ
ที%มาขององคค์วามรู้พืQนฐาน ใหมี้ความรู้ความเขา้ใจ
ในศาสตร์นัQนมากยิ%งขึQน และสามารถเชื%อมโยง
ระหวา่งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบติั ตลอดจนการ
นาํไปประยกุตใ์ชก้บัปัญหาจริงไดก้วา้งขวางมาก
ยิ%งขึQน มีแบบฝึกหดัและมอบหมายงาน และ
กรณีศึกษาต่าง ๆ ใหนิ้สิตเขา้ใจในการประยกุตอ์งค์
ความรู้กบัปัญหาจริง 
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คุณลกัษณะพเิศษ กลยุทธ์หรือกจิกรรมของนิสิต 
4) มีความใฝ่รู้ในองคค์วามรู้และเทคโนโลยทีี%มีการ
เปลี%ยนแปลงพฒันาอยา่งต่อเนื%อง สามารถพฒันาองค์
ความรู้ที%ตนมีอยูใ่หสู้งขึQนไป เพื%อพฒันาตนเอง 
พฒันางาน พฒันาสังคมและประเทศชาติ 

รายวชิาเลือกของหลกัสูตรตอ้งสามารถต่อยอด
ความรู้จากรายวชิาบงัคบั และส่งเสริมใหนิ้สิต
สามารถวเิคราะห์และสังเคราะห์ปัญหาเพื%อใหเ้กิด
องคค์วามรู้เพิ%มเติมในศาสตร์เฉพาะทางนัQน ๆ ได ้
โดยมีโจทยปั์ญหาและกรณีศึกษาที%ทา้ทายหรือ
นอกเหนือจากเนืQอหารายวชิาใหนิ้สิตคน้ควา้หา
ความรู้ในการพฒันาศกัยภาพของตน 

5) มีความรู้ความเขา้ใจอยา่งถ่องแทใ้นทฤษฎี 
ผลการวจิยัและพฒันาการล่าสุดในระดบัแนวหนา้
ทางวชิาการหรือการปฏิบติัในวชิาชีพ และสิ%งที%
เกี%ยวขอ้งกบัพฒันาการเหล่านีQ ต่อองคค์วามรู้ใน
สาขาวชิา 

มีการสนบัสนุนการเรียนการสอนและวจิยั ในดา้น
วสัดุและอุปกรณ์ที%จาํเป็น ทัQงดา้นทฤษฎีและปฏิบติั 
และมีฐานขอ้มูลงานวิจยัระดบันานาชาติให้นิสิต
สามารถสืบคน้เพื%อการศึกษาและวจิยั 

6) นิสิตมีความรอบรู้และความสามารถในการใช้
เทคนิคการวิจยั เพื%อศึกษาคน้ควา้ในระดบัสูง เพื%อใช้
ในวชิาการหรือวชิาชีพ 

เนืQอหารายวชิาของหลกัสูตร มีการยกตวัอยา่งการ
ประยกุตใ์ชใ้นงานวจิยัและวิชาชีพ เพื%อใหนิ้สิต
สามารถนาํความรู้ที%ไดจ้ากชัQนเรียนมาประยกุตใ์ชไ้ด ้

7) นิสิตมีความสามารถในการสังเคราะห์ และ
ประยกุตใ์ชผ้ลการวจิยัและพฒันาการใหม่ ๆ ในการ
ปฏิบติัทางวชิาชีพ การวเิคราะห์ พฒันาและทดสอบ
สมมติฐานตลอดจนเสนอแนะแนวทางแกไ้ขปัญหา
ทัQงภาคทฤษฎีและปฏิบติั 

ส่งเสริมใหนิ้สิตมีการวทิยานิพนธ์ที%มีหวัขอ้งานวิจยั
ที%สามารถนาํมาใชป้ระโยชน์ไดจ้ริง โดยมุ่งเนน้การ
พฒันาองคค์วามรู้ที%สามารถแกไ้ขปัญหาที%เกิดขึQนใน
ปัจจุบนัเพื%อใหเ้กิดประสิทธิผลในทางวชิาการและ
วชิาชีพสูงสุด 

8) คิดเป็น ทาํเป็น มีความคิดริเริ%มสร้างสรรค ์และ
สามารถเลือกวธีิแกไ้ขปัญหาไดอ้ยา่งเหมาะสม 

ในแต่ละรายวชิาตอ้งมีโจทยปั์ญหา แบบฝึกหดั 
กรณีศึกษา โครงงาน หรือการมอบหมายงานให้
นิสิตไดฝึ้กคิด ฝึกปฏิบติั ฝึกแกปั้ญหา ไดด้ว้ยความ
เขา้ใจอยา่งถี%ถว้นแทนการจดจาํ 

9) มีทกัษะการเรียนรู้ดว้ยตนเอง การจดัการเรียนการสอนที%ส่งเสริมใหนิ้สิตเรียนรู้
ดว้ยตนเอง โดยใชก้ารสอนที%ยดึผูเ้รียนเป็นสาํคญั 

10) มีความสามารถในการทาํงานร่วมกบัผูอื้%น มี
ทกัษะในดา้นการทาํงานเป็นหมู่คณะ และสามารถ
บริหารจดัการการทาํงานไดอ้ยา่งเหมาะสม 

มีการมอบหมายงานในลกัษณะเป็นกลุ่ม หรือ
คณะทาํงาน นอกเหนือจากการมอบหมายงานแบบ
งานเดี%ยว เพื%อส่งเสริมให้นิสิตฝึกฝนการทาํงานเป็น
หมู่คณะ 
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คุณลกัษณะพเิศษ กลยุทธ์หรือกจิกรรมของนิสิต 
11) มีความสามารถในการใชภ้าษาไทย ภาษาองักฤษ 
และศพัทท์างเทคนิต และสามารถติดต่อสื%อสารกบั
ผูร่้วมงานและผูอื้%นไดเ้ป็นอยา่งดี 

มีการมอบหมายงานให้นิสิตไดสื้บคน้ขอ้มูล 
รวบรวมความรู้ที%นอกเหนือจากเนืQอหาการเรียนการ
สอนในชัQนเรียน เผยแพร่และแลกเปลี%ยนความรู้ที%ได้
ระหวา่งนิสิตดว้ยกนั หรือให้กบัผูส้นใจภายนอก 
โดยการจดัรายวชิาสัมนาทางวศิวกรรมโยธา 

12) มีความสามารถในการสื%อถึงผลการศึกษาคน้ควา้
และการวจิยั โดยการเผยแพร่ในรูปแบบของสื%อต่าง 
ๆ ต่อกลุ่มนกัวชิาการ นกัวชิาชีพ และบุคคลอื%น ๆ 

บงัคบัใหนิ้สิตทุกคนตอ้งเผยแพร่ผลงานวจิยัของตน
โดยตีพิมพบ์ทความวิจยัในวารสารการประชุม
วชิาการระดบัชาติหรือในระดบัที%สูงกวา่เป็นอยา่ง
นอ้ย 1 บทความ 

 

2. การพฒันาผลการเรียนรู้ในกลุ่มมาตรฐานผลการเรียนรู้ 
 มาตรฐานผลการเรียนรู้ ควรสะทอ้นคุณลกัษณะบณัฑิตที%พึงประสงคไ์ด ้ประกอบดว้ย 
 2.1 คุณธรรมจริยธรรม 
     2.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรม 

(1) มีคุณธรรมและจริยธรรมและสามารถแกไ้ขปัญหาทางคุณธรรมและจริยธรรมที%ซบัซอ้น
เชิงวชิาการหรือวชิาชีพดว้ยความซื%อสัตยสุ์จริตและมีจรรยาบรรณ 

(2) สามารถวนิิจฉยัปัญหาไดด้ว้ยความยติุธรรมและชดัเจน มีหลกัฐาน โดยตอบสนอง
ปัญหาตามหลกัการ เหตุผล และค่านิยมอนัดีงาม 

(3) มีคุณธรรม จริยธรรมในการจดัการกบัขอ้โตแ้ยง้และปัญหาที%มีผลกระทบต่อตนเองและผูอื้%น 
(4) มีภาวะผูน้าํในการส่งเสริมใหมี้การประพฤติปฏิบติัตามหลกัคุณธรรม จริยธรรมใน

สภาพแวดลอ้มของการทาํงานและสังคม 
     2.1.2 กลยุทธ์การสอนที ใช้พฒันาการเรียนรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรม 
  มีการปลูกฝังใหมี้วฒันธรรมองคก์ร เพื%อใหนิ้สิตมีระเบียบวนิยั โดยเนน้การเขา้ชัQนเรียนใหต้รงเวลา
ตลอดจนการแต่งกายที%เป็นไปตามระเบียบของมหาวทิยาลยั นิสิตตอ้งมีความรับผดิชอบโดยในการทาํงานกลุ่มนัQน
ตอ้งฝึกให้รู้หนา้ที%ของการเป็นผูน้าํกลุ่มและการเป็นสมาชิกกลุ่ม มีความซื%อสัตยโ์ดยตอ้งไม่กระทาํการทุจริตในการ
สอบหรือลอกการบา้นของผูอื้%น นิสิตตอ้งไม่คดัลอกผลการศึกษางานวจิยั การตีพิมพผ์ลงาน หรือวทิยานิพนธ์ มาเป็น
ผลงานของตน นิสิตตอ้งมีความซื%อสัตยแ์ละสุจริตต่อตนเองในดา้นงานวิจยั เช่น ไม่สร้างหรือดดัแปลงผลการศึกษา
โดยไม่มีหลกัฐานหรือหลกัการที%เป็นเหตุและผล เป็นตน้ มีการเปิดโอกาสใหนิ้สิตไดแ้สดงออก แสดงความคิดเห็น 
และวพิากษว์จิารณ์ปัญหาทางคุณธรรม จริยธรรมในวชิาการและวชิาชีพในระหวา่งการเรียนการสอน  นอกจากนีQ
อาจารยผ์ูส้อนทุกคนตอ้งสอดแทรกเรื%องคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในการประกอบวชิาชีพในการสอนทุก
รายวชิา รวมทัQงมีการจดักิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม 
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     2.1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรม 
 (1) ประเมินจากการตรงเวลาของนิสิตในการเขา้ชัQนเรียน การส่งงานที%ไดรั้บมอบหมาย และ 

การร่วมกิจกรรม และ ประเมินจากการมีวนิยัและพร้อมเพรียงของนิสิตในการเขา้ร่วมกิจกรรมส่งเสริมหลกัสูตร 
 (2) ประเมินจากความรับผดิชอบในหนา้ที%ที%ไดรั้บมอบหมาย 
(3) ประเมินรายงาน วทิยานิพนธ์ หรือผลงานตีพิมพข์องนิสิต จากการอา้งอิงผลงานวิจยัอื%น

วา่มีการคดัลอกหรือดดัแปลงมาหรือไม่ 
 (4) ประเมินจากการกระทาํทุจริตในการสอบ 
 

 2.2 ความรู้ 
     2.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 

 (1) มีความรู้และความเขา้ใจอยา่งถ่องแท ้ในเนืQอหาสาระหลกัของสาขาวชิา ตลอดจน
หลกัการและทฤษฎีที%สาํคญั 

(2) สามารถประยกุตค์วามรู้ ความเขา้ใจในสาขาวชิาของตนในการศึกษาคน้ควา้ทางวิชาการ
หรือการปฏิบติัในวชิาชีพ 

(3) มีความเขา้ใจทฤษฎี การวิจยัและการปฏิบติัทางวชิาชีพอยา่งลึกซึQ ง โดยสามารถพฒันา
ความรู้ใหม่ และการประยกุต ์ตลอดจนผลกระทบของผลงานวจิยัในปัจจุบนั 

(4) ตระหนกัในระเบียบขอ้บงัคบัที%ใชอ้ยูใ่นสภาพแวดลอ้มของระดบัชาติและนานาชาติที%อา
จะมีผลกระทบต่อสาขาวชิาชีพ รวมทัQงเหตุผลและการเปลี%ยนแปลงที%อาจจะเกิดขึQนในอนาคต 
     2.2.2 กลยุทธ์การสอนที ใช้พฒันาการเรียนรู้ด้านความรู้ 
  ใชก้ารสอนในหลากหลายรูปแบบ ทัQงการเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั และการเนน้การประยกุต์
ความรู้ในสาขาวชิากบัปัญหาต่าง ๆ ที%พบในปัจจุบนั เพื%อกระตุน้ให้นิสิตมีการพฒันาความคิดและสร้างสรรค์
องคค์วามรู้เพิ%มเติมไดด้ว้ยตนเอง ทัQงนีQ ใหเ้ป็นไปตามลกัษณะของรายวชิาตลอดจนเนืQอหาสาระของรายวชิา
นัQนๆ มีการจดัใหมี้การเรียนรู้จากสถานการณ์จริงโดยการศึกษาดูงานหรือเชิญผูเ้ชี%ยวชาญที%มีประสบการณ์
ตรงมาเป็นวทิยากรพิเศษเฉพาะเรื%องตลอดจนฝึกปฏิบติังานในสถานประกอบการ มีการวดัผลดว้ยขอ้สอบ
หรือการทดสอบที%เนน้การประยกุตค์วามรู้พืQนฐาน เพื%อให้นิสิตทาํความเขา้ใจในวชิานัQน ๆ ไดอ้ยา่งลึกซึQ ง 
     2.2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
  ประเมินจากผลสัมฤทธิ� ทางการเรียนและการปฏิบติัของนิสิต ในดา้นต่างๆ คือ 
  (1) การทดสอบยอ่ย 
  (2) การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน 
  (3) ประเมินจากรายงานที%นิสิตจดัทาํ 
  (4) ประเมินจากโครงงานที%นาํเสนอ 
  (5) ประเมินจากผลงานตีพิมพข์องนิสิต 
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 2.3 ทกัษะทางปัญญา 
     2.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

 (1) สามารถใชค้วามรู้ทางภาคทฤษฎีและภาคปฏิบติัในการจดัการปัญหาใหม่ในเชิงวชิาการ
และวชิาชีพ 

 (2) สามารถพฒันาแนวคิดริเริ%มและสร้างสรรคเ์พื%อตอบสนองประเด็นหรือปัญหา โดยใช้
ดุลพินิจในการตดัสินใจในสถานการณ์ที%มีขอ้มูลไม่เพียงพอ 

(3) สามารถสังเคราะห์และใชผ้ลงานวจิยั สิ%งตีพิมพท์างวิชาการ หรือรายงานทางวชิาชีพ 
และพฒันาความคิดใหม่ ๆ โดยบูรณาการให้เขา้กบัองคค์วามรู้เดิมหรือเสนอเป็นความรู้ใหม่ในการวิเคราะห์
ประเด็นหรือปัญหาที%ซบัซอ้นไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

(4) สามารถพฒันาขอ้สรุปและขอ้เสนอแนะที%เกี%ยวขอ้งในทางวชิาการ หรือวชิาชีพ จากการ
วางแผนและดาํเนินการโครงการสาํคญัหรือโครงการวจิยัคน้ควา้ทางวชิาการไดด้ว้ยตนเอง โดยใชค้วามรู้
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบติั ตลอดจนเทคนิคการวจิยัในการใหข้อ้สรุปและแนวทางปฏิบติัในวชิาชีพที%มีอยูเ่ดิม
หรือขยายองคค์วามรู้ไดอ้ยา่งสร้างสรรคแ์ละมีนยัสาํคญั 
     2.3.2 กลยุทธ์การสอนที ใช้ในการพฒันาการเรียนรู้ด้านทกัษะทางปัญญา 

 (1) ในการเรียนการสอน ตอ้งฝึกกระบวนการคิดอยา่งสร้างสรรค ์โดยเริ%มตน้จากปัญหา
พืQนฐานที%ง่ายและเพิ%มการประยกุตใ์ชแ้ละมีระดบัความยากขึQนเรื%อยๆ ทัQงนีQตอ้งจดัให้เหมาะสมและสอดคลอ้ง
กบัรายวชิา 

 (2) จดัการสอนแบบยึดผูเ้รียนเป็นสาํคญั ดว้ยการแกปั้ญหาจากสถานการณ์จาํลองที%
สอดคลอ้งกบัรายวชิานัQน ๆ 

 (3) มีการมอบหมายงานเชิงคน้ควา้นอกเหนือจากเนืQอหาในรายวชิาที%เป็นประเด็นหรือ
ปัญหาในสาขาวชิานัQน ๆ ที%พบเห็นในปัจจุบนั 

(4) จดัใหมี้การสัมนาเชิงวิจยัระหวา่งนิสิตและอาจารยผ์ูส้อน หรือเชิญวทิยากรภายนอกที%มี
ความเชี%ยวชาญในสาขาวชิา หรือวชิาชีพ เพื%อเป็นการบูรณาการความรู้ 

(5) บงัคบัใหนิ้สิตทุกคนตอ้งเผยแพร่ผลงานวจิยัดว้ยการตีพิมพผ์ลงานในวารสารการ
ประชุมวชิาการระดบัชาติหรือสูงกวา่ อยา่งนอ้ย 1 บทความ 
     2.3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทกัษะทางปัญญา 
  ประเมินตามสภาพจริงจากผลงาน และการปฏิบติัของนิสิต เช่น ประเมินจากการนาํเสนอ
รายงานในชัQนเรียน ประเมินจากงานที%ไดรั้บมอบหมาย ประเมินผลงานวิจยัที%ตีพิมพ ์เป็นตน้ 
 2.4 ทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ 
     2.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพนัธ์ระหว่างตัวบุคคลและความรับผดิชอบ 

 (1) สามารถแกไ้ขปัญหาที%มีความซบัซอ้นหรือยุง่ยากระดบัสูงทางวชิาชีพโดยสามารถ
ตดัสินใจในการดาํเนินงานไดด้ว้ยตนเองและสามารถประเมินตนเองได ้

 (2) สามารถวางแผนในการปรับปรุงตนเองใหมี้ประสิทธิภาพในการปฏิบติังานระดบัสูงได ้
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 (3) มีความรับผดิชอบในการดาํเนินงานของตนเอง และร่วมมือกบัผูอื้%นอยา่งเตม็ที%ในการ
จดัการขอ้โตแ้ยง้และปัญหาต่าง ๆ 

(4) มีภาวะผูน้าํและแสดงออกอยา่งเหมาะสมตามโอกาสและสถานการณ์ เพื%อเพิ%มพนู
ประสิทธิภาพในการทาํงานของหมู่คณะ 
     2.4.2 กลยุทธ์การสอนที ใช้ในการพฒันาผลการเรียนรู้ด้านทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผดิชอบ 
  จดักิจกรรมการเรียนรู้ในรายวชิาใหนิ้สิตเรียนรู้แบบร่วมมือ ฝึกการทาํงานเป็นกลุ่ม
ตลอดจนมีการสอดแทรกเรื%องความรับผดิชอบต่อตนเองและสังคม การมีมนุษยสัมพนัธ์ การเขา้ใจใน
วฒันธรรมองคก์รเขา้ไปในรายวชิาต่างๆ รวมไปถึงสนบัสนุนการทาํงานวจิยัเชิงบูรณาการ 
     2.4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่าบุคคลและความ
รับผดิชอบ 
  ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนิสิตในการนาํเสนอรายงานกลุ่มในชัQนเรียน 
และสังเกตจากพฤติกรรมที%แสดงออกในการร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ประเมินจากงานที%ไดรั้บมอบหมายทัQงงาน
เดี%ยวและงานกลุ่ม 

2.5 ทกัษะในการวเิคราะห์ การสื อสาร และเทคโนโลยสีารสนเทศ 
     2.5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการวเิคราะห์ การสื อสาร และเทคโนโลยสีารสนเทศ 

 (1) สามารถคดักรองขอ้มูลทางคณิตศาสตร์และสถิติเพื%อนาํมาใชใ้นการศึกษาคน้ควา้เพื%อ
แกไ้ขและสรุปปัญหารวมทัQงเสนอแนะแนวทางการแกไ้ขในดา้นต่าง ๆ 

 (2) สามารถสื%อสารไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ และเหมาะสมกบักลุ่มบุคคลต่าง ๆ ทัQงในวงการ
วชิาการและวชิาชีพ รวมถึงชุมชนทั%วไป 

(3) สามารถใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศในการเก็บรวบรวมขอ้มูลและนาํเสนอไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพ 

(4) สามารถเผยแพร่องคค์วามรู้หรือขอ้มูลที%เป็นประโยชน์ต่อวงการวชิาการ วชิาชีพ หรือ
สังคมไดโ้ดยการนาํเสนอรายงานทัQงในรูปแบบที%เป็นทางการและไม่เป็นทางการผา่นสิ%งตีพิมพท์างวชิาการ
และวชิาชีพ รวมทัQงวทิยานิพนธ์หรือโครงการคน้ควา้ที%สาํคญั 
     2.5.2 กลยุทธ์การสอนที ใช้ในการพฒันาการเรียนรู้ด้านทกัษะในการวเิคราะห์ การสื อสาร และ
เทคโนโลยสีารสนเทศ 
  จดักิจกรรมการเรียนรู้ในรายวชิาต่างๆ ใหนิ้สิตไดเ้รียนรู้ดว้ยการปฏิบติัในหลากหลาย
สถานการณ์ เนืQอหาการเรียนการสอนมีการสอดแทรกตวัอยา่งการประยกุตใ์ชห้ลกัทางคณิตศาสตร์และสถิติ
ในการแกปั้ญหา บงัคบัใหนิ้สิตทุกคนตอ้งผา่นการทดสอบระดบัความสามารถทางภาษาองักฤษ 
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     2.5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทกัษะในการคิดวเิคราะห์ การสื อสาร และเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
  (1) ประเมินจากเทคนิคการนาํเสนอโดยใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ หรือคณิตศาสตร์และสถิติ 
  (2) ประเมินจากความสามารถในการอธิบาย การอภิปราย กรณีศึกษาต่างๆที%มีการนาํเสนอ
ต่อชัQนเรียน 
  (3) ประเมินจากงานที%ไดรั้บมอบหมาย รายงาน วทิยานิพนธ์ ผลงานวจิยัที%ตีพิมพ ์และการ
นาํเสนอดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ 
  (4) ประเมินจากงานที%ไดรั้บมอบหมาย รายงาน และผลงานวจิยัที%ตีพิมพ ์
 
3. แผนที แสดงการกระจายความรับผดิชอบผลการเรียนรู้สู่รายวชิา 
  (เอกสารแนบหมายเลข 3) 

หมวดที  5 หลกัเกณฑ์ในการประเมินผลนิสิต 
 
1.  กฎ ระเบียบหรือหลกัเกณฑ์ ในการให้ระดับคะแนน 
 ใชร้ะบบการใหค้ะแนนแบบมีค่าระดบัขัQน และแบบไม่มีค่าระดบัขัQน ดงันีQ  
 1.1  การใหค้ะแนนแบบมีค่าระดบัขัQน แบ่งเป็น 8 ระดบั คือ A, B+, B, C+, C, D+, D    และ F  ซึ% งคิด
เป็นค่าระดบัขัQน 4.0, 3.5, 3.0, 2.5, 2.0, 1.5, 1.0 และ 0 ตามลาํดบั 
 1.2  การใหค้ะแนนแบบไม่มีค่าระดบัขัQน ในบางรายวชิา เช่น สัมมนาวศิวกรรมโยธา 1 และสัมมนา
วศิวกรรมโยธา 2 จะใหค้ะแนนเป็น S ซึ% งหมายถึงผลการศึกษาผา่นตามเกณฑ ์และ U ซึ% งหมายถึงผล
การศึกษาไม่ผา่นตามเกณฑ ์ซึ% งไม่นาํมาคาํนวณผลการเรียนเฉลี%ย และไม่นบัหน่วยกิตในการสาํเร็จการศึกษา 
 
2.  กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิJของนิสิต 
 2.1  อาจารยผ์ูรั้บผดิชอบหลกัสูตรประเมินขอ้สอบของแต่ละรายวชิา วา่สอดคลอ้งกบัความ
รับผดิชอบต่อผลการเรียนรู้หรือไม่ 
 2.2  การประเมินผลของแต่ละรายวชิาตอ้งผา่นที%ประชุมของภาควชิาหรือคณะกรรมการที%ภาควชิา
แต่งตัQงก่อนประกาศผลสอบ 
 2.3  ตรวจสอบจากรายงานรายวชิา 
 
3.  เกณฑ์การสําเร็จการศึกษาตามหลกัสูตร  
              เกณฑก์ารสาํเร็จการศึกษาเป็นไปตามขอ้บงัคบัของมหาวิทยาลยับูรพาวา่ดว้ยการศึกษาระดบั
บณัฑิตศึกษา พ.ศ. 2552 ขอ้ 17 และขอ้ 30  
 รายละเอียดของขอ้บงัคบัวา่ดว้ยการศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา พ.ศ. 2552 ดูจากภาคผนวก 
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หมวดที  6 การพฒันาคณาจารย์ 
 
1.  การเตรียมการสําหรับอาจารย์ใหม่ และอาจารย์พเิศษ 

1.1 มีการปฐมนิเทศอาจารยใ์หม่ใหรู้้จกัมหาวทิยาลยัและคณะ และใหเ้ขา้ใจ 
วตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายของหลกัสูตรตามแนวคิดของกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ โดยจดัใหมี้อาจารยพ์ี%เลีQยง
เพื%อใหค้าํแนะนาํต่างๆ แก่อาจารยใ์หม่ 
 1.2  ใหอ้าจารยใ์หม่เขา้ใจการบริหารวชิาการของคณะ และเรื%องของการประกนัคุณภาพการศึกษา
ที%คณะตอ้งดาํเนินการ และส่วนที%อาจารยทุ์กคนตอ้งปฏิบติั 
 1.3  มีการแนะนาํอาจารยพ์ิเศษใหเ้ขา้ใจเกี%ยวกบัวตัถุประสงคข์องหลกัสูตรตลอดจนรายวชิาที%จะ
สอน พร้อมทัQงมอบเอกสารที%เกี%ยวขอ้งใหก้บัอาจารยพ์ิเศษ 
 
2.  การพฒันาความรู้และทกัษะให้แก่คณาจารย์ 
 การดาํเนินการเพื%อช่วยใหค้ณาจารยไ์ดพ้ฒันาเชิงวชิาชีพ ดงันีQ  
 2.1 การพฒันาความรู้และทกัษะการจัดการเรียนการสอน การวดัและการประเมินผล 
  (1) มหาวทิยาลยัมีหลกัสูตรอบรมสาํหรับอาจารยใ์หม่ โดยทุกคนตอ้งผา่นการอบรมสอง
หลกัสูตร คือ หลกัสูตรเกี%ยวกบัการสอนทั%วไป และหลกัสูตรการวดัและประเมินผล ซึ% งอาจารยใ์หม่ทุกคน
ตอ้งผา่นการอบรมภายใน 1 ปี ที%ไดรั้บการบรรจุและแต่งตัQง 
  (2) อาจารยอ์ยา่งนอ้ยร้อยละ 25 ของจาํนวนอาจารยท์ัQงหมดตอ้งผา่นการอบรมหลกัสูตร
เกี%ยวกบัการสอนแบบต่าง ๆ การสร้างแบบทดสอบต่าง ๆ ตลอดจนการประเมินผลการเรียนรู้ที%อิงพฒันาการ
ของผูเ้รียน การใชค้อมพิวเตอร์ในการจดัการเรียนการสอน การใชแ้ละผลิตสื%อการสอน โดยอยา่งนอ้ยตอ้ง
อบรมปีละ 10 ชั%วโมง 
 2.2 การพฒันาทางวชิาการและวชิาชีพด้านอื น ๆ  
             (1) สนบัสนุนให้อาจารยใ์หม่ไปอบรมหรือประชุมสัมมนาทัQงในวชิาชีพและวชิาการอื%น ๆ เช่น 
ความรู้เกี%ยวกบัคอมพิวเตอร์ การใชส้ถิติในการวจิยั เป็นตน้ 
  (2) สนบัสนุนให้อาจารยจ์ดัทาํผลงานทางวชิาการ เพื%อใหมี้ตาํแหน่งทางวชิาการสูงขึQน 
  (3) ส่งเสริมให้อาจารยท์าํวิจยัทัQงการวจิยัในสาขาวชิาชีพ และการวจิยัเพื%อพฒันาการเรียนการ
สอน ตลอดจนให้แรงจูงใจแก่ผูที้%มีผลงานทางวชิาการอยา่งประจกัษ ์
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หมวดที  7 การประกนัคุณภาพหลกัสูตร 
1.  การบริหารหลกัสูตร 
 ในการบริหารหลกัสูตร จะมีอาจารยป์ระจาํหลกัสูตรเป็นผูรั้บผดิชอบ โดยที%ประชุมภาควชิาเป็น
คณะกรรมการกลั%นกรอง และมีคณบดีเป็นผูก้าํกบัดูแลและคอยใหค้าํแนะนาํ ตลอดจนกาํหนดนโยบายใน
การบริหารหลกัสูตร อาจารยป์ระจาํหลกัสูตร จะวางแผนการจดัการเรียนการสอนร่วมกบัอาจารยผ์ูส้อนและ
ที%ประชุมภาควชิา ติดตามและรวบรวมขอ้มูล สาํหรับใชใ้นการปรับปรุงและพฒันาหลกัสูตรอยา่งต่อเนื%อง 
 
2.  การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอนและการจัดการ 
 2.1  การบริหารงบประมาณ 
  ในการดาํเนินการตามหลกัสูตร จะใชอ้าคารสถานที%ที%มีอยูข่องภาควชิาวศิวกรรมโยธา และ
ส่วนกลางของคณะ สาํหรับค่าใชจ่้ายเกี%ยวกบับุคลากรและงบลงทุนจะขอรับการสนบัสนุนจากรัฐบาลเป็น
หลกั แต่หากมีความจาํเป็นในการลงทุนเพื%อการพฒันา อาจจะมีการพิจารณาใชง้บประมาณเงินรายไดข้อง
มหาวทิยาลยัในส่วนของภาควชิาหรือส่วนกลางของคณะ ตามความจาํเป็น สาํหรับงบดาํเนินการอื%นๆ จะใช้
งบประมาณจากเงินรายไดข้องคณะที%ภาควชิาไดรั้บการจดัสรร 
 2.2  ทรัพยากรการเรียนการสอนที มีอยู่เดิม 
  ทรัพยากรการเรียนการสอนที%มีอยูเ่ดิม เช่น หนงัสือ ตาํรา วารสารวชิาการ และฐานขอ้มูลต่างๆ 
ไดถู้กจดัเตรียมไวท้ัQงที%สาํนกัหอสมุดกลางและหอ้งสมุดคณะ นอกจากนีQภาควชิายงัมีเครื%องมืออุปกรณ์
สาํหรับการเรียนการสอนในหลกัสูตรและการวจิยัอยา่งพอเพียง 
 2.3  การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ มเติม 
  ทรัพยากรการเรียนการสอนจะมีการจดัหาเพิ%มเติมอยูอ่ยา่งต่อเนื%อง โดยทางคณะจะมีการ
จดัสรรงบประมาณในการจดัซืQอหนงัสือ ตาํรา และวารสารทางวชิาการ เป็นประจาํทุกปี และทางภาควชิาก็มี
การพฒันาเครื%องมืออุปกรณ์ในการเรียนปฏิบติัการและการทาํวจิยัอยูอ่ยา่งต่อเนื%อง นอกจากนีQยงัมีการจดัหา
อุปกรณ์เพื%อใชป้ระกอบสอน เช่น เครื%องมลัติมีเดียโปรเจคเตอร์ คอมพิวเตอร์ เป็นตน้ อยา่งต่อเนือง 
 2.4 การประเมินความเพยีงพอของทรัพยากร 
  คณะมีเจา้หนา้ที%บรรณารักษป์ระจาํหอ้งสมุดของคณะ ซึ% งดาํเนินการประสาน 
งานในการจดัซืQอ จดัหาทรัพยากรการเรียนการสอนเขา้ห้องสมุดคณะ ภายใตค้าํแนะนาํจากอาจารยผ์ูส้อน 
นอกจากนีQคณะยงัมีฝ่ายวชิาการและสนบัสนุนการศึกษา ซึ% งจะคอยติดตามและประเมินความพอเพียงของ
หอ้งเรียน สื%อการเรียนการสอน โสต-ทศันูปกรณ์ และในส่วนของภาควชิา จะดูแลความเพียงพอของ
เครื%องมืออุปกรณ์เฉพาะทางวิศวกรรมโยธา 
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3.  การบริหารคณาจารย์ 
 3.1 การรับอาจารย์ใหม่ 

  กระบวนการรับอาจารยใ์หม่จะดาํเนินเป็นไปตามระเบียบและหลกัเกณฑข์องมหาวทิยาลยั มี
คณบดีเป็นผูก้าํกบัดูแล โดยมีภาควชิาเป็นกลไกในการกลั%นกรองและใหค้วามเห็นเกี%ยวกบัคุณสมบติัของ
อาจารยใ์หม่ โดยปกติอาจารยป์ระจาํสาํหรับหลกัสูตรนีQจะตอ้งมีวฒิุการศึกษาระดบัปริญญาเอก และจบ
การศึกษาระดบัปริญญาตรีในสาขาวชิาวศิวกรรมโยธา 
 3.2  การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลกัสูตร 
  คณาจารยป์ระจาํหลกัสูตร และอาจารยผ์ูส้อน จะตอ้งประชุมวางแผนจดัการเรียนการสอน 
ประเมินผลและใหค้วามเห็นชอบการประเมินผลทุกรายวิชา เก็บรวบรวมขอ้มูลเพื%อเตรียมไวส้าํหรับการ
ปรับปรุงหลกัสูตร ตลอดจนปรึกษาหารือแนวทางที%จะทาํใหบ้รรลุเป้าหมายตามหลกัสูตร 
 3.3 คณาจารย์ที สอนบางเวลาและคณาจารย์พเิศษ 
          หลกันโยบายในการแต่งตัQงอาจารยที์%สอนบางเวลาและอาจารยพ์ิเศษ คือ คณาจารยเ์หล่านัQนตอ้ง
เป็นผูที้%มีความรู้เชี%ยวชาญพิเศษเกี%ยวกบัเนืQอหาในรายวชิาของหลกัสูตร หรือเป็นผูที้%ประสบการณ์จากการ
ทาํงานจริงอยา่งเชี%ยวชาญ โดยการแต่งตัQงอาจารยที์%สอนบางเวลาหรืออาจารยพ์ิเศษนัQน ตอ้งดาํเนินการเสนอ
คณบดี เพื%อพิจารณาเสนออธิการบดีอนุมติัต่อไป 
 
4.  การบริหารบุคลากรสายสนับสนุน 
 4.1  การกาํหนดคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 
  เจา้หนา้ที%ช่างเทคนิคควรมีวุฒิระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพขึQนไป ครูปฏิบติัควรมีวุฒิระดบั
ประกาศนียบตัรวชิาชีพขัQนสูงขึQนไป สาํหรับบุคลากรสายสนบัสนุนตาํแหน่งอื%นๆ มีคุณสมบติัเป็นไปตาม
หลกัเกณฑข์องคณะ 
 4.2  การเพิ มทกัษะความรู้เพื อการปฏิบัติงาน 
  บุคลการจะไดรั้บการสนบัสนุนในการฝึกอบรม ทศันศึกษา และการฝึกการทาํวจิยัร่วมกบั
อาจารยอ์ยา่งต่อเนื%อง 
5.  การสนับสนุนและการให้คําแนะนํานิสิต 
 5.1  การให้คําปรึกษาด้านวชิาการและอื น ๆ แก่นิสิต 

  คณะมีการแต่งตัQงอาจารยที์%ปรึกษาทางวชิาการภายใตค้าํแนะนาํจากภาควชิาใหแ้ก่นิสิตทุกคน 
อาจารยที์%ปรึกษาจะแนะนาํแผนการเรียน การเลือกรายวชิา และเรื%องอื%นๆ โดยอาจารยที์%ปรึกษาจะมีการ
กาํหนดชั%วโมงวา่ใหนิ้สิตเขา้พบเป็นประจาํทุกสัปดาห์ 
 5.2 การอุทธรณ์ของนิสิต 
  กรณีที%นิสิตมีความสงสัยเกี%ยวกบัผลการประเมินในรายวิชาใดสามารถที%จะยื%นคาํร้องขอดู
กระดาษคาํตอบในการสอบ ตลอดจนดูคะแนนและวธีิการประเมินของอาจารยใ์นแต่ละรายวชิาได ้ทัQงนีQ เป็นไป
ตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการที%มหาวทิยาลยักาํหนด 
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6.  ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และหรือความพงึพอใจของผู้ใช้บัณฑิต                
 ประเทศไทยจาํเป็นตอ้งมีการพฒันาระบบสาธารณูปโภคพืQนฐานอยูต่ลอดเวลา เพื%อเป็นการรองรับ
การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ในการพฒันาดงักล่าวจาํเป็นตอ้งมีวศิวกรโยธาผูมี้
ความรู้ชัQนสูง เขา้ใจเทคโนโลยแีละองคค์วามรู้ที%ทนัสมยั และมีหลกัการในการพฒันาระบบสาธารณูปโภค
พืQนฐานแบบบูรณาการและย ั%งยนื ซึ% งวศิวกรโยธาที%จบการศึกษาระดบัปริญญาโทตามหลกัสูตรจะไดรั้บ
การศึกษาดงักล่าว คณะจะดาํเนินการติดตามความเปลี%ยนแปลงและความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ณัฑิตอยา่ง
ต่อเนื%อง เพื%อใชใ้นการประเมินและปรับปรุงหลกัสูตรต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 30 

7.  ตัวบ่งชีCผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators)                
 ตวับ่งชีQผลการดาํเนินงานที%ใชใ้นการติดตาม ประเมินและรายงานคุณภาพของหลกัสูตร แสดงดงั
ตารางต่อไปนีQ  
 

ตวับ่งชีQและเป้าหมาย 
ปีการศึกษา 

ปีที% 
1 

ปีที% 
2 

ปีที% 
3 

ปีที% 
4 

ปีที% 
5 

1. อาจารยป์ระจาํหลกัสูตรอยา่งนอ้ยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการประชุมเพื%อวางแผน 
ติดตาม และทบทวนการดาํเนินงานหลกัสูตร 

X X X X X 

2. มีรายละเอียดของหลกัสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที%สอดคลอ้งกบักรอบมาตรฐานคุณวฒิุ
แห่งชาติ หรือ มาตรฐานคุณวฒิุสาขา/สาขาวชิา (ถา้มี) 

X X X X X 

3. มีรายละเอียดของรายวชิา และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (ถา้มี) ตามแบบ 
มคอ.3 และ มคอ.4 อยา่งนอ้ยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาใหค้รบทุกรายวชิา 

X X X X X 

4. จดัทาํรายงานผลการดาํเนินการของรายวชิา และรายงานผลการดาํเนินการของ
ประสบการณ์ภาคสนาม (ถา้มี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วนั หลงัสิQนสุดภาค
การศึกษาที%เปิดสอนใหค้รบทุกรายวชิา 

X X X X X 

5. จดัทาํรายงานผลการดาํเนินการของหลกัสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วนั หลงัสิQนสุด
ปีการศึกษา 

X X X X X 

6. มีการทวนสอบผลสมัฤทธิ� ของนกัศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ที%กาํหนดใน มคอ.3 
และมคอ.4 (ถา้มี) อยา่งนอ้ยร้อยละ 25 ของรายวชิาที%เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

X X X X X 

7. มีการพฒันา/ปรับปรุงการจดัการเรียนการสอน กลยทุธ์การสอน หรือ การประเมินผลการ
เรียนรู้ จากผลการประเมินการดาํเนินงานที%รายงานใน มคอ.7 ปีที%แลว้ 

 X X X X 

8. อาจารยใ์หม่ (ถา้มี) ทุกคน ไดรั้บการปฐมนิเทศหรือคาํแนะนาํดา้นการจดัการเรียนการ
สอน 

X X X X X 

9. อาจารยป์ระจาํทุกคนไดรั้บการพฒันาทางวชิาการ และ/หรือวชิาชีพ อยา่งนอ้ยปีละหนึ%ง
ครัQ ง 

X X X X X 

10. จาํนวนบุคลากรสนบัสนุนการเรียนการสอน (ถา้มี) ไดรั้บการพฒันาวชิาการ และ/หรือ
วชิาชีพ ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 50 ต่อปี 

X X X X X 

11. ระดบัความพึงพอใจของนกัศึกษาปีสุดทา้ย/บณัฑิตใหม่ที%มีต่อคุณภาพหลกัสูตร เฉลี%ยไม่
นอ้ยกวา่ 3.5 จากคะแนนเตม็ 5.0 

 X X X X 

12. ระดบัความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ณัฑิตที%มีต่อบณัฑิตใหม่ เฉลี%ยไม่นอ้ยกวา่ 3.5 จากคะแนน
เตม็ 5.0 

  X X X 

รวมตวับ่งชีQ  (ขอ้) ในแต่ละปี 9 11 12 12 12 
ตวับ่งชีQขอ้บงัคบั (ขอ้ที%) 1-5 1-5 1-5 1-5 1-5 
ตวับ่งชีQตอ้งผา่นรวม (ขอ้) 8 8 8 9 10 
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หมวดที  8  กระบวนการการประเมิน และปรับปรุงหลกัสูตร 
1.  การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
 1.1  กระบวนการประเมินกลยุทธ์การสอน 
  คณาจารยป์ระจาํหลกัสูตรและอาจารยผ์ูส้อนจะมีการประเมินและปรับปรุงกลยทุธ์การสอน
อยา่งต่อเนื%อง มีการติดตามและประเมินกิจการทางวชิาการทุกครัQ ง เช่น การจดัสัมมนาทางวชิาการ การ
บรรยายพิเศษ เป็นตน้ เพื%อการพฒันากลยทุธ์ในการจดัการเรียนการสอนต่อไป 
 1.2 กระบวนการประเมินทกัษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 
  นิสิตจะมีการประเมินผลการสอนของอาจารยใ์นทุกดา้น ทัQงดา้นทกัษะกลยทุธ์      การสอน 
และการใชสื้%อในทุกรายวชิา 
 
2.  การประเมินหลกัสูตรในภาพรวม 

 ฝ่ายประกนัคุณภาพการศึกษาของคณะ จะดาํเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลต่างๆ ที%ใชใ้นการประเมิน
หลกัสูตร ผา่นการทาํงานร่วมกบัคณะอนุกรรมการประกนัคุณภาพการศึกษาของภาควชิา โดยมีการระบุขอ้
มลที%จะทาํการเก็บรวมรวมอยา่งชดัเจน 
 
3.  การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอยีดหลกัสูตร 

 คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายในของคณะ จะดาํเนินการประเมินผลการดาํเนินงานของ
หลกัสูตรตามรายละเอียดดงัที%ระบุในหมวดที% 7 และนาํเสนอต่อคณบดี 
 
4.  การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 

 คณบดี คณาจารยป์ระจาํหลกัสูตร และภาควชิา ดาํเนินการประชุมทบทวนผลการประเมินการ
ดาํเนินงานตามรายละเอียดหลกัสูตร และวางแผนพฒันาปรับปรุงการดาํเนินงานอยา่งต่อเนื%อง 
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เอกสารแนบหมายเลข 1 
คาํอธิบายรายวชิา 

(1) กลุ่มวชิาวศิวกรรมโครงสร้าง 

505501 ทฤษฎีโครงสร้างขัCนสูง 3 (3-0-6) 
 Advanced Structural Theory 

ทฤษฎีพลงังานและการประยกุตใ์ช ้ การเสียรูปของคานดว้ยแรงเฉือน การวิเคราะห์ปัญหา
โครงสร้างดว้ยวธีิสติฟเนสและเฟลกซิบิลิตีเมตริกซ์ ผลของอุณหภูมิ พฤติกรรมของโครงสร้างเฟรม การใช้
วธีิประมาณในการวิเคราะห์ 

Energy theorems and their application; Shear deformations in beams; Matrix analysis of frame 
by the stiffness and flexibility methods; Temperature effects; Behavior of frames and approximate method 
of analysis. 

505502 คณติศาสตร์วศิวกรรมประยุกต์ 3 (3-0-6) 
 Applied Engineering Mathematics 

สมการเชิงอนุพนัธ์แบบธรรมดา  เมตริกซ์และระบบสมการเชิงเส้น อนุกรมหฟูเรียร์  การแปลง
แบบฟูเรียร์และลาปลาซเบืQองตน้ สมการเชิงอนุพนัธ์ยอ่ย การประยกุตใ์ชใ้นการแกปั้ญหาค่าขอบเขต การ
วเิคราะห์เวกเตอร์ การหาค่าที%เหมาะสมที%สุด 

Ordinary differential equations; Matrices and system of linear equations; Fourier series; 
introduction to Fourier and Laplace transforms; Partial differential equation; Vector analysis; 
Optimization.   

505503 โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กขัCนสูง 3 (3-0-6) 
 Advanced Reinforced Concrete Structures 

การวเิคราะห์และออกแบบโครงสร้างคอนกรีต ซึ% งไดแ้ก่ แผน่พืQน 2 ทาง เสาชลูด โครงสร้างรับ
แรงบิด โครงสร้างกาํแพงและรอยต่อ (ขอ้ต่อ) แบบจาํลองสตดัและไทด ์ การประยกุตใ์ชโ้ปรแกรม
คอมพิวเตอร์ช่วยวเิคราะห์และออกแบบ การออกแบบตามมาตรฐาน ACI หรืออื%นๆ โครงงานทางวชิาการที%
เกี%ยวขอ้ง 

 

 



 

 

Analysis and design of reinforced concrete structural systems including two-way floor systems; 
Slender columns; Members subjected to torsion; Structural walls and connections; Strut and tie model; 
Applications of computer-aided analysis and design programs; Use of ACI design code provisions or 
others; Relevant design projects. 

505504 พลศาสตร์และการสั นสะเทอืน  3 (3-0-6) 
 Dynamics and Vibrations 

การวเิคราะห์ระบบที%มีความอิสระระดบัเดียวและหลายระดบั การสั%นสะเทือนอยา่งอิสระและ
ภายใตแ้รง การหาความถี%ธรรมชาติของโครงสร้าง ระบบมวลกระจาย การสั%นสะเทือนตามยาวและตามขวาง
ขององคอ์าคารที%รับแรงดดั ปัญหาที%เกี%ยวขอ้งกบัการหน่วงและความสัมพนัธ์ระหวา่งแรงกบัการเคลื%อนที%ไม่
เป็นเชิงเส้นผวิบาง 

Analysis of systems with single and multi degree of freedom; Free and forced vibration; 
Determination of natural frequencies of structures; Distributed mass system; Longitudinal and lateral 
vibration of Flexural members; Problems involving Nonlinear force-displacement relation and damping 

505505 เทคโนโลยคีอนกรีตชัCนสูง 3 (3-0-6) 
 Advanced Concrete Technology 

ส่วนผสมคอนกรีตและคุณสมบติัต่างๆ ของคอนกรีตสด เช่น ความสามารถในการทาํงาน การ
ป้องกนัการแยกตวั ความสามารถในอดัแน่นดว้ยตวัเองของคอนกรีต การออกแบบโครงสร้างคอนกรีตใหมี้
ความคงทน กระบวนการเกิดปฏิกิริยาไฮเดรชั%น การเพิ%มขึQนของอุณหภูมิในคอนกรีตและความเคน้เนื%องจาก
อุณหภูมิ การก่อตวัของโครงสร้างในระดบัเล็ก การเกิดรอยร้าวในคอนกรีต การเคลื%อนที%ของความชืQนใน
คอนกรีต การหดตวัแบบออโตจีเนียสและการหดตวัแบบแหง้ การเกิดสนิมของเหล็กเสริมในคอนกรีตและ
หวัขอ้เรื%องที%เกี%ยวกบัการเกิดสนิมของเหล็กเสริม คอนกรีตชนิดพิเศษ 

Review of constituent materials and properties of fresh concrete, such as flowability, segregation 
resistance and self-compactability; Durability design method of concrete structures; Hydration process of 
cement; Temperature rise and thermal stress; Microstructure formation; crack; Moisture transport; 
Autogeneous and drying shrinkage; Corrosion of reinforcement and related topics; Special concrete. 

 

 

 

 



 

 

505506 การออกแบบโครงสร้างเหลก็ขัCนสูง 3 (3-0-6) 
 Advanced Design of Steel Structures 

การออกแบบของโครงสร้างเหล็กและรอยต่อ (ขอ้ต่อ) ในอาคารและสะพาน การออกแบบคาน
ประกอบและเสาภายใตส้ภาวะการโก่งดว้ยแรงบิดดา้นขา้งและการโก่งเฉพาะที% การวิเคราะห์และออกแบบ
ดว้ยวธีิพลาสติกของคานและโครงขอ้แขง็ที%เป็นเหล็ก การใชม้าตรฐานการออกแบบ AISC-LRFD การ
ออกแบบโครงสร้างเหล็กที%มีความยดืหยุน่เพื%อตา้นทานแรงแผน่ดินไหว 

Design of steel members and connections and their use in buildings and bridges; Design of plate 
girders and columns undergoing lateral-torsional and local buckling; Introduction to plastic analysis and 
design of beams and steel frames; Use of AISC-LRFD specification; Design of steel structures in an 
earthquake-resistant design perspective. 

505507 วธีิไฟไนต์เอลเิมนต์สําหรับวิศวกรโยธา 3 (3-0-6) 
 Finite Element Method for Civil Engineers 

หลกัพืQนฐานแห่งการประมาณ การประมาณโดยวธีิไฟไนตเ์อลิเมนต ์ เทคนิคเบืQองตน้ของวธีิไฟ
ไนตเ์อลิเมนตใ์นกลศาสตร์ การสร้างเอลิเมนตจ์ากหลกัการต่าง ๆ และการประยกุตว์ธีิไฟไนตเ์อลิเมนตก์บั
ปัญหาทางกลศาสตร์ สถิตของมวลต่อเนื%อง คอนเวอร์เจนซ์และเงื%อนไขของการเขา้กนัได ้ การประกอบ
ชิQนส่วนเอลิเมนตแ์ละสภาพเงื%อนไขขอบเขต  โครงสร้างของโปรแกรมคอมพิวเตอร์เกี%ยวกบัไฟไนตเ์อลิเมนต ์ 
วธีิการเบืQองตน้ในการแกไ้ขปัญหาทางกลศาสตร์และเสถียรภาพและการปรับปรุงวธีิการไฟไนตเ์อลิเมนต์
สาํหรับปัญหาแบบฟิลดท์ั%วๆ ไป และการประยกุตใ์นปัญหาวศิวกรรมโยธา 

Basic concepts of interpolation; Finite element interpolation; Introduction to the finite element 
techniques in mechanics; Development of elements from various principles and application of the method 
to static continuum problems; Convergence and compatibility requirements; Assemblage of elements and 
boundary conditions; Structure of a typical finite element computer program; Introduction to the treatment 
of dynamics and stability and extension of the method to generalized field problem; Application in civil 
engineering problems. 

 

 

 

 

 



 

 

505508 กลศาสตร์ของวสัดุขัCนสูง 3 (3-0-6) 
 Advanced Mechanics of Materials 

ความสัมพนัธ์ระหวา่งความเคน้ ความเครียดและการโก่งตวัของวตัถุ ทฤษฎีวา่ดว้ยพลงังาน 
หลกัการสมดุลและความสอดคลอ้งภายในวสัดุเมื%อเกิดหน่วยแรงและความเครียด ปัญหาความเคน้และ
ความเครียดเมื%อพิจารณาในสองมิติ ปัญหาคานวางบนฐานรากอิลาสติก ปัญหาคานควบเสา การรับโมเมนต์
ดดัของคานโคง้ แรงบิดในองคอ์าคารที%มีหนา้ตดัไม่กลมและหนา้ตดักลวงบาง จุดศูนยก์ลางของแรงเฉือน
และการไหลของแรงเฉือน 

Stress, strain, and displacement relationships; Energy theorems; Equilibrium and compatibility 
conditions; Plane stress and plane strain problems; Beams on elastic foundation; Beam-columns, Flexure 
of curve members; Torsion of non-circular and thin-walled members; Shear center; Shear flow. 

505509 การป้องกนั ซ่อมแซม และบํารุงรักษาโครงสร้าง 3 (3-0-6) 
 Protection, Repair, and Maintenance of Structure 

ทบทวนปัญหาการเสื%อมสภาพของวสัดุ แนวคิดเรื%องค่าใชจ่้ายตลอดอายกุารใชง้าน วิธีการป้องกนั
การเสื%อมสภาพ การเกิดสนิมของเหล็ก ประเภทของการชาํรุดและความเสียหาย การทดสอบแบบไม่ทาํลาย 
การทดสอบแบบทาํลายบางส่วน การทดสอบนํQาหนกับรรทุก วสัดุในการซ่อมแซม การเลือกวธีิการและ
เทคนิคในการซ่อมแซมและเสริมกาํลงั การบาํรุงรักษา 

Review of deterioration of materials; Concept of life cycle cost; Protection methods against 
deterioration; Corrosion of steel; Types of deflects and damages; Non-destructive tests; Partially 
destructive tests; Load tests; Materials for repair and selection; Methods and techniques of repair, 
Rehabilitation and retrofitting. 

505510 หัวข้อเลอืกสรรทางวิศวกรรมโครงสร้าง 3 (3-0-6) 
 Selected Topics in Structural Engineering 

หวัขอ้ที%น่าสนใจในสาขาวชิาวศิวกรรมโครงสร้าง 

Other interesting topics in structural engineering. 

505511 การศึกษาพเิศษทางวิศวกรรมโครงสร้าง 3 (0-0-9) 
 Special Study in Structural Engineering 

การศึกษาปัญหาขัQนสูงทางวศิวกรรมโครงสร้าง โดยการควบคุมและแนะนาํโดยคณาจารย ์

Advanced problems in structural engineering to be carried out under faculty direction. 



 

 

(2) กลุ่มวชิาวศิวกรรมปฐพี 

505521 ปฐพกีลศาสตร์ขัCนสูง 3 (3-0-6) 
 Advanced Soil Mechanics 

การกาํเนิดของดิน คุณสมบติัชีQวดัและการจาํแนกประเภทของดิน คุณสมบติัทางวศิวกรรมของดิน 
ความเคน้ในมวลดิน แนวคิดของความเคน้ยงัผล ความเคน้-ความเครียด และความแข็งแรงของดิน คุณสมบติั
ความซึมนํQาของดิน การไหลของนํQาผา่นดินในมิติเดียวและสองมิติ ทฤษฎีการยบุตวัและการทรุดตวั 
พฤติกรรมเกี%ยวกบัความเคน้-ความเครียด และ เส้นทางเดินของความเคน้ ความลา้ในดินอ่อน 

Soil formation; Index properties and soil classification; Engineering properties of soils; Stress 
within a soil mass; Effective stress concept; Stress-strain behavior and strength characteristics; 
Permeability; One dimensional and two dimensional flow; Theories of compressibility and consolidation; 
Stress path method and stress-strain theories; Creep in soft soil. 

505522 วศิวกรรมฐานรากขัCนสูง 3 (3-0-6) 
 Advanced Foundation Engineering 

การสาํรวจชัQนดินเพื%อการก่อสร้าง การประเมินคุณสมบติัทางวศิวกรรมของดินเพื%อการวเิคราะห์
ฐานราก การกระจายตวัของหน่วยแรงในดิน ความสามารถในการรับนํQาหนกัของดิน ฐานรากตืQน พฤติกรรม
และการออกแบบเสาเขม็ การตอกเสาเขม็ พฤติกรรมของฐานรากลึกต่อแรงกระทาํในแนวดิ%งและแนวราบ 
การวเิคราะห์การทรุดตวัและการอดัตวัคายนํQา ความดนัดา้นขา้งของดิน พฤติกรรมและการออกแบบกาํแพง
กนัดิน คํQายนัของงานขดุ สมอยดึ คอฟเฟอร์แดม เคซอง และ โครงสร้างใตดิ้น  

Site investigation; Evaluation of geotechnical parameters; Stress distribution in earth masses; 
Bearing capacity; Shallow foundations; Behavior and design of piles foundation; Effects of pile driving; 
Response of deep foundations to vertical and horizontal loads; Consolidation theories; Settlement analysis; 
lateral earth pressures; Behavior and design of retaining walls; Excavation bracing; Anchored bulkheads; 
Drilled piers; Cofferdams; Caissons and buried structures. 

505523 การสํารวจและทดสอบดิน 3 (2-3-4) 
 Soil Exploration and Testing 

การสาํรวจดินสาํหรับงานวศิวกรรมปฐพี เทคนิคการเจาะสาํรวจดินและการเก็บตวัอยา่งดิน การ
จาํแนกประเภทของดิน การทดสอบดินในหอ้งปฏิบติัการดว้ยวธีิต่างๆ การทดสอบดินในสนามดว้ยวธีิต่างๆ 
ขอ้จาํกดัในการใชคุ้ณสมบติัของดินที%ไดจ้ากการทดสองแบบต่างๆในการวเิคราะห์ทางวศิวกรรมปฐพี ทฤษฎี
และการปฏิบติังานเกี%ยวกบัการใชเ้ครื%องมือต่างๆ ในการเฝ้าระวงัพฤติกรรมของโครงสร้างดิน 



 

 

Site investigation; Technical report; Drilling and sampling techniques; Soil classification; 
Laboratory method for soil testing, e.g. Physical properties, Compaction, permeability, Consolidation; and 
shear strength; In-situ method for soil testing, e.g. Plate bearing test, Pile load test, Standard penetration 
test, Cone penetration test, Pressure meter test, and Permeability; Limitation of soil test data, Theory and 
practice of instrumentation in soil engineering. 

505524 พฤติกรรมของดิน 3 (3-0-6) 
 Soil Behavior 

การศึกษาพฤติกรรมของดินในทางพืQนฐานของกลศาสตร์ พฤติกรรมเกี%ยวกบั ความเคน้-
ความเครียด-ความแขง็แรงของดิน พฤติกรรมแอนไอโซโทรปิคของดิน พฤติกรรมการอดัตวัคายนํQา 
คุณสมบติัของดินที%ถูกบดอดั การทบทวนการทดสอบต่างๆเพื%อศึกษาพฤติกรรมของดินแบบต่างๆ การ
เลือกใชค่้าคุณสมบติัของวศิวกรรมของดินที%เหมาะสมต่อการวเิคราะห์และออกแบบ ปัญหาเกี%ยวกบั
เสถียรภาพของลาดดิน การทรุดตวัและการเคลื%อนตวัทางดา้นขา้งของคนัดิน การออกแบบคนัดิน 

Behavior of soil examined from a fundamental soil perspective; Stress-strain-strength behavior 
of soils, Anisotropic behavior of soils, Consolidation characteristics of saturated soils, Properties of 
compacted soils, Review of methods of testing to define response; Rationale for choosing shear strength 
and deformation parameters for soils for analysis and design applications, Slope stability problems; 
Settlements and horizontal movements of embankments; Embankment design. 

505525 วธีิวเิคราะห์เชิงตัวเลขทางวิศวกรรมปฐพี 3 (3-0-6) 
 Numerical Methods in Geotechnical Engineering 

แนวคิดทั%วไปเกี%ยวกบัวธีิเชิงตวัเลขสาํหรับปัญหาทางกลศาสตร์ของดิน วธีิการประมาณเชิงตวัเลข 
ทฤษฎีเบืQองตน้เกี%ยวกบัไฟไนเอลิเมนท ์ การคาํนวณการเคลื%อนตวัของดินเมื%อถูกแรงกระทาํ การคาํนวณ
สาํหรับปัญหาแบบไม่เป็นเส้นตรง การอดัตวัคายนํQาของดิน การวิเคราะห์ปัญหาคู่ของการไหลของนํQาและ
การเปลี%ยนรูปของดิน ปัญหาทางปฐพีพลศาสตร์ การคาดการณ์และการคาํนวณยอ้นกลบัของปัญหาจริง การ
ใชว้ธีิวเิคราะห์เชิงตวัเลขในการออกแบบทางวศิวกรรมปฐพี 

General concept of numerical methods in soil mechanics; Approximation function and 
differential equation; Spatial discretization by finite element; displacement of saturated soil under applied 
load; Computational strategies for the solution of non-linear problems; Consolidation analysis; Coupled 
fluid flow-deformation problems; Dynamic problems; Prediction and back analysis of case histories; 
Application of computer software in geotechnical design. 

 



 

 

505526 การปรับปรุงคุณภาพดินและการใช้แผ่นใยสังเคราะห์ 3 (3-0-6) 
 Soil Improvement and Geosynthetics 

การปรับปรุงคุณสมบติัและคุณภาพของดินโดยศึกษาวธีิทางกล ทางเคมี วธีิการใชก้ระแสไฟฟ้า 
และการใชค้วามร้อน เช่น การบดอดัดินแบบต่างๆ การใชน้ํQาหนกักดทบัล่วงหนา้ การใชว้ธีิการอดัตวัคายนํQา
โดยใชแ้ผน่ระบายนํQาในแนวดิ%งเพื%อเร่งการทรุดตวัของดิน การใชสู้ญญากาศเพื%อเร่งการทรุดตวัของดิน การ
เสริมกาํลงัของดิน เทคนิคการใชเ้สาทราย การใชไ้มโครไพล ์ การปรับปรุงดินดว้ยการผสมปูนขาว, ซีเมนต,์ 
และสารเคมีอื%นๆ การอดัฉีดสารเคมีเขา้ไปในชัQนดิน การใชแ้ผน่ใยสังเคราะห์ การผลิต การทดสอบ
คุณสมบติัทางวศิวกรรมที%เกี%ยวขอ้ง การออกแบบและการก่อสร้างโครงสร้างที%เกี%ยวขอ้งกบัแผน่ใยสังเคราะห์
แบบต่างๆ  

Methods of soil and site improvement by means of mechanical, Chemical, Electrical and thermal 
stabilization including surface compaction, Deep compaction, Preloading, Vertical drain, Vacuum 
drainage, Reinforced earth, Granular pile, Micropiles, Lime stabilization, Cement stabilization, Chemical 
stabilization, Grouting, Geosynthetic material production and property testing; Design and construction 
methods incorporating Geosynthetics. 

505527 ทฤษฎีปฐพกีลศาสตร์และแบบจําลองทางคณติศาสตร์ 3 (3-0-6) 
 Theoretical Soil Mechanics and Constitutive Modeling 

แนวคิดเกี%ยวกบัความเคน้และความเครียด ความเคน้และความเครียดหลกั ความเคน้และ
ความเครียดในระนาบสามมิติ เมตทริกซ์ สภาพปราศจากความเคน้ในระนาบตัQงฉากและความเครียดใน
ระนาบตัQงฉาก ทฤษฎีขัQนพืQนฐานของกลศาสตร์ต่อเนื%อง ทฤษฎีอิลาสติก พลาสติก และวสิโคพลาสติก ความ
เคน้ ความเครียด และเส้นขอบเขตสถานะ ทฤษฎี Critical State การอดัตวัคายนํQา การประมาณการวิเคราะห์
แบบสามมิติ แบบจาํลองพฤติกรรมของดินแบบต่างๆ หลกัการพฒันา ตรวจสอบ และนาํไปใชข้อง
แบบจาํลองพฤติกรรมของดินสาํหรับปัญหาทางวศิวกรรมปฐพี 

Stress-strain concept; Principal stresses and strains; Invariants; Octahedral stresses and strain; 
Special metrics; Plane stress; Plane strain; Fundamental theories of continuum mechanics; Elasticity, 
Plasticity and viscoplasticity; Stresses, Strains, and state boundary surface; Associated and non-associated 
flow rules; Critical state theories; Yield criterion; Consolidation; Approximate three-dimensional theories; 
Different well known constitutive models for soils; Formulation, Implementation, Calibration, and 
application of the models in different geotechnical problems. 

 

 



 

 

505528 วศิวกรรมปฐพสิี งแวดล้อม 3 (3-0-6) 
 Geoenvironmental Engineering 

สาเหตุและปัญหาของการปนเปืQ อนในดิน ความซึมผา่นและการกระจายตวัของดิน การขนส่งของ
สารปนเปืQ อนในดิน ปฏิกริยาทางเคมีและชีวภาพของสารปนเปืQ อนต่อดิน สารปนเปืQ อนที%ไม่รวมกบันํQา การ
เกิดและการกาํจดัของเสีย การออกแบบระบบผงักลบ การออกแบบและก่อสร้างชัQนทึบนํQา ระบบการระบาย
นํQาในดิน ของเหลวที%เกิดจากการผงักลบและการควบคุม การฟืQ นฟูสภาพของดินที%ถูกปนเปืQ อน 

Sources and types of ground contamination; Hydraulic conductivity and dispersivity of soils; 
Contaminant transport in saturated porous media; Chemical and biological reaction in subsurface 
environments; Non-aqueous phase liquids; Waste generation and disposal; Design of landfill; Design and 
construction of liners; Soil drainage system; Leachate and leachate control; Remediation. 

505529 งานขุดใต้ดินและงานอุโมงค์ 3 (3-0-6) 
 Underground Excavation and Tunneling 

ชนิดของงานขดุใตดิ้น ความเคน้และการเคลื%อนตวัของดินแบบอิลาสติกและอิลาสโตพลาสติกรอบ
งานขดุ เส้นปฏิกริยาของพืQนดิน ชนิดของงานอุโมงค ์ วธีิการขดุอุโมงคแ์ละช่องเปิดในดิน ที%รองรับและผนงั
ของอุโมงค ์ การวเิคราะห์แรงที%กระทาํต่ออุโมงค ์ การสาํรวจ, การเก็บขอ้มูล, และการเฝ้าระวงัระหวา่งการ
ก่อสร้าง 

Types of underground opening; Elastic and elasto-plastic stresses and displacements around 
underground openings; Ground reaction curve; Tunnel ground condition; Excavation methods (Drill-and-
blast and machine); Excavation systems for large openings and difficult ground conditions; Supports and 
linings; determination of earth pressure on tunnel lining; Exploration and instrumentation. 

505530 หัวข้อเลอืกสรรทางวิศวกรรมปฐพี 3 (3-0-6) 
 Selected topics in geotechnical engineering 

หวัขอ้ที%น่าสนใจในสาขาวชิาวศิวกรรมปฐพี 

Other interesting topics in geotechnical engineering. 

505531 การศึกษาพเิศษทางวิศวกรรมปฐพี 3 (0-0-9) 
 Special study in geotechnical engineering 

การศึกษาปัญหาขัQนสูงทางวศิวกรรมปฐพี 

Actual advanced problems in geotechnical engineering. 



 

 

(3) กลุ่มวชิาวศิวกรรมนํCา 

505541 การจัดการทรัพยากรนํCาขัCนสูง 3 (3-0-6) 
 Advanced Water Resources Management 

แนวความคิด หลกัการ และเครื%องมือของการจดัการทรัพยากรนํQา สถานการณ์และการจดัการแหล่ง
นํQา เศรษฐกิจทรัพยากรนํQา นโยบายนํQา เป้าหมายและยทุธศาสตร์ ระบบขอ้มูลข่าวสาร และ กรณีศึกษา 

Concepts, Principles and tools of water resources management; Status and management of the 
water resources; Economics of water resources; Water policies, Goals and strategies; Data and information 
systems; Case studies. 

505542 อุทกพลศาสตร์ 3 (3-0-6) 
 Hydrodynamics 

คุณสมบติัของไหล ความดนัของไหล แรงจากของไหล ทฤษฎีและการประยกุตพ์ลศาสตร์ของไหล 
สมการการไหลต่อเนื%อง โมเมนตมัและพลงังาน การไหลแบบราบเรียบและปั%นป่วน การไหลในท่อและราง
นํQาเปิด 

Fluid properties; Fluid pressure, Fluid forces; Theory and applications of fluid dynamics; 
Governing equations of continuity, Momentum and energy; Laminar and turbulent flows; Flow in pipes 
and open channels. 

505543 วศิวกรรมชายฝั งทะเล 3 (3-0-6) 
 Coastal Engineering 

ลกัษณะของคลื%น และการเปลี%ยนแปลงรูปร่างของคลื%น ปฏิกิริยาต่อกนัของคลื%นและตะกอนรวมทัQง
สิ%งก่อสร้างชายฝั%ง นํQาขึQนนํQาลงและกระแสนํQาขึQนนํQาลง การเคลื%อนตวัของสารปนเปืQ อน การรุกรานของนํQาเคม็
และการทบัถมของตะกอน 

Wave characteristics and wave transformation; Interaction of wave and sediments as well as 
coastal structures; Tide and tidal current; Movement of pollutants, Salinity intrusion and siltation. 

505544 อุทกวทิยาลุ่มนํCา 3 (3-0-6) 
 Watershed Hydrology 

ส่วนประกอบต่างๆ ของวฏัจกัรของนํQา การเคลื%อนยา้ยทางอุทกวทิยา วธีิการทางสถิติในอุทกวทิยา 
การวเิคราะห์ความถี%และอนุกรมเวลา เทคโนโลยทีางอุทกวทิยา เช่น การเก็บขอ้มูล การทาํนายและการ
ออกแบบทางอุทกวทิยา 



 

 

Components of hydrologic cycle, Hydrologic transport; Statistical methods in hydrology: 
Frequency analysis, Time series analysis; Hydrologic technology: Data collection, Forecasting, and 
hydrologic design. 

505545 วธีิเชิงตัวเลขในงานวิศวกรรมนํCา 3 (3-0-6) 
 Numerical Methods in Water Engineering 

ผลต่างอนัตะและเทคนิคของวธีิเชิงตวัเลขต่างๆ เพื%อวเิคราะห์แกปั้ญหาเกี%ยวกบัดา้นกลศาสตร์ของ
ของไหล การไหลในทางนํQาเปิด ระบบท่อปิด ดินและตวักลางพรุน โดยเนน้การประยกุตใ์ชก้บัคอมพิวเตอร์ 

Finite Difference and numerical techniques in computer for analyzing and solving problems 
related to fluid mechanics, Open channel flows, Pipe systems, Soils and porous media. 

505546 การจัดการเขตชายฝั งทะเล 3 (3-0-6) 
 Coastal Zone Management 

ความจาํเป็นในการจดัการเขตชายฝั%งทะเล วตัถุประสงคแ์ละการดาํเนินการ รูปแบบต่างๆ ของ
ทรัพยากรชายฝั%งทะเล คุณภาพนํQาและกระบวนการต่างๆ บริเวณชายฝั%งทะเล การวเิคราะห์ระบบ การจาํแนก
ปัญหา ขอ้ขดัแยง้ และ สาเหตุต่างๆ และการพฒันาแผนปฏิบติัการ 

The need for coastal zone management, Its objectives and implementation; Types of coastal 
resources; Water quality and coastal processes; System analysis, Identification of problems or issues and 
causes, The development of action plan. 

505547 วศิวกรรมนํCาใต้ดิน 3 (3-0-6) 
 Groundwater Engineering 

พืQนฐานต่างๆ ของการไหลของนํQาใตดิ้น สมการหลกั บ่อนํQาใตดิ้น การปั�มทดสอบและการ
วเิคราะห์ การตรวจสอบแหล่งนํQาใตดิ้น ประเด็นทางสิ%งแวดลอ้ม การสูบนํQาใตดิ้นมากเกิน การทรุดตวัของดิน 
ปัญหาคุณภาพนํQาใตดิ้น และการจดัการนํQาใตดิ้น  

Fundamentals of groundwater flow; governing equations; Water wells; Pumping tests and 
analysis; Groundwater resources assessment; Environmental issues, Groundwater mining, Land 
subsidence, Groundwater quality; Groundwater management. 

 

 

 



 

 

505548 หัวข้อเลอืกสรรทางวิศวกรรมนํCา 3 (3-0-6) 
 Selected Topics in Water Engineering 

หวัขอ้ที%น่าสนใจในสาขาวชิาวศิวกรรมนํQา 

Other interesting topics in water engineering. 

505549 การศึกษาพเิศษทางวิศวกรรมนํCา 3 (0-0-9) 
 Special Study in Water Engineering 

การศึกษาปัญหาขัQนสูงทางวศิวกรรมนํQา 

Actual advanced problems in water engineering. 

(4) กลุ่มวชิาวศิวกรรมขนส่งและการจราจร 

505561 การวางแผนการขนส่ง 3 (3-0-6) 
 Transportation Planning 

ขัQนตอนการวางแผนการขนส่ง  การเดินทาง การขนส่งและชุมชนเมือง  การกาํหนดเป้าหมาย/
วตัถุประสงค ์นโยบาย และแผนการขนส่ง  การรวบรวมขอ้มูลเพื%อการวางแผนการขนส่ง  การวิเคราะห์ความ
ตอ้งการเดินทาง แบบจาํลองต่อเนื%องสําหรับวิเคราะห์ความตอ้งการเดินทาง  การใช้ประโยชน์ที%ดินและการ
ขนส่ง  และการประเมินโครงการขนส่ง 

Transportation planning processes; Travel, transportation, and urban communities; Defining 
goals/purposes, policies, and plans in transport planning; Data collection for transportation planning; 
Travel demand analysis; Sequential models for travel demand analysis; Land use and transportation; 
Evaluations of transportation projects. 

505562 วศิวกรรมจราจร 3 (3-0-6) 
 Traffic Engineering 

การวิเคราะห์และการจดัการถนน ทางแยกและทางด่วน  เทคนิคการศึกษาการจดัการวิศวกรรม
จราจร  ทฤษฎีและเทคนิคสาํหรับการจาํแนกลกัษณะและการวเิคราะห์ถนนเขตเมือง  การประเมินผลกระทบ
การจราจร  กฏหมายเกี%ยวกบัผลกระทบการจราจร  การวิเคราะห์แบบจาํลองการจราจร  อุปกรณ์และเทคนิค
สําหรับการรวบรวมขอ้มูลจราจรและการเตรียมการ  การพฒันาแบบจาํลองฐาน  การตรวจวดัแบบจาํลอง  
การแปลความหมายจากผลลพัธ์ 

 



 

 

Roadway, intersection, and freeway analysis and operations; Traffic engineering operations 
study techniques; Theoretical and experimental techniques for characterization and analysis of arterial 
street; Traffic impact assessments; Regulations regarding traffic impacts; Traffic microsimulation; Data 
collection techniques, equipments and preparation; Base model development; Model calibration; 
Interpretation of outputs. 

505563 การวเิคราะห์พฤติกรรมการเดินทาง 3 (3-0-6) 
 Travel Behavior Analysis 

องคป์ระกอบและลกัษณะของการเดินทางในเขตเมือง  การวิเคราะห์ความตอ้งการเดินทาง  ทฤษฎี
ที%เกี%ยวขอ้งกบัการศึกษาพฤติกรรมการเดินทาง  การออกแบบแบบสอบถาม  เทคนิคการสุ่มตวัอย่าง  การ
สาํรวจขอ้มูล  การวเิคราะห์ขอ้มูลสาํหรับการศึกษาพฤติกรรมการเดินทาง 

Dimensions and characteristics of urban travel; Travel demand analysis; Relevant theories for 
travel behavior studies; Questionnaire design; Sampling techniques; Travel data survey; Analytical 
methods for travel behavior studies. 

505564 ระเบียบวธีิวจัิยสําหรับการศึกษาด้านวศิวกรรมขนส่ง 3 (3-0-6) 
 Research Methodology for Transportation Engineering Studies 

ขัQนตอนการทาํงานวิจยั  การจดัเตรียมขอ้เสนอโครงการ  การกาํหนดปัญหาและวตัถุประสงค์
งานวิจยั  การกาํหนดขอบเขตงานวิจยั  ประชากร กลุ่มเป้าหมายและกลุ่มตวัอย่าง  เทคนิคการสุ่มตวัอย่าง  
เทคนิคการสํารวจขอ้มูล  การดาํเนินการกบัขอ้มูล  การวิเคราะห์ขอ้มูล    การจดัเตรียมรายงานฉบบัสมบูรณ์  
และการนาํเสนอผลงานวจิยั 

Research processes; Preparing research proposal; Defining research problems and purposes; 
Defining research framework; Population, Focused groups and samples; Sampling techniques; Data survey 
techniques; Data operations; Data analysis; Preparing final report; Research presentation          

505565 ทฤษฎกีารไหลของกระแสจราจร 3 (3-0-6) 
 Traffic Flow Theory 

ความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรการจราจร การกระจายตวัของการจราจร การไหลของการจราจรบน
ถนนหนึ% งช่องจราจรและหลายช่องจราจร พฤติกรรมการจราจรในเขตเมือง คิเนมาติกเวฟ พฤติกรรม
การจราจรบริเวณแยกสัญญาณไฟจราจร การรวมกนัและแยกกนัของกระแสจราจร การใชพ้ลงังานเชืQอเพลิง
และการปลดปล่อยมลพิษจากการจราจร ปัญหาพิเศษโดนเน้นการประยุกต์ใช้ทฤษฏี การทดลอง และการ
สาํรวจขอ้มูล 



 

 

Relations among traffic variables; Distribution functions; Single lane and multilane traffic flow; 
Characterization of traffic in cities; Kinematic waves; Traffic behavior at intersection; Merging and 
diverging; Fuel consumption, emissions and special topics; Emphasis on interplay among theory, 
experimentation, and observation. 

505566 การวางแผนและดําเนินการการขนส่งสาธารณะ 3 (3-0-6) 
 Public Transportation Planning and Operations 

การวางแผนและดําเนินงานของระบบขนส่งสาธารณะ  พฒันาการของการขนส่งสาธารณะ  
ประเภทและลกัษณะของรถโดยสารและรถราง  การดาํเนินงานระบบขนส่งมวลชน  การเลือกรูปแบบการ
ขนส่ง  กระบวนการวางแผน  การวางแผนเส้นทาง  การจดัตารางเดินรถและการดาํเนินงาน  การวางแผน 
ออกแบบ และควบคุมสถานีขนส่ง  เศรษฐศาสตร์ระบบขนส่งสาธารณะ  การวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์  
กระบวนการศึกษาความเป็นไปไดข้องโครงการ  การศึกษาการประยุกต์โครงการ  องค์ประกอบของการ
ดาํเนินงาน  การเก็บและวเิคราะห์ขอ้มูล  นโยบายการกาํหนดราคาค่าโดยสาร  โครงสร้างตน้ทุนและการเงิน
ของการขนส่งสาธารณะ               

Planning and operations of public transit systems; Technological evolution of transit; Types and 
characteristics of bus and rail vehicles; Mass transit system operation scheme; Mode selection; Planning 
procedures; Route planning, Scheduling and operations; Station planning, design and control; Economics 
of transit systems; Economic analysis; Feasibility study methodologies; Project implementation studies; 
Operating elements; Data collection and analysis; Fare policies; Financing and cost structures of transit. 

505567 การจัดการการจราจร 3 (3-0-6) 
 Traffic Management 

การไหลของกระแสจราจร  การศึกษาการจราจร  การคาดการณ์การจราจร  ความจุและระดบัการ
ใหบ้ริการ  การออกแบบและการจดัการทางด่วน  ถนนเส้นหลกั  และระบบถนนในเขตเมือง  ความปลอดภยั
ของการจราจร เทคนิคการจดัการการจราจร และการประยกุตเ์ทคโนโลยเีพื%อการจดัการการจราจร 

Traffic flow; Traffic studies; Traffic forecasting; Capacity and level of service; Design and 
management of freeway, arterial, and urban street systems; Traffic safety; Traffic management techniques; 
Applying advanced technologies for traffic management. 

 

 

 



 

 

505568 วศิวกรรมโครงสร้างพืCนฐานการขนส่ง 3 (3-0-6) 
 Transportation Infrastructure Engineering 

แบบจาํลองระบบขนส่ง  ลกัษณะขององคป์ระกอบการขนส่ง  การวิเคราะห์ความตอ้งการเดินทาง  
การวเิคราะห์ความจุของระบบขนส่ง  การออกแบบทางเรขาคณิตของเส้นทาง  ความปลอดภยัของการขนส่ง  
ระบบขนส่งอจัฉริยะและการประยุกต ์ การประเมินโครงการ  การประเมินผลกระทบโครงการก่อสร้างที%มี
ต่อสภาพการจราจรของเมือง 

Transportation system models; Characteristics of transportation components; Travel demand 
analysis; Capacity analysis of transportation systems; Geometric design of travel ways; Transportation 
safety; Intelligent transportation systems and their applications;  Project evaluations; Traffic impact 
assessments in urban areas due to construction projects. 

505569 เศรษฐศาสตร์การขนส่ง 3 (3-0-6) 
 Transportation Economics 

ความหมายและขอบเขตของเศรษฐศาสตร์การขนส่ง ความสําคญัและบทบาทของการขนส่งต่อ
ระบบเศรษฐกิจ ลกัษณะทางเศรษฐกิจของการขนส่งทางถนน ทางรถไฟ ทางอากาศ ทางนํQา และทางท่อ หลกั
เศรษฐศาสตร์ขนส่งเบืQองตน้ เขา้ใจ ผลประโยชน์ ค่าใช้จ่ายในการดาํเนินการ เวลาในการเดินทาง ความ
ปลอดภยั และผลกระทบสิ%งแวดลอ้ม ในการประเมิณโครงการดา้นขนส่ง การวิเคราะห์ความเป็นไปได ้ของ
โครงการทางการขนส่ง 

Meaning and scope of transportation economics; Significance and role of transport system in the 
economy; Economic characteristics of road, rail, air, water, and pipeline transportation; Fundamental 
theories of transportation economics; Understanding benefit valuation - treatment of operating costs, travel 
time, safety and environmental impacts in transport appraisal; The evaluation and feasibility study of 
transportation projects. 

505570 หัวข้อเลอืกสรรทางวิศวกรรมขนส่งและการจราจร 3 (3-0-6) 
 Selected Topics in Transportation and Traffic Engineering 

การศึกษาหวัขอ้ที%น่าสนใจในสาขาวศิวกรรมขนส่งและการจราจร 

Studying on interesting topics in transportation and traffic engineering 

 

 



 

 

505571 การศึกษาพเิศษทางวิศวกรรมขนส่งและการจราจร 3 (0-0-9) 
 Special Study in Transportation and Traffic Engineering 

การศึกษาขัQนสูงทางวศิวกรรมขนส่งและการจราจร 

Studying on advanced topics in transportation and traffic engineering  

505572 วจัิยเชิงปฏิบัติการขัCนสูงสําหรับการวางแผนการขนส่งรูปแบบราง 3 (3-0-6) 
 Advanced Operations Research for Rail Transportation Planning 

วธีิการดาํเนินการขัQนสูงและเครื%องมือในการวิจยัการดาํเนินการเพื%อช่วยในการตดัสินใจ การสร้าง
แบบจาํลองที%เป็นตวัแทนของสภาวะที%คลา้ยคลึงกบัสภาพปัญหาจริง การเลือกวิธีการแกปั้ญหาที%เหมาะสม 
การประเมิน การแปลและนาํเสนอผล โดยมุ่งเนน้ในประเด็นที%เกี%ยวขอ้งกบัการขนส่งรูปแบบรางเป็นสาํคญั 

Introduce advanced methodologies and tools of operations research to assist decision-making; 
build and verify models of real life problems; select the most suitable solution methods and computational 
tools, derive a solution from the model, evaluate, interpret and present the results by emphasizing on rail 
transportation issues. 

505573 การวเิคราะห์โครงข่ายการขนส่งรูปแบบราง 3 (3-0-6) 
 Rail Transportation Network Analysis 

การวเิคราะห์โครงข่ายระบบการขนส่ง โดยมุ่งเนน้การวางแผนและการทาํให้ระบบเหมาะสมที%สุด 
รวมไปถึงวิธีการเพื%อหาจุดสมดุลของระบบขนส่งรูปแบบราง กระบวนการเลือกเส้นทางการเดินขนส่ง การ
ออกแบบโครงข่ายการขนส่ง การหาจุดสมดุลภายใต้สมมติฐานของอุปสงค์แบบคงที%และแบบผนัแปร 
โครงสร้างของการวเิคราะห์ระบบโครงข่ายการขนส่ง 

Transportation network analysis focusing on planning and optimization; includes precise 
algorithms for finding rail transportation network equilibrium flows and applications that relate to these 
flows, routing algorithms, deterministic equilibrium, transportation network design, and stochastic 
extensions. 

505574 เศรษฐศาสตร์การขนส่งรูปแบบราง 3 (3-0-6) 
 Rail Transportation Economics 

ทฤษฏีและวิธีการวิเคราะห์เศรษฐศาสตร์และการเงินของการขนส่งรูปแบบราง การวิเคราะห์
เศรษฐศาสตร์ของการขนส่งรูปแบบรางระหวา่งเมืองและการขนส่งรูปแบบรางในเมือง การประเมินตน้ทุน 
ทฤษฏีราคา การประเมินโครงการ และการวางขอ้กาํหนดทางด้านเศรษฐศาสตร์ นโยบายของการขนส่ง
รูปแบบราง 



 

 

Theoretical and empirical analysis of the rail economic and finance; economic analysis of 
intercity and urban rail transportation; cost measurement, applications of pricing principles, project 
evaluation, and economic regulation; policy toward rail transportation. 

505575 การบริหารโครงการขนส่งรูปแบบราง 3 (3-0-6) 
 Rail Transportation Projects Management 

นิยามของโครงการและการประเมิน การทาํตารางเวลาและประมาณ การวางแผนและควบคุม
ตน้ทุน การบริหารจดัการหนา้ที%รับผดิชอบ การจดัการสัญญา ความปลอดภยัและความเสี%ยง 

Project definition and appraisal; scheduling and estimating; cost planning and control; roles and 
responsibilities; contract management, safety and risk management. 

(5) กลุ่มวชิาวศิวกรรมบริหารงานก่อสร้าง 

505581 การวางแผนและควบคุมโครงการก่อสร้าง 3 (3-0-6) 
 Construction Project Planning and Control 

วธีิการวางแผนและการควบคุมโครงการ การวางแผนโดยการใชว้ธีิผงัการทาํงานแบบแท่ง ผงั
โครงข่าย การวเิคราะห์วถีิวิกฤติ และเทคนิคการประเมินและทบทวนโครงการ การเร่งงาน การจดัการ
ทรัพยากร การวางแผนดา้นการเงินและการควบคุม  

Methods for planning and controlling construction projects bar chart method, network diagram 
methods, analytical of critical path method (CPM) and program evaluation and review technique (Pert); 
Time-cost trade off; Resource allocation and leveling, and cost control  

505582 วธีิการก่อสร้างและเครื องมือเครื องจักรในการก่อสร้าง 3 (3-0-6) 
 Methods and Equipments in Construction 

การวเิคราะห์ค่าใชจ่้ายในการจดัการเครื%องมือเครื%องจกัรในการก่อสร้าง การเลือกใชว้ิธีการก่อสร้าง
และเครื%องมือเครื%องจกัรสาํหรับงานดิน งานคอนกรีต งานถนน เครื%องมือที%ใชใ้นการเคลื%อนยา้ย ลาํเลียงดิน 
เสาเขม็และเครื%องตอกเสาเข็ม  

Analytical techniques of construction equipment management cost; The selection of construction 
methods and equipments for earth works, concrete works and road construction works, pile type and pile 
driving machines. 

 



 

 

505583 สัญญาและกระบวนการยุติธรรมในการก่อสร้าง 3 (3-0-6) 
 Construction Contracting and Legal Issues 

กฎหมายพืQนฐานสาํหรับงานโยธาและสัญญาในการก่อสร้าง รูปแบบของสัญญา ขอ้กาํหนดในการ
ร่างสัญญา เอกสารที%เกี%ยวขอ้งในการจดัทาํสัญญาสาํหรับโครงการก่อสร้าง แนวทางการแกปั้ญหากรณีพิพาท
ในงานก่อสร้าง  

Basis principles of civil laws and construction contracting; The construction contract pattern; 
The conditions for drafting construction contract; The related document in contract formation of 
construction projects and the solution for disputes in construction work. 

505584 การจัดการโครงสร้างพืCนฐาน 3 (3-0-6) 
 Infrastructure Management 

การวเิคราะห์การพฒันาโครงการก่อสร้างโครงสร้างพืQนฐาน การวเิคราะห์การศึกษาความเป็นไป
ไดข้องโครงการ การวางแผน ออกแบบและการก่อสร้างโครงการโดยใชก้รณีศึกษา การวเิคราะห์ทางเลือกใน
การจดัการและการบาํรุงรักษาโครงการ โดยการนาํเทคโนโลยใีหม่มาประยกุตใ์ช ้ 

Infrastructure project development analysis; Infrastructure project feasibility study; planning, 
design and constructing by using case studies; The analysis of operation and maintenance alternatives by 
applying new technologies. 

505585 การใช้ชิCนส่วนสําเร็จรูปในงานก่อสร้าง 3 (3-0-6) 
 Prefabricated in Construction 

รูปแบบการก่อสร้างโดยการใชชิ้Qนส่วนสาํเร็จรูป วธีิการผลิดชิQนส่วนสาํเร็จรูปและการติดตัQง การ
ควบคุมคุณภาพการผลิต การจดัการการขนส่งชิQนส่วน ขอ้กาํหนดในการก่อสร้างดว้ยชิQนส่วนสาํเร็จรูปและ
การบาํรุงรักษา 

Types of prefabricated in construction; The prefabricated element production and installation; 
The quality control in manufacturing; The logistics management; The regulation for prefabricated 
construction project and maintenance methods. 

505586 การประยุกต์ใช้คอมพวิเตอร์ในงานก่อสร้าง 3 (3-0-6) 
 Computer Applications in Construction 

การประยกุตน์าํคอมพิวเตอร์มาใชใ้นการจดัการงานวศิวกรรม ระบบการจดัการในคอมพิวเตอร์ 
การเขียนโปรแกรมและโปรแกรมสาํเร็จรูปเพื%อช่วยในการคาํนวณ เขียนแบบ วเิคราะห์ ตดัสินใจและบริหาร
โครงการ การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเพื%อช่วยการสื%อสาร 



 

 

The computer applications for engineering management; The implementation of operating 
system, programming languages, and software applications for calculating, drafting, analysis, decision 
making, and operating; Information technology for communicating in construction projects and 
organization 

505587 การวเิคราะห์โครงการและการบริหารอสังหาริมทรัพย์ 3 (3-0-6) 
 Project Analysis and Real Estate Administration  

การวเิคราะห์โครงการก่อสร้างเบืQองตน้และการศึกษาความเป็นไปไดข้องโครงการ วธีิการบริหาร
ทางการเงิน การตดัสินใจลงทุน วธีิการระดมทุนและการหาแหล่งเงินทุน การตลาด การวเิคราะห์กาํไรในการ
ลงทุนโครงการอสังหาริมทรัพย ์

Real estate project feasibility study; Financial management; Decision making for real estate 
project investment; Source of fund; Marketing and profit and loss analysis.  

505588 การวเิคราะห์ปัญหาในธุรกจิก่อสร้าง 3 (3-0-6) 
 Construction Business Problem Analysis 

การเพิ%มอตัราการผลิดในงานก่อสร้าง การประมาณราคา การประกวดราคาและการยื%นประมูล 
รูปแบบการจดัการองคก์รก่อสร้าง ปัญหาและการวิเคาะห์ความปลอดภยัในงานก่อสร้าง การวเิคราะห์ทาง
การเงินสาํหรับโครงการก่อสร้าง ประเภทธุรกิจในงานก่อสร้าง  

The construction productivity improvement; Cost estimating, bidding and tendering; 
Organization management; Safety problems and safety level analysis; Financial analysis for construction 
projects; Types of construction business. 

505589 เทคนิคการตรวจสอบงานและการบริหารคุณภาพในงานก่อสร้าง 3 (3-0-6) 
 Inspection Techniques and Quality Management in Construction 

เทคนิคการควบคุมและตรวจสอบงาน ขัQนตอนในการก่อสร้าง ความสาํคญัของแบบรูปและรายการ
ประกอบแบบ เอกสารที%ใชใ้นการตรวจสอบงานก่อสร้างและการจดัทาํรายงานการก่อสร้าง ความคลาด
เคลื%อนที%ยอมให ้การทดสอบวสัดุ บทบาทของผูต้รวจงานและการจดัการคุณภาพ 

Inspection and control techniques; Construction process; The importance of drawing and 
specification; The inspection documents and construction report preparation, allowance tolerances, 
material testing; Inspectors’ duties and quality management. 

 



 

 

505590 หัวข้อเลอืกสรรทางวิศวกรรมบริหารงานก่อสร้าง 3 (3-0-6) 
 Selected Topics in Construction Management Engineering 

การศึกษาหวัขอ้ที%น่าสนใจในสาขาวศิวกรรมบริหารงานก่อสร้าง 

Studying on interesting topics in construction management engineering 

 (6) รายวชิาที เกี ยวกบัการศึกษาด้วยตนเอง หัวข้อพเิศษ สัมมนา วจัิย และวทิยานิพนธ์ 

505591 สัมมนาวศิวกรรมโยธา 1 1 (1-0-2) 
 Seminar in Civil Engineering I 

การแสดงผลงานและการแลกเปลี%ยนความคิดเห็นเกี%ยวกบับทความทางวชิาการ งานวจิยั งานที%
ปรึกษา โดยอาจารย ์และวทิยากรรับเชิญ 

Presentation and discussion of current literatures, researches, and consulting activities by 
faculties and invited speakers 

505592 สัมมนาวศิวกรรมโยธา 2 1 (1-0-2) 
 Seminar in Civil Engineering II 

การแสดงผลงานและการแลกเปลี%ยนความคิดเห็นเกี%ยวกบับทความทางวชิาการ งานวจิยั งานที%
ปรึกษา โดยนิสิต อาจารย ์และวทิยากรรับเชิญ 

Presentation and discussion of current literatures, researches, and consulting activities by 
students, faculties, and invited speakers 

505698 วทิยานิพนธ์ 36 (0-0-108) 
 Thesis 

การทดลอง คน้ควา้และวจิยัขัQนสูงดา้นวศิวกรรมโยธา ภายใตก้ารควบคุมของอาจารยที์%ปรึกษา การ
เขียนรายงาน และนาํเสนอผลงานการคน้ควา้วิจยั 

Experiment and advance research in the area of civil engineering under the supervision of thesis 
advisor; Thesis writing up and presentation. 

 

 

 



 

 

505699 วทิยานิพนธ์ 18 (0-0-54) 
 Thesis 

การทดลอง คน้ควา้และวจิยัดา้นวศิวกรรมโยธา ภายใตก้ารควบคุมของอาจารยที์%ปรึกษา การเขียน
รายงาน และนาํเสนอผลงานการคน้ควา้วิจยั 

 Experiment and research in the area of civil engineering under the supervision of thesis advisor; 
Thesis writing up and presentation. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

เอกสารแนบหมายเลข 2 
ผลงานทางวชิาการของอาจารย์ประจําหลกัสูตร 

(1) นายทวชัีย สําราญวานิช 

บทความ 
1. พิพฒัน์ ซอลีฮี กฤตพล สุวรรณสวา่ง ณปภชั จูเหล็ง ทวชียั สาํราญวานิช เฉลิมชยั วาณิชยล์ํQาเลิศ, 

ปริมาณเกลือคลอไรดที์%ผิวหนา้และการแทรกซึมของเกลือคลอไรดใ์นโครงสร้างคอนกรีตเสริม
เหล็กที%ตัQงอยูใ่นสิ%งแวดลอ้มทะเลของไทย กรณีศึกษา: จงัหวดัระยองและจงัหวดัจนัทบุรี, การ
ประชุมวชิาการคอนกรีตประจาํปี ครัQ งที% 5 โรงแรมเดอะกรีนเนอรี%  รีสอร์ท, เขาใหญ่ 
นครราชสีมา, 20-22 ตุลาคม 2552 

2. เอกศกัดิ�  ฤกษมหาลิขิต ทวชียั สาํราญวานิช ภคัวฒัน์ แสนเจริญ สมนึก ตัQงเติมสิริกุล, ความ
ตา้นทานคลอไรดข์องปูนซีเมนตป์อร์ตแลนดม์อร์ตา้ร์ที%ผสมเถา้ลอย ฝุ่ นหินปูนและสารขยายตวั
, การประชุมวชิาการวศิวกรรมโยธาแห่งชาติ ครัQ งที% 14 สุรสัมมนาคาร มหาวทิยาลยัเทคโนโลยี
สุรนารี, นครราชสีมา, 13-15 พฤษภาคม 2552 

3. ชลวชิช์ สุชาฏา ธีร์ธนัย ์แกว้เวยีงเดช ชลาพนัธ์ สืบแกว้ ทวชียั สาํราญวานิช อานนท ์วงษแ์กว้, 
พฤติกรรมกาํลงัรับแรงดดัของคานคอนกรีตเสริมลวดเหล็กกลา้และลวดเหล็กกลา้ตีเกลียว, การ
ประชุมวชิาการคอนกรีตประจาํปี ครัQ งที% 4 โรงแรมลายทอง, อุบลราชธานี, 20-22 ตุลาคม 2551 

4. ปรัชญา จูเหล็ง ทวชียั สาํราญวานิช สมนึก ตัQงเติมสิริกุล กิตติศกัดิ�  ศรสุริยา กิตติชยั สุวรรณรัตน์
,แบบจาํลองเพื%อทาํนายอายกุารใชง้านที%ปลอดการบาํรุงรักษาของโครงสร้างคอนกรีตเสริม
เหล็กภายใตก้ารทาํลายของเกลือคลอไรด์, การประชุมวชิาการวศิวกรรมโยธาแห่งชาติ ครัQ งที% 13 
โรงแรมจอมเทียน ปาลม์ บีช พทัยา, ชลบุรี, 14-16 พฤษภาคม 2551 

5. สราวฒิุ อินทรบ กิตติศกัดิ�  ใจตรง ทวชียั สาํราญวานิช, การคาํนวณกาํลงัรับแรงดดัของพืQน
คอนกรีตเสริมเหล็กทางเดียวที%ผสมเส้นใยเหล็ก, การประชุมวชิาการคอนกรีตประจาํปี ครัQ งที% 3 
โรงแรมลองบีช การ์เดน้ โฮเทล แอนด ์สปา, พทัยา ชลบุรี, 24-26 ตุลาคม 2550 

6. พลากร เจิมรังษี ธิติพนัธ์ุ แสงนาค ทวชียั สาํราญวานิช อานนท ์วงษแ์กว้, การคาํนวณกาํลงัรับ
แรงดดัของคานคอนกรีตเสริมแท่ง FRP, การประชุมวชิาการคอนกรีตประจาํปี ครัQ งที% 3 
โรงแรมลองบีช การ์เดน้ โฮเทล แอนด ์สปา, พทัยา ชลบุรี, 24-26 ตุลาคม 2550 

7. ภาณุมาศ ดวงสิทธิโชค กิตติศกัดิ�  นนทเขตขยนั และทวชียั สาํราญวานิช, คุณสมบติัเชิงกลของ
คอนกรีตและมอร์ตา้ร์ที%ผสมไฟเบอร์, การประชุมวชิาการวศิวกรรมโยธาแห่งชาติ ครัQ งที% 12 
โรงแรมอมรินทร์ลากนู, พิษณุโลก, 2-4 พฤษภาคม 2550 



 

 

8. ทวชียั สาํราญวานิช สุรสิทธิ�  หมั%นวชิา และอภินนัท ์ ภูชนั, พฤติกรรมและการคาํนวณกาํลงัรับ
แรงดดัของคานคอนกรีตเสริมเหล็กที%ผสมเส้นใย, วารสารวจิยัและพฒันา มจธ., ปีที% 30, ฉบบัที% 
2, เมษายน-มิถุนายน 2550 หนา้ 345-362. 

9. ศุภวฒัน์ บุญจรัส ภาณุสิทธิ�  กรเพชรปาณี และทวชียั สาํราญวานิช, ขอ้สังเกตของการประเมิน
การเกิดสนิมของเหล็กเสริมในคอนกรีตเนื%องจากเกลือคลอไรด์ดว้ยวธีิการวดัค่าศกัยไ์ฟฟ้าครึ% ง
เซล, การประชุมวชิาการคอนกรีตประจาํปี ครัQ งที% 2 โรงแรมเจริญศรี แกรนด์ รอยลั, อุดรธานี, 
25-27 ตุลาคม 2549 

10. ณรงฤทธิ�  เยน็อารมณ์ เกศสุดา เลาอารีกิจ และทวชียั สาํราญวานิช, การแพร่ของคลอไรดอิ์ออน
ในซีเมนตเ์พสตที์%ผสมสารปอซโซลาน, การประชุมวชิาการคอนกรีตประจาํปี ครัQ งที% 2 โรงแรม
เจริญศรี แกรนด ์รอยลั, อุดรธานี, 25-27 ตุลาคม 2549 

11. K. Kaewmanee, P. Krammart, T. Sumranwanich, S. Tangtermsirikul, Properties of fly ash-
cement mixtures with the addition of free lime, The Fifth Annual Concrete Conference, 
Nakornratchasima, Thailand, October 20-22, 2009. 

12. T. Sumranwanich, P. Juleang, C. Wattanalamlerd, S. Tangtermsirikul, A. Wongkaew, A 
study on chloride diffusion coefficient of concrete structures exposed to marine environment 
of Thailand, The 1st ASEAN Civil Engineering Conference : Civil Engineering Innovations 
for Regional Development, Pattaya, Chonburi, Thailand, March 11-13, 2009 

13. A. Rerkmahalikhit, T. Sumranwanich, S. Tangtermsirikul, Chloride resistance of Portland 
cement mortar with fly ash, limestone powder and expansive additives, The 1st ASEAN Civil 
Engineering Conference : Civil Engineering Innovations for Regional Development, Pattaya, 
Chonburi, Thailand, March 11-13, 2009 

14. Nguyen Trong Lam, Taweechai Sumranwanich, Pitisan Krammart, Dujthep Yodmalai, 
Raktipong Sahamitmongkol, Somnuk Tangtermsirikul. “Durability Properties of Concrete 
with Expansive Additive”, Research and Development Journal of the Engineering Institute of 
Thailand, Volume 19, No.4, 2008, pp. 8-15. 

15. S. Tangtermsirikul, K Kaewmanee, P. Krammart, T. Sumranwanich, C. Wattanalamlerd, 
Development of Thailand building code with reference to ACMC part 2 document, The 3rd 
ACF International Conference : Sustainable Concrete Technology and Structures in Local 
Climate and Environment Condition, Ho Chi Minh, Vietnam, November 11-13, 2008. 

16. C. Wattanalamlerd, T. Sumranwanich, P. Krammart, R. Sahamitmongkol, S. 
Tangtermsirikul, Durability design concept for RC structure in Thailand building code, The 
13th National Convention on Civil Engineering, Jomtien Palm Beach Hotel, Chonburi, 
Thailand, May 14-16, 2008 



 

 

17. N.T. Lam, R. Sahamitmongkol, T. Sumranwanich, P. Krammart, and S. Tangtermsirikul, 
Expansion and compressive strength under restrained condition and durability of expansive 
concrete, The Third Annual Concrete Conference, Chonburi, Thailand, October 24-26, 2007. 

18. S. Tangtermsirikul, T. Sumranwanich, P. Krammart, J. Khunthongkaew and R. 
Sahamitmongkol, Durability design concept for sustainable concrete structure in Thailand, 
The Fifth International Symposium on New Technologies for Urban Safety of Mega Cities in 
Asia, Phuket, Thailand, November 16-17, 2006. 

19. T. Sumranwanich and S. Tangtermsirikul, Experimental study on chloride penetration into 
cement-fly ash paste, The Tenth East Asia-Pacific Conference on Structural Engineering and 
Construction, Bangkok, Thailand, August 3-5, 2006 

20. T. Sumranwanich, Fracture energy of concrete with pozzolan and fiber, International 
Conference on International Conference on Pozzolan, Concrete and Geopolymer, Khon 
Kaen, Thailand, May 24-25, 2006 

21. T. Sumranwanich and S. Tangtermsirikul, A model for predicting time-dependent chloride 
binding capacity of cement-fly ash cementitious system, Materials and Structures, 37, 2004, 
387-396 

22. T. Sumranwanich and S. Tangtermsirikul, Time-dependent chloride binding capacity of 
various types of cement pastes, ScienceAsia, 30, 2004, 127-134 

23. T. Sumranwanich, S. Tangtermsirikul and T. Maruya, Prediction of chloride penetration 
profile in cement-fly ash mortar and concrete, Fourth International Conference on Concrete 
Under Severe Conditions: Environment & Loading (CONSEC'04), South Korea, June 27-30, 
2004, 401-408 

24. T. Sumranwanich and S. Tangtermsirikul, A chloride binding capacity model for cement-fly 
ash pastes, 27th Conference on Our World in Concrete & Structures, Singapore, August 29-
30, 2002, p. 545-552 

25. J. Niwa, T. Sumranwanich, T. Matsuo, Experimental study to determine the tension-softening 
curve of concrete, Concrete Library of JSCE, No.35, 2000 

26. J. Niwa, T. Sumranwanich, S. Tangtermsirikul, New method to determine the tension-
softening curve of concrete, Proceedings of fracture mechanics of concrete structure 
(FRAMCOS-3), Japan, 1998 

 
 
 



 

 

เอกสารประกอบการสอน 
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(5) นายสุรเมศวร์ พิริยะวฒัน์ 

งานวจัิย 

1. โครงการศึกษาพฤติกรรมการเลือกใช้เชืQ อเพลิงรถยนต์ของผู ้ใช้รถยนต์ส่วนบุคคลใน
กรุงเทพมหานครและจงัหวดัชลบุรี (พ.ศ. 2551) 

2. โครงการศึกษาอิทธิพลของการพฒันาระบบขนส่งสาธารณะที%มีต่อความตัQงใจลดการใชร้ถยนต์
ส่วนบุคคลในกรุงเทพมหานคร (พ.ศ. 2551) 

3. โครงการศึกษาปัจจยัเชิงพฤติกรรมและจิตวิทยาที%มีอิทธิพลต่อการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล (พ.ศ. 
2551) 

4. คณะกรรมการดาํเนินงานโครงการป้องกนัอุบติัเหตุจราจร โดยความร่วมมือระหวา่งมหาวิทยาลยั
บูรพาและสาํนกังานกองทุนสนบัสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (ส.ส.ส) (พ.ศ. 2552) 

5. โครงการสํารวจขอ้มูลปริมาณจราจรเพื%อวางแผนการขนส่งสินคา้ในภูมิภาคตะวนัออก (เมษายน 
– พฤษภาคม 2551) 

6. โครงการศึกษาพฤติกรรมการเดินทางของผูใ้ช้รถยนต์ส่วนบุคคลเพื%อการประยุกต์ใช้มาตรการ
ควบคุมความตอ้งการเดินทางอยา่งย ั%งยืน (A study on travel behavior of private car users for 
implementing sustainable travel demand management strategy) (1 ต.ค. 2549 - 30 ก.ย. 2550) 

7. การศึกษาคุณลกัษณะการเดินทางและองค์ประกอบร่วมของทางเลือกสําหรับการจดัการอุปสงค์
การเดินทาง: การประเมินทางเลือกการจดัการอุปสงคก์ารเดินทางจากประสบการณ์จากญี%ปุ่นและ
ประเทศในภูมิภาคอาเซียน (พ.ศ. 2547) 

8. โครงการจดัระบบการเดินรถและพืQนที%จอดรถภายในบริเวณห้างสรรพสินคา้ฟิวเจอร์ปาร์ค รังสิต 
(พ.ศ. 2547) 

9. โครงการศึกษาอิทธิพลของปัจจยัทางจิตวิทยาที%มีต่อการยอมรับมาตรการแก้ไขปัญหาจราจร
แออดัดว้ยการจดัการอุปสงคก์ารผูเ้ดินทางในกรุงเทพมหานคร (มิ.ย. 2547 - พ.ค. 2548) 

10. โครงการศึกษาแนวทางการใช้ระบบการจัดการความต้องการระบบสัญจรแบบยั%งยืนใน
กรุงเทพฯ (ต.ค. 2545 - ก.ย. 2547) 

11. โครงการสาํรวจขอ้มูลปริมาณจราจรและวิเคราะห์สภาพการจราจร โครงการทางแยกต่างระดบั
บริเวณหา้งสรรพสินคา้ฟิวเจอร์ปาร์ค รังสิต (พ.ศ. 2546) 
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