หลักสู ตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
หลักสู ตรปรับปรุง พ.ศ.2553
ชื อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา
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หมวดที 1 ลักษณะและข้ อมูลทัวไปของหลักสู ตร
1.

2.

ชื อหลักสู ตร
ชื%อภาษาไทย :
ชื%อภาษาอังกฤษ :
ชื อปริญญา
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ

3.

:
:
:
:

หลักสู ตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
Master of Engineering Program in Civil Engineering

วิศวกรรมศาตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา)
วศ.ม. (วิศวกรรมโยธา)
Master of Engineering (Civil Engineering)
M.Eng. (Civil Engineering)

วิชาเอกหรือความเชี ยวชาญเฉพาะของหลักสู ตร
ไม่มี

4.

จํานวนหน่ วยกิตทีเรียนตลอดหลักสู ตร
แผน ก แบบ ก 1 หน่วยกิตรวมตลอดหลักสู ตร ไม่นอ้ ยกว่า 36 หน่วยกิต
แผน ก แบบ ก 2 หน่วยกิตรวมตลอดหลักสู ตร ไม่นอ้ ยกว่า 36 หน่วยกิต
5. รู ปแบบของหลักสู ตร
5.1 รู ปแบบ
เป็ นหลักสู ตรระดับปริ ญญาโท หลักสู ตร 2 ปี
5.2 ภาษาทีใช้
จัดการเรี ยนการสอนเป็ นภาษาไทยและภาษาอังกฤษบางรายวิชา
5.3 การรับเข้ าศึกษา
รับนิสิตไทยเข้าศึกษา แต่ถา้ นิสิตต่างชาติที%มีความรู ้ภาษาไทยเพียงพอ ก็สามารถสมัครเข้า
ศึกษาได้
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5.4 ความร่ วมมือกับสถาบันอืน
เป็ นหลักสู ตรเฉพาะของสถาบัน
5.5 การให้ ปริญญาแก่ ผ้ ูสําเร็จการศึกษา
ให้ปริ ญญาเพียงสาขาวิชาเดียว และกรณี ผสู ้ าํ เร็ จปริ ญญาโทในสาขาใดๆ หรื อสาขาใกล้เคียง
กับสาขาวิชานีQ สามารถมาเรี ยนเป็ นปริ ญญาที% 2 ได้ โดยสามารถเทียบโอนรายวิชาได้มากน้อยต่างกันตาม
สาขาวิชาที%สาํ เร็ จมา
6. สถานภาพของหลักสู ตรและการพิจารณาเห็นชอบหลักสู ตร
หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2553 เปิ ดสอน ภาคต้น ปี การศึกษา 2553
คณะกรรมการสภาวิชาการเห็นชอบหลักสู ตรในการประชุ ม ครัQงที% 2/2553
วันที% 27 เมษายน พ.ศ. 2553
สภามหาวิทยาลัยอนุมตั ิในการประชุม ครัQงที% 3/2553
วันที% 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2553
7. การขอรับการประเมินเพือขอรับรองมาตรฐานหลักสู ตร
จะขอประเมินเพื%อรับรองหลักสู ตรในปี การศึกษา 2555
8. อาชี พทีสามารถประกอบได้ หลังสํ าเร็จการศึกษา
ประกอบอาชีพตามสถานประกอบการด้านงานก่อสร้าง
งานออกแบบและงานบํารุ งรักษาโครงสร้างทาง
วิศวกรรมโยธา
9. ชื อและตําแหน่ งของอาจารย์ ผ้ ูรับผิดชอบหลักสู ตร
1. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ทวีชยั สําราญวานิช Ph.D. (Civil Engineering) Thammasat Univ., 2547
2. อาจารย์พทั รพงษ์ อาสนจินดา
Ph.D. (Civil Engineering) Chulalongkorn Univ., 2551
3. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์สุรเมศวร์ พิริยะวัฒน์ Ph.D. (Civil Engineering) Chulalongkorn Univ., 2549
10. สถานทีจัดการเรียนการสอน
จัดการเรี ยนการสอนที%มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี
11. สถานการณ์ ภายนอกหรือการพัฒนาทีจําเป็ นต้ องนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสู ตร
11.1 สถานการณ์ หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
ประเทศไทยกําลังพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศอย่างต่อเนื% องเพื%อแข่งขันกับต่างประเทศ ทํา
ให้เกิดโครงการก่อสร้างสาธารณูปโภคพืQนฐานและสิ% งก่อสร้างมากขึQนเพื%อรองรับการเติบโตทางเศรษฐกิจ จึง
ต้องการบุคลากรที%มีความเชี%ยวชาญและสามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู ้ที%มีอยูเ่ พื%อแก้ปัญหาด้านวิศวกรรม
โยธาได้อย่างเหมาะสมกับการพัฒนา
11.2 สถานการณ์ หรือการพัฒนาทางสั งคมและวัฒนธรรม
ในการจัดทําหลักสู ตรนีQได้คาํ นึงถึงตําแหน่งที%ตQ งั ของมหาวิทยาลัยซึ% งตัQงอยูใ่ นเขตพืQนที%
พัฒนาอุตสาหกรรมชายฝั%งทะเลภาคตะวันออก ซึ% งมีความต้องการโครงการก่อสร้างจํานวนมาก ตลอดจนมี
ความต้องการของผูส้ นใจเข้าศึกษาต่อในพืQนที%ดงั กล่าว จึงเป็ นส่ วนสําคัญที%ได้จดั ทําหลักสู ตรดังกล่าวขึQน
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12. ผลกระทบจากข้ อ 11.1 และ 11.2 ต่ อการพัฒนาหลักสู ตรและความเกียวข้ องกับพันธกิจของสถาบัน
12.1 การพัฒนาหลักสู ตร
มีความจําเป็ นต้องพัฒนาหลักสู ตรเพื%อผลิตบุคลากรที%มีความเชี%ยวชาญ
เพื%อสนองความ
ต้องการกําลังคนที%ยงั มีความขาดแคลนอยูอ่ ีกมากในภาครัฐและภาคอุตสาหรรมก่อสร้าง
12.2 ความเกียวข้ องกับพันธกิจของสถาบัน
จากการที%มหาวิทยาลัยตัQงอยูใ่ นเขตพืQนที%พฒั นาชายฝั%งทะเลภาคตะวันออก
และมี
อุตสาหกรรมต่างๆ เกิดขึQนเป็ นจํานวนมาก รวมทัQงการพัฒนาโครงสร้างพืQนทางทางวิศวกรรมโยธา ดังนัQน
ที%ตQ งั ของมหาวิทยาลัยจึงมีความเหมาะสมที%จะเปิ ดสอนสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา โดยสามารถใช้เขตพืQนที%และ
ผูม้ ีประสบการณ์มาเสริ มให้หลักสู ตรมีความเข้มแข็ง
ยิง% กว่านัQนมหาวิทยาลัยบูรพาก็จดั ตัQงขึQนเพื%อผลิต
กําลังคนสนองความต้องการกําลังคนของภาครัฐและภาคอุตสาหกรรมในภูมิภาคที%มหาวิทยาลัยตัQงอยูด่ ว้ ย
13. ความสั มพันธ์ กบั หลักสู ตรอืนทีเปิ ดสอนในคณะ/ภาควิชาอืนของสถาบัน
หลักสู ตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา จะมีความสัมพันธ์กบั หลักสู ตรอื%น
และหลักสู ตรในคณะดังนีQ
13.1 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสู ตรนีทC ีเปิ ดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสู ตรอืน
13.2 รายวิชาทีเปิ ดสอนให้ คณะ/ภาควิชา/หลักสู ตรอืน
13.3 การบริ หารจัดการ
หมวดที 2 ข้ อมูลเฉพาะของหลักสู ตร
1.

ปรัญญา ความสํ าคัญและวัตถุประสงค์ ของหลักสู ตร
-ปรัชญาผลิตบุคลากรที%มีความเชี%ยวชาญในสาขาวิศวกรรมโยธาที%เป็ นที%ยอมรับ
มีความสามารถในการ
ดําเนินการวิจยั และพัฒนาองค์ความรู ้ใหม่ในระดับมาตรฐานสากล และสามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู ้ที%มี
อยูเ่ พื%อแก้ปัญหาด้านวิศวกรรมโยธาได้อย่างเหมาะสม

-ความสํ าคัญวิศวกรรมโยธาเป็ นศาสตร์ สาํ คัญต่อการพัฒนาความเจริ ญประเทศ
ซึ% งต้องเริ% มจากการวางแผน
โครงการ การออกแบบและควบคุมงานก่อสร้าง ตลอดจนการบริ หารจัดการงานก่อสร้างให้บรรลุตาม
วัตถุประสงค์โครงการ ทัQงนีQภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ตัQงอยูใ่ นเขตพืQนที%
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พัฒนาชายฝั%งทะเลภาคตะวันออก ดังนัQนจึงเป็ นโอกาสดีที%จะผลิตมหาบัณฑิตที%มีความเชี%ยวชาญด้านวิศวกรรม
โยธาเพื%อสนับสนุนภาระกิจข้างต้น ในพืQนที%
-เหตุผลในการปรับปรุ งหลักสู ตรการปรับปรุ งหลักสู ตรครัQงนีQเพื%อตอบสนองความต้องการของผูศ้ ึกษาต่อในระดับปริ ญญาโท สาขา
วิศวกรรมโยธา จากเดิมที%มีอยูแ่ ล้ว 3 กลุ่มวิชา ได้แก่ กลุ่มวิชาวิศวกรรมโครงสร้าง กลุ่มวิชาวิศวกรรมปฐพี
และกลุ่มวิชาวิศวกรรมนํQา โดยหลักสู ตรปรับปรุ งนีQได้เพิ%มอีก 2 กลุ่มวิชา ได้แก่ กลุ่มวิชาวิศวกรรมขนส่ งและ
การจราจร และกลุ่มวิชาวิศวกรรมบริ หารงานก่อสร้าง รวมเป็ น 5 กลุ่มวิชา และเพื%อปรับปรุ งหลักสู ตรให้มี
การเรี ยนการสอนที%เน้นการศึกษาวิจยั อย่างเดียวในหลักสู ตรอีกด้วย
-วัตถุประสงค์ 1. เพื%อผลิตมหาบัณฑิตที%มีความเป็ นเลิศทางด้านวิชาการและด้านปฏิบตั ิทางวิศวกรรมโยธา รวมทัQงมี
ศักยภาพในการทํางานวิจยั และพัฒนาในสายงานที%เกี%ยวข้อง
2. เพื%อส่ งเสริ มการค้นคว้า และผลิตผลงานวิจยั ที%มีคุณภาพและเป็ นองค์ความรู ้ใหม่ที%จาํ เป็ นต่อการ
พัฒนาประเทศในภาวะปั จจุบนั โดยเฉพาะการแก้ปัญหาของภูมิภาคตะวันออก
2.

แผนพัฒนาปรับปรุ ง
แผนการพัฒนา/
เปลียนแปลง
- ปรับปรุ งหลักสู ตร
วิศวกรรมศาสตร
มหาบัณฑิตสาขาวิชา
วิศวกรรมโยธาให้มี
มาตรฐานไม่ต%าํ กว่า
มาตรฐานคุณวุฒิสาขา
วิศวกรรมโยธาที%
กระทรวงศึกษาธิ การ
กําหนดและสอดคล้อง
กับความต้องการของ
ภาคธุ รกิจและ
ภาคอุตสาหกรรม

ยุทธศาสตร์

หลักฐาน/ดัชนีชีCวดั

1. ติดตามความเปลี%ยนแปลงและความ
ต้องการกําลังคนในภาคธุ รกิจเพื%อเป็ น
ข้อมูลในการพัฒนาหลักสู ตร
2. เชิญผูเ้ ชี%ยวชาญทัQงภาครัฐและเอกชน
มามีส่วนร่ วมในการพัฒนาหลักสู ตร
3. มีการติดตามประเมินหลักสู ตรอย่าง
สมํ%าเสมอ

- รายงานผลการดําเนิ นงาน
- เอกสารการประสานงานกับภาค
ธุ รกิจ
- ผูใ้ ช้บณั ฑิตมีความพึงพอใจ
มหาบัณฑิตโดยเฉลี%ยระดับ 3.5
จากระดับ 5
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หมวดที 3 ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการและโครงสร้ างของหลักสู ตร
1.

ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
หลักสู ตรนีQจดั การศึกษาระบบทวิภาค นิสิตมีประเภทเดียว คือนิสิตภาคปกติ
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
นิสิตภาคปกติอาจลงทะเบียนเรี ยนภาคฤดูร้อนได้
1.3 การเทียบเคียงหน่ วยกิตในระบบทวิภาค
ไม่มี

2.

การดําเนินการหลักสู ตร
2.1 วัน-เวลาในการดําเนินการ
จัดการเรี ยนการสอนในวันและเวลาราชการ สําหรับนิสิตภาคปกติ ในกรณี ที%ใช้วทิ ยากร
พิเศษจากบุคคลภายนอก อาจจัดให้เรี ยนนอกเวลาราชการ
2.2 คุณสมบัติของผู้เข้ าศึกษา
2.2.1 สําเร็ จการศึกษาปริ ญญาตรี วิศวกรรมศาสตรสาขาวิศวกรรมโยธา หรื อสาขาอื%นที%เทียบเท่า
เช่น ครุ ศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต (คอ.บ.) อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (อส.บ.) เป็ นต้น ทัQงนีQเฉพาะผูเ้ ข้าศึกษา
แผน ก แบบ ก 1 จะต้องมีผลการศึกษาเฉลี%ยในระดับปริ ญญาตรี ไม่นอ้ ยกว่า 2.75 หรื อมีประสบการณ์
การทํางานด้านวิศวกรรมโยธาไม่นอ้ ยกว่า 3 ปี หรื อเป็ นอาจารย์ประจําในสถาบันการศึกษามาไม่นอ้ ยกว่า 1 ปี
2.2.2 คุณสมบัติอื%นๆ เป็ นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
พ.ศ. 2552 ข้อ 4
2.2.3 คุณสมบัติอื%นๆ เป็ นไปตามประกาศซึ% งฝ่ ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา จะประกาศให้
ทราบเป็ นปี ๆ ไป หรื อคณะกรรมการฝ่ ายบัณฑิตศึกษาประจําคณะ หรื อคณะกรรมการฝ่ ายบัณฑิตศึกษา
สาขาวิชา พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้มีสิทธิ สมัครเข้าศึกษาได้
2.2.4 นิสิตอาจต้องลงทะเบียนเรี ยนรายวิชาอื%นๆ เพื%อปรับพืQนฐานความรู ้ โดยไม่นบั เป็ นหน่วยกิต
ของหลักสู ตร ตามที%กาํ หนดโดยอาจารย์ที%ปรึ กษา
2.3 ปัญหาของนิสิตแรกเข้ า
2.4 กลยุทธ์ ในการดําเนินการเพือแก้ ไขปั ญหา/ข้ อจํากัดของนิสิตในข้ อ 2.3
-
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2.5 แผนการรับนิสิตและผู้สําเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี
ปี การศึกษา

2553
25
25
-

นิสิตชัQนปี ที% 1
นิสิตชัQนปี ที% 2
รวม
คาดว่าจะสําเร็ จการศึกษา

2554
25
25
50
25

2555
30
25
55
25

2556
30
30
60
30

2557
30
30
60
30

2555
300
1,250
600
300
2,450

หน่วย : พันบาท
2556 2557
300
300
1,250 1,250
600
600
300
300
2,450 2,450

2.6 งบประมาณตามแผน
ความต้องการงบประมาณสําหรับหลักสู ตรนีQมีดงั นีQ
หมวดรายจ่ าย

2553
150
500
500
300
1,450

1. งบบุคลากร
2. งบดําเนินการ
3. งบลงทุน
4. งบเงินอุดหนุน
รวม

2554
150
1,000
500
300
1,950

2.7 ระบบการศึกษา
ใช้ระบบการจัดการเรี ยนการสอนแบบชัQนเรี ยน
2.8 การเทียบโอนหน่ วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ ามมหาวิทยาลัย
2.8.1 นิสิตที%เคยศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาอื%นมาก่อน เมื%อเข้าศึกษาในหลักสู ตรนีQสามารถ
เทียบโอนหน่วยกิตได้ทQ งั นีQเป็ นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
2.8.2 นิสิตสามารถลงทะเบียนเรี ยนบางรายวิชาที%มหาวิทยาลัยอื%นแล้วโอนหน่วยกิตได้
ทัQงนีQเป็ นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
นิสิตหลักสู ตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมโยธาจาก
มหาวิทยาลัยอื%นสามารถมาเรี ยนบางรายวิชาในหลักสู ตรนีQ แล้วโอนหน่วยกิตกลับไปยังมหาวิทยาลัยที%สังกัด
ทัQงนีQการลงทะเบียนเรี ยนข้ามมหาวิทยาลัยนัQน หลักสู ตรของทัQงสองมหาวิทยาลัยจะต้องเป็ นไปตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิหลักสู ตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
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2.

หลักสู ตรและอาจารย์ ผ้ ูสอน
3.1 หลักสู ตร
3.1.1 จํานวนหน่ วยกิต
หลักสู ตรแผน ก แบบ ก 1 หน่วยกิตรวมตลอดหลักสู ตร ไม่นอ้ ยกว่า 36 หน่วยกิต
หลักสู ตรแผน ก แบบ ก 2 หน่วยกิตรวมตลอดหลักสู ตร ไม่นอ้ ยกว่า 36 หน่วยกิต
3.1.2 โครงสร้ างหลักสู ตร
หลักสู ตรปรับปรุ งนีQแบ่งโครงสร้างหลักสู ตรแผน ก แบบ ก 2 เป็ น 5 กลุ่มวิชาย่อย คือ
กลุ่มวิชาวิศวกรรมโครงสร้าง กลุ่มวิชาวิศวกรรมปฐพี กลุ่มวิชาวิศวกรรมนํQา กลุ่มวิชาวิศวกรรมขนส่ งและ
การจราจร และกลุ่มวิชาวิศวกรรมบริ หารงานก่อสร้าง
หลักสู ตรแผน ก แบบ ก 1
วิชาบังคับ (ไม่นบั หน่วยกิต)
2
หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์
36
หน่วยกิต
หลักสู ตรแผน ก แบบ ก 2
วิชาบังคับ
9
หน่วยกิต
- วิชาบังคับร่ วม (ไม่นบั หน่วยกิต)
2
หน่วยกิต
- วิชาบังคับเฉพาะกลุ่มวิชา
9
หน่วยกิต
วิชาเลือก
9
หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์
18
หน่วยกิต
3.1.3 รายวิชา
หลักสู ตรแผน ก แบบ ก 1
วิชาบังคับ
จํานวน 2 หน่วยกิต
จํานวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบตั ิ-ศึกษาด้วยตนเอง)
505591 สัมมนาวิศวกรรมโยธา 1
1 (1-0-2) *
Seminar in Civil Engineering I
505592 สัมมนาวิศวกรรมโยธา 2
1 (1-0-2) *
Seminar in Civil Engineering II
(* ไม่นบั หน่วยกิตในการสําเร็ จการศึกษา)
วิทยานิพนธ์ จํานวน 36 หน่วยกิต
505698 วิทยานิพนธ์
36 (0-0-108)
Thesis

7

หลักสู ตรแผน ก แบบ ก 2
วิชาบังคับ
จํานวน 11 หน่วยกิต
นิสิตในหลักสู ตรแผน ก แบบ ก 2 ต้องลงทะเบียนเรี ยนรายวิชาบังคับร่ วม และรายวิชา
เฉพาะกลุ่มวิชาใดวิชาหนึ%งเท่านัQน ดังนีQ
จํานวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบตั ิ-ศึกษาด้วยตนเอง)
วิชาบังคับร่ วม จํานวน 2 หน่วยกิต
505591 สัมมนาวิศวกรรมโยธา 1
1 (1-0-2) *
Seminar in Civil Engineering I
505592 สัมมนาวิศวกรรมโยธา 2
1 (1-0-2) *
Seminar in Civil Engineering II
(* ไม่นบั หน่วยกิตในการสําเร็ จการศึกษา)
วิชาบังคับเฉพาะกลุ่มวิชา
จํานวน 9 หน่วยกิต
(1) กลุ่มวิชาวิศวกรรมโครงสร้าง
505501 ทฤษฎีโครงสร้างขัQนสู ง
3 (3-0-6)
Advanced Structural Theory
505502 คณิ ตศาสตร์ วศิ วกรรมประยุกต์
3 (3-0-6)
Applied Engineering Mathematics
505503 โครงสร้างคอนกรี ตเสริ มเหล็กขัQนสู ง
3 (3-0-6)
Advanced Reinforced Concrete Structures
(2) กลุ่มวิชาวิศวกรรมปฐพี
505521 ปฐพีกลศาสตร์ ขQ นั สู ง
3 (3-0-6)
Advanced Soil Mechanics
505522 วิศวกรรมฐานรากขัQนสู ง
3 (3-0-6)
Advanced Foundation Engineering
505523 การสํารวจและทดสอบดิน
3 (2-3-4)
Soil Exploration and Testing
(3) กลุ่มวิชาวิศวกรรมนํQา
505541 การจัดการทรัพยากรนํQาขัQนสู ง
3 (3-0-6)
Advanced Water Resources Management
505542 อุทกพลศาสตร์
3 (3-0-6)
Hydrodynamics
505543 วิศวกรรมชายฝั%งทะเล
3 (3-0-6)
Coastal Engineering
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(4) กลุ่มวิชาวิศวกรรมขนส่ งและการจราจร
505561 การวางแผนการขนส่ ง
Transportation Planning
505562 วิศวกรรมจราจร
Traffic Engineering
505563 การวิเคราะห์พฤติกรรมการเดินทาง
Travel Behavior Analysis
(5) กลุ่มวิชาวิศวกรรมบริ หารงานก่อสร้าง
505581 การวางแผนและควบคุมโครงการก่อสร้าง
Construction Project Planning and Control
505582 วิธีการก่อสร้างและเครื% องมือเครื% องจักรในการก่อสร้าง
Methods and Equipments in Construction
505583 สัญญาและกระบวนการยุติธรรมในการก่อสร้าง
Construction Contracting and Legal Issues

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

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

วิชาเลือก
จํานวน 9 หน่วยกิต
นิสิตในหลักสู ตรแผน ก แบบ ก 2 ต้องลงทะเบียนเรี ยนรายวิชาเลือกเฉพาะกลุ่มวิชาไม่นอ้ ย
กว่า 9 หน่วยกิต แต่ในกรณี ที%มีความจําเป็ น นิสิตกลุ่มวิชาวิศวกรรมปฐพีและกลุ่มวิชาวิศวกรรมนํQาอาจเลือก
เรี ยนรายวิชาต่างกลุ่มวิชา หรื อจากภายนอกภาควิชาฯ เป็ นรายวิชาเลือกได้ ยกเว้น นิสิตกลุ่มวิชาวิศวกรรม
โครงสร้างและกลุ่มวิชาวิศวกรรมบริ หารงานก่อสร้าง สามารถเลือกเรี ยนรายวิชาต่างกลุ่มวิชา หรื อจาก
ภายนอกภาควิชาฯ เป็ นรายวิชาเลือกได้ไม่เกิน 3 หน่วยกิต ทัQงนีQโดยความเห็นชอบของภาควิชาฯ
นิสิตสามารถเลือกเรี ยนรายวิชาจากสถาบันอื%นๆ ที%มหาวิทยาลัยบูรพารับรองทัQง
ภายในประเทศและภายนอกประเทศ เป็ นรายวิชาเลือกของกลุ่มวิชาวิศวกรรมโครงสร้าง วิศวกรรมปฐพี
วิศวกรรมนํQา วิศวกรรมขนส่ งและการจราจร และวิศวกรรมบริ หารงานก่อสร้างได้ไม่เกิน 3 หน่วยกิต ทัQงนีQ
โดยความเห็นชอบของมหาวิทยาลัยบูรพา
จํานวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบตั ิ-ศึกษาด้วยตนเอง)
(1) กลุ่มวิชาวิศวกรรมโครงสร้าง
505504 พลศาสตร์ และการสั%นสะเทือน
3 (3-0-6)
Dynamics and Vibrations
505505 เทคโนโลยีคอนกรี ตขัQนสู ง
3 (3-0-6)
Advanced Concrete Technology
505506 การออกแบบโครงสร้างเหล็กขัQนสู ง
3 (3-0-6)
Advanced Design of Steel Structures
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505507 วิธีไฟไนต์เอลิเมนต์สาํ หรับวิศวกรโยธา
Finite Element Method for Civil Engineers
505508 กลศาสตร์ ของวัสดุขQ นั สู ง
Advanced Mechanics of Materials
505509 การป้ องกัน ซ่อมแซม และบํารุ งรักษาโครงสร้าง
Protection, Repair and Maintenance of Structure
505510 หัวข้อเลือกสรรทางวิศวกรรมโครงสร้าง
Selected Topics in Structural Engineering
505511 การศึกษาพิเศษทางวิศวกรรมโครงสร้าง
Special Study in Structural Engineering
(2) กลุ่มวิชาวิศวกรรมปฐพี
505524 พฤติกรรมของดิน
Soil Behavior
505525 วิธีวเิ คราะห์เชิงตัวเลขทางวิศวกรรมปฐพี
Numerical Methods in Geotechnical Engineering
505526 การปรับปรุ งคุณภาพดินและการใช้แผ่นใยสังเคราะห์
Soil Improvement and Geosynthetics
505527 ทฤษฎีปฐพีกลศาสตร์ และแบบจําลองทางคณิ ตศาสตร์
Theoretical Soil Mechanics and Constitutive Modeling
505528 วิศวกรรมปฐพีสิ%งแวดล้อม
Geoenvironmental Engineering
505529 งานขุดใต้ดินและงานอุโมงค์
Underground Excavation and Tunneling
505530 หัวข้อเลือกสรรทางวิศวกรรมปฐพี
Selected Topics in Geotechnical Engineering
505531 การศึกษาพิเศษทางวิศวกรรมปฐพี
Special Study in Geotechnical Engineering
(3) กลุ่มวิชาวิศวกรรมนํQา
505544 อุทกวิทยาลุ่มนํQา
Watershed Hydrology
505545 วิธีเชิงตัวเลขในงานวิศวกรรมนํQา
Numerical Methods in Water Engineering
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3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (0-0-9)

3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (0-0-9)

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

505546 การจัดการเขตชายฝั%งทะเล
3 (3-0-6)
Coastal Zone Management
505547 วิศวกรรมนํQาใต้ดิน
3 (3-0-6)
Groundwater Engineering
505548 หัวข้อเลือกสรรทางวิศวกรรมนํQา
3 (3-0-6)
Selected Topics in Water Engineering
505549 การศึกษาพิเศษทางวิศวกรรมนํQา
3 (0-0-9)
Special Study in Water Engineering
(4) กลุ่มวิชาวิศวกรรมขนส่ งและการจราจร
505564 ระเบียบวิธีวจิ ยั สําหรับการศึกษาด้านวิศวกรรมขนส่ ง
3 (3-0-6)
Research Methodology for Transportation Engineering Studies
505565 ทฤษฎีการไหลของกระแสจราจร
3 (3-0-6)
Traffic Flow Theory
505566 การวางแผนและดําเนินการการขนส่ งสาธารณะ
3 (3-0-6)
Public Transportation Planning and Operations
505567 การจัดการการจราจร
3 (3-0-6)
Traffic Management
505568 วิศวกรรมโครงสร้างพืQนฐานการขนส่ ง
3 (3-0-6)
Transport Infrastructure Engineering
505569 เศรษฐศาสตร์ การขนส่ ง
3 (3-0-6)
Transportation Economics
505570 หัวข้อเลือกสรรทางวิศวกรรมขนส่ งและการจราจร
3 (3-0-6)
Selected Topics in Transportation and Traffic Engineering
505571 การศึกษาพิเศษทางวิศวกรรมขนส่ งและการจราจร
3 (0-0-9)
Special Study in Transportation and Traffic Engineering
505572 วิจยั เชิงปฏิบตั ิการขัQนสู งสําหรับการวางแผนการขนส่ งรู ปแบบราง 3 (3-0-6)
Advanced Operations Research for Rail Transportation Planning
505573 การวิเคราะห์โครงข่ายการขนส่ งรู ปแบบราง
3 (3-0-6)
Rail Transportation Network Analysis
505574 เศรษฐศาสตร์ การขนส่ งรู ปแบบราง
3 (3-0-6)
Rail Transportation Economics
505575 การบริ หารโครงการขนส่ งรู ปแบบราง
3 (3-0-6)
Rail Transportation Projects Management
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(5) กลุ่มวิชาวิศวกรรมบริ หารงานก่อสร้าง
505584 การจัดการโครงสร้างพืQนฐาน
3 (3-0-6)
Infrastructure Management
505585 การใช้ชิQนส่ วนสําเร็ จรู ปในงานก่อสร้าง
3 (3-0-6)
Prefabricated in Construction
505586 การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ ในงานก่อสร้าง
3 (3-0-6)
Computer Applications in Construction
505587 การวิเคราะห์โครงการและการบริ หารอสังหาริ มทรัพย์
3 (3-0-6)
Project Analysis and Real Estate Administration
505588 การวิเคราะห์ปัญหาในธุ รกิจก่อสร้าง
3 (3-0-6)
Construction Business Problem Analysis
505589 เทคนิคการตรวจสอบงานและการบริ หารคุณภาพในงาน- 3 (3-0-6)
ก่อสร้าง
Inspection Techniques and Quality Management in Construction
505590 หัวข้อเลือกสรรทางวิศวกรรมบริ หารงานก่อสร้าง
3 (3-0-6)
Selected Topics in Construction Management Engineering
วิทยานิพนธ์ จํานวน 18 หน่วยกิต
505699 วิทยานิพนธ์
Thesis

18 (0-0-54)

ความหมายของเลขรหัสวิชา
รหัสวิชาประกอบด้วยเลข 6 หลัก มีความหมายดังนีQ
เลขรหัส 505 หมายถึง สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
เลขรหัสหลักที% 4 หมายถึงรายวิชาระดับปริ ญญาโทปี 1 (เลข 5)
รายวิชาระดับปริ ญญาโทปี 2 (เลข 6)
เลขรหัสหลักที% 5 หมายถึง กลุ่มวิชา
เลข 0 - 1
หมายถึง กลุ่มวิชาวิศวกรรมโครงสร้าง
เลข 2 - 3
หมายถึง กลุ่มวิชาวิศวกรรมปฐพี
เลข 4 - 5
หมายถึง กลุ่มวิชาวิศวกรรมนํQา
เลข 6 - 7
หมายถึง กลุ่มวิชาวิศวกรรมขนส่ งและการจราจร
เลข 8
หมายถึง กลุ่มวิชาวิศวกรรมบริ หารงานก่อสร้าง
เลข 9
หมายถึง รายวิชาที%เกี%ยวกับการศึกษาด้วยตนเอง หัวข้อพิเศษ สัมมนา วิจยั
12

และวิทยานิพนธ์
เลขรหัสหลักที% 6 หมายถึง ลําดับรายวิชาในกลุ่มวิชาของเลขรหัสตัวที% 5
3.1.4 แผนการศึกษา
แผนการศึกษาของนิสิตหลักสู ตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ใน
แต่ละภาคเรี ยนของปี การศึกษาเป็ นดังนีQ
หลักสู ตรแผน ก แบบ ก 1
ปี ที 1 ภาคต้ น
505591 สัมมนาวิศวกรรมโยธา 1
(* ไม่นบั หน่วยกิตในการสําเร็ จการศึกษา)
505698 วิทยานิพนธ์

1 (1-0-2)*

รวม
ปี ที 1 ภาคปลาย
505592 สัมมนาวิศวกรรมโยธา 2
(* ไม่นบั หน่วยกิตในการสําเร็ จการศึกษา)
505698 วิทยานิพนธ์

9 (0-0-27)
9 หน่วยกิต
1 (1-0-2) *

รวม

9 (0-0-27)
9 หน่วยกิต

รวม

9 (0-0-27)
9 หน่วยกิต

รวม

9 (0-0-27)
9 หน่วยกิต

ปี ที 2 ภาคต้ น
505698 วิทยานิพนธ์
ปี ที 2 ภาคปลาย
505698 วิทยานิพนธ์

รวมตลอดหลักสู ตร
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36 หน่วยกิต

หลักสู ตรแผน ก แบบ ก 2
ปี ที 1 ภาคต้ น
505xxx วิชาบังคับเฉพาะกลุ่มวิชา 1
505xxx วิชาบังคับเฉพาะกลุ่มวิชา 2
505xxx วิชาเลือก 1
505591 สัมมนาวิศวกรรมโยธา 1
(* ไม่นบั หน่วยกิตในการสําเร็ จการศึกษา)

3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
1 (1-0-2)*
รวม

ปี ที 1 ภาคปลาย
505xxx วิชาบังคับเฉพาะกลุ่มวิชา 3
505xxx วิชาเลือก 2
505xxx วิชาเลือก 3
505592 สัมมนาวิศวกรรมโยธา 2
(* ไม่นบั หน่วยกิตในการสําเร็ จการศึกษา)

9 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
1 (1-0-2) *

รวม

9 หน่วยกิต

รวม

9 (0-0-27)
9 หน่วยกิต

รวม

9 (0-0-27)
9 หน่วยกิต

ปี ที 2 ภาคต้ น
505699 วิทยานิพนธ์
ปี ที 2 ภาคปลาย
505699 วิทยานิพนธ์

รวมตลอดหลักสู ตร
3.1.5 คําอธิบายรายวิชา
(เอกสารแนบหมายเลข 1)
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36 หน่วยกิต

3.2 ชื อ ตําแหน่ งและคุณวุฒิอาจารย์
3.2.1 อาจารย์ ประจําหลักสู ตร
(1) นายทวีชัย สํ าราญวานิช
วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2538
M.Eng. (Structural Engineering) Asian Institute of Technology, Thailand พ.ศ. 2540
Ph.D. (Civil Engineering) Thammasat University พ.ศ. 2547 (หลักสู ตรนานาชาติ)
ตําแหน่ งทางวิชาการ

ผูช้ ่วยศาสตราจารย์

ผลงานทางวิชาการ

(เอกสารแนบหมายเลข 2)

ภาระการสอนทีมีอยู่แล้ ว
533301 Strength of Materials II
533322 Survey Field Practice
533331 Materials Testing Laboratory
533332 Concrete Technology
533343 Reinforced Concrete Design
533373 Highway Engineering Laboratory
533434 Durability of Concrete
533498 Civil Engineering Project I
533499 Civil Engineering Project II
533603 Advanced Concrete Technology
533604 Advanced Reinforced Concrete Structures
533691 Seminar in Civil Engineering I
533692 Seminar in Civil Engineering II

3 (3-0-6)
1 (0-3-0)
1 (0-3-0)
3 (3-0-6)
3 (3-1-5)
1 (0-3-0)
3 (3-0-6)
1 (0-3-0)
3 (0-9-0)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
1 (1-0-2)
1 (1-0-2)

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

ภาระการสอนในหลักสู ตรนีC
505501 Advanced Structural Theory
505503 Advanced Reinforced Concrete Structures
505505 Advanced Concrete Technology
505509 Protection, Repair and Maintenance of Structure

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

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
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(2) นายพัทรพงษ์ อาสนจินดา
วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2545
วศ.ม. (วิศวกรรมโยธา), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2547
Ph.D. (Civil Engineering) Chulalongkorn University พ.ศ. 2551 (หลักสู ตรนานาชาติ)
ตําแหน่ งทางวิชาการ

อาจารย์

ผลงานทางวิชาการ

(เอกสารแนบหมายเลข 2)

ภาระการสอนทีมีอยู่แล้ ว
520498 Civil Engineering Project I
520499 Civil Engineering Project II
533201 Statics
533204 Strength of Materials I
533322 Survey Field Practice
533331 Materials Testing Laboratory
533373 Highway Engineering Laboratory
533341 Theory of Structures
533342 Structural Analysis
533602 Dynamics and Vibrations
533611 Numerical and Approximation in Structural Mechanics
533691 Seminar in Civil Engineering I
533692 Seminar in Civil Engineering II

1 (0-3-0)
3 (0-9-0)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
1 (0-3-0)
1 (0-3-0)
1 (0-3-0)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
1 (1-0-2)
1 (1-0-2)

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

ภาระการสอนในหลักสู ตรนีC
505502 Applied Engineering Mathematics
505504 Dynamics and Vibrations
505510 Selected Topics in Structural Engineering
505511 Special Study in Structural Engineering

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

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

(3) นายสยาม ยิมC ศิริ
วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 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
ตําแหน่ งทางวิชาการ

ผูช้ ่วยศาสตราจารย์

ผลงานทางวิชาการ

(เอกสารแนบหมายเลข 2)
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ภาระการสอนทีมีอยู่แล้ ว
520463 Foundation Engineering
533201 Statics
533322 Survey Field Practice
533361 Soil Mechanics
533362 Soil Mechanics Laboratory
533631 Advanced Foundation Engineering

3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
1 (0-3-0)
3 (3-0-6)
1 (0-3-0)
3 (3-0-6)

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

ภาระการสอนในหลักสู ตรนีC
505521 Advanced Soil Mechanics
505522 Advanced Foundation Engineering
505523 Soil Exploration and Testing
505524 Soil Behavior
505529 Underground Excavation and Tunneling

3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (2-3-4)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

(4) นายธรรมนูญ รั ศมีมาสเมือง
วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา), มหาวิทยาลัยขอนแก่น 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
ตําแหน่ งทางวิชาการ

อาจารย์

ผลงานทางวิชาการ

(เอกสารแนบหมายเลข 2)

ภาระการสอนทีมีอยู่แล้ ว
533202 Hydraulics
533203 Hydraulics Laboratory
533282 Water Supply and Sanitary Engineering
533322 Survey Field Practice
533481 Hydraulics Engineering
533482 Hydraulics Engineering Laboratory
533498 Civil Engineering Project I
533499 Civil Engineering Project II
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3 (3-0-6)
1 (0-3-0)
3 (3-0-6)
1 (0-3-0)
3 (3-0-6)
1 (0-3-0)
1 (0-3-0)
3 (0-9-0)

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

ภาระการสอนในหลักสู ตรนีC
505542 Hydrodynamics
505543 Coastal Engineering
505546 Coastal Zone Management
505548 Selected Topics in Water Engineering
505549 Special Study in Water Engineering

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

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

(5) นายสุ รเมศวร์ พิริยะวัฒน์
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมสํารวจ), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2538
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2544
วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบณั ฑิต (วิศวกรรมโยธา), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2549
ตําแหน่ งทางวิชาการ

ผูช้ ่วยศาสตราจารย์

ผลงานทางวิชาการ

(เอกสารแนบหมายเลข 2)

ภาระการสอนทีมีอยู่แล้ ว
533221 Surveying
533321 Route Surveying
533322 Survey Field Practice
533371 Transportation Engineering
533372 Highway Engineering
533373 Highway Engineering Laboratory
533498 Civil Engineering Project I
533499 Civil Engineering Project II

3 (3-0-6)
3 (2-3-4)
1 (0-3-0)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
1 (0-3-0)
1 (0-3-0)
3 (0-9-0)

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

ภาระการสอนในหลักสู ตรนีC
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 อาจารย์ ประจํา
อาจารย์ประจําภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
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3.2.3 อาจารย์ พเิ ศษ
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ จะเชิญอาจารย์พิเศษจากมหาวิทยาลัย
ภายในประเทศและมหาวิทยาลัยต่างประเทศที%มีบนั ทึกความเข้าใจความร่ วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัย
บูรพา รวมทัQงวิศวกรผูเ้ ชี%ยวชาญจากภาคเอกชน มาช่วยสอนในบางรายวิชาหรื อบางหัวข้อตามความเหมาะสม
ตลอดจนเชิ ญมาเป็ นอาจารย์ให้คาํ ปรึ กษาหรื ออาจารย์ที%ปรึ กษาร่ วมของวิทยานิพนธ์
4. องค์ ประกอบเกียวกับประสบการณ์ ภาคสนาม (การฝึ กงาน และสหกิจศึกษา)
ไม่มี
5. ข้ อกําหนดเกียวกับการทําโครงงานหรืองานวิจัย (ถ้ ามี)
ไม่มี
หมวดที 4 ผลการเรียนรู้ และกลยุทธ์ การสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต
คุณลักษณะพิเศษ
กลยุทธ์ หรือกิจกรรมของนิสิต
1) มีคุณธรรม จริ ยธรรม ถ่อมตน และทําหน้าที%เป็ น ส่ งเสริ มและสอดแทรกให้นิสิตมีจรรยาบรรณใน
พลเมืองดี รับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพ และต่อสังคม วิชาชีพ เคารพในสิ ทธิ ทางปั ญญา และข้อมูลส่ วน
บุคคล การใช้เทคโนโลยีในการพัฒนาสังคมที%
ถูกต้อง
2) ปฏิบตั ิตนภายใต้จรรยาบรรณวิชาชีพด้วยความ
ส่ งเสริ มแนวความคิดด้านบวกในการใช้ชีวติ
ซื% อสัตย์สุจริ ตและเสี ยสละ
กระตุน้ ให้นิสิตมีจิตสํานึกสาธารณะ โดยการ
สอดแทรกแนวคิดต่าง ๆ ในระหว่างการเรี ยนการ
สอน ยกตัวอย่างทัQงที%ดีและไม่ดีให้นิสิตได้เห็นทัQง
สองแง่มุม
3) มีความรู ้และเข้าใจในศาสตร์ ที%ศึกษาและเกี%ยวข้อง รายวิชาบังคับของหลักสู ตรและแนวทางการเรี ยน
ทัQงภาคทฤษฎีและปฏิบตั ิ อยูใ่ นเกณฑ์ที%ได้มาตรฐาน การสอนต้องส่ งเสริ มให้นิสิตสามารถคิดและเข้าใจ
และสามารถประยุกต์ใช้ศาสตร์ ความรู ้ดงั กล่าวอย่าง ที%มาขององค์ความรู ้พQนื ฐาน ให้มีความรู ้ความเข้าใจ
เหมาะสมเพื%อการประกอบวิชาชีพ
ในศาสตร์ นQ นั มากยิง% ขึQน และสามารถเชื%อมโยง
ระหว่างภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตั ิ ตลอดจนการ
นําไปประยุกต์ใช้กบั ปั ญหาจริ งได้กว้างขวางมาก
ยิง% ขึQน มีแบบฝึ กหัดและมอบหมายงาน และ
กรณี ศึกษาต่าง ๆ ให้นิสิตเข้าใจในการประยุกต์องค์
ความรู ้กบั ปั ญหาจริ ง
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คุณลักษณะพิเศษ
4) มีความใฝ่ รู ้ในองค์ความรู ้และเทคโนโลยีที%มีการ
เปลี%ยนแปลงพัฒนาอย่างต่อเนื%อง สามารถพัฒนาองค์
ความรู ้ที%ตนมีอยูใ่ ห้สูงขึQนไป เพื%อพัฒนาตนเอง
พัฒนางาน พัฒนาสังคมและประเทศชาติ

กลยุทธ์ หรือกิจกรรมของนิสิต
รายวิชาเลือกของหลักสู ตรต้องสามารถต่อยอด
ความรู ้จากรายวิชาบังคับ และส่ งเสริ มให้นิสิต
สามารถวิเคราะห์และสังเคราะห์ปัญหาเพื%อให้เกิด
องค์ความรู ้เพิ%มเติมในศาสตร์ เฉพาะทางนัQน ๆ ได้
โดยมีโจทย์ปัญหาและกรณี ศึกษาที%ทา้ ทายหรื อ
นอกเหนือจากเนืQ อหารายวิชาให้นิสิตค้นคว้าหา
ความรู ้ในการพัฒนาศักยภาพของตน
มีการสนับสนุนการเรี ยนการสอนและวิจยั ในด้าน
วัสดุและอุปกรณ์ที%จาํ เป็ น ทัQงด้านทฤษฎีและปฏิบตั ิ
และมีฐานข้อมูลงานวิจยั ระดับนานาชาติให้นิสิต
สามารถสื บค้นเพื%อการศึกษาและวิจยั

5) มีความรู ้ความเข้าใจอย่างถ่องแท้ในทฤษฎี
ผลการวิจยั และพัฒนาการล่าสุ ดในระดับแนวหน้า
ทางวิชาการหรื อการปฏิบตั ิในวิชาชีพ และสิ% งที%
เกี%ยวข้องกับพัฒนาการเหล่านีQต่อองค์ความรู ้ใน
สาขาวิชา
6) นิสิตมีความรอบรู ้และความสามารถในการใช้
เทคนิคการวิจยั เพื%อศึกษาค้นคว้าในระดับสู ง เพื%อใช้
ในวิชาการหรื อวิชาชีพ
7) นิสิตมีความสามารถในการสังเคราะห์ และ
ประยุกต์ใช้ผลการวิจยั และพัฒนาการใหม่ ๆ ในการ
ปฏิบตั ิทางวิชาชีพ การวิเคราะห์ พัฒนาและทดสอบ
สมมติฐานตลอดจนเสนอแนะแนวทางแก้ไขปั ญหา
ทัQงภาคทฤษฎีและปฏิบตั ิ
8) คิดเป็ น ทําเป็ น มีความคิดริ เริ% มสร้างสรรค์ และ
สามารถเลือกวิธีแก้ไขปั ญหาได้อย่างเหมาะสม

เนืQอหารายวิชาของหลักสู ตร มีการยกตัวอย่างการ
ประยุกต์ใช้ในงานวิจยั และวิชาชีพ เพื%อให้นิสิต
สามารถนําความรู ้ที%ได้จากชัQนเรี ยนมาประยุกต์ใช้ได้
ส่ งเสริ มให้นิสิตมีการวิทยานิ พนธ์ที%มีหวั ข้องานวิจยั
ที%สามารถนํามาใช้ประโยชน์ได้จริ ง โดยมุ่งเน้นการ
พัฒนาองค์ความรู ้ที%สามารถแก้ไขปั ญหาที%เกิดขึQนใน
ปั จจุบนั เพื%อให้เกิดประสิ ทธิ ผลในทางวิชาการและ
วิชาชีพสู งสุ ด
ในแต่ละรายวิชาต้องมีโจทย์ปัญหา แบบฝึ กหัด
กรณี ศึกษา โครงงาน หรื อการมอบหมายงานให้
นิสิตได้ฝึกคิด ฝึ กปฏิบตั ิ ฝึ กแก้ปัญหา ได้ดว้ ยความ
เข้าใจอย่างถี%ถว้ นแทนการจดจํา
การจัดการเรี ยนการสอนที%ส่งเสริ มให้นิสิตเรี ยนรู ้
ด้วยตนเอง โดยใช้การสอนที%ยดึ ผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ
มีการมอบหมายงานในลักษณะเป็ นกลุ่ม หรื อ
คณะทํางาน นอกเหนื อจากการมอบหมายงานแบบ
งานเดี%ยว เพื%อส่ งเสริ มให้นิสิตฝึ กฝนการทํางานเป็ น
หมู่คณะ

9) มีทกั ษะการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง
10) มีความสามารถในการทํางานร่ วมกับผูอ้ ื%น มี
ทักษะในด้านการทํางานเป็ นหมู่คณะ และสามารถ
บริ หารจัดการการทํางานได้อย่างเหมาะสม

20

คุณลักษณะพิเศษ
กลยุทธ์ หรือกิจกรรมของนิสิต
11) มีความสามารถในการใช้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ มีการมอบหมายงานให้นิสิตได้สืบค้นข้อมูล
และศัพท์ทางเทคนิต และสามารถติดต่อสื% อสารกับ รวบรวมความรู ้ที%นอกเหนื อจากเนืQอหาการเรี ยนการ
ผูร้ ่ วมงานและผูอ้ ื%นได้เป็ นอย่างดี
สอนในชัQนเรี ยน เผยแพร่ และแลกเปลี%ยนความรู ้ที%ได้
ระหว่างนิสิตด้วยกัน หรื อให้กบั ผูส้ นใจภายนอก
โดยการจัดรายวิชาสัมนาทางวิศวกรรมโยธา
12) มีความสามารถในการสื% อถึงผลการศึกษาค้นคว้า บังคับให้นิสิตทุกคนต้องเผยแพร่ ผลงานวิจยั ของตน
และการวิจยั โดยการเผยแพร่ ในรู ปแบบของสื% อต่าง โดยตีพิมพ์บทความวิจยั ในวารสารการประชุม
วิชาการระดับชาติหรื อในระดับที%สูงกว่าเป็ นอย่าง
ๆ ต่อกลุ่มนักวิชาการ นักวิชาชีพ และบุคคลอื%น ๆ
น้อย 1 บทความ
2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ ในกลุ่มมาตรฐานผลการเรียนรู้
มาตรฐานผลการเรี ยนรู ้ ควรสะท้อนคุณลักษณะบัณฑิตที%พึงประสงค์ได้ ประกอบด้วย
2.1 คุณธรรมจริยธรรม
2.1.1 ผลการเรียนรู้ ด้านคุณธรรมจริยธรรม
(1) มีคุณธรรมและจริ ยธรรมและสามารถแก้ไขปั ญหาทางคุณธรรมและจริ ยธรรมที%ซบั ซ้อน
เชิงวิชาการหรื อวิชาชีพด้วยความซื% อสัตย์สุจริ ตและมีจรรยาบรรณ
(2) สามารถวินิจฉัยปั ญหาได้ดว้ ยความยุติธรรมและชัดเจน มีหลักฐาน โดยตอบสนอง
ปั ญหาตามหลักการ เหตุผล และค่านิยมอันดีงาม
(3) มีคุณธรรม จริ ยธรรมในการจัดการกับข้อโต้แย้งและปั ญหาที%มีผลกระทบต่อตนเองและผูอ้ ื%น
(4) มีภาวะผูน้ าํ ในการส่ งเสริ มให้มีการประพฤติปฏิบตั ิตามหลักคุณธรรม จริ ยธรรมใน
สภาพแวดล้อมของการทํางานและสังคม
2.1.2 กลยุทธ์ การสอนทีใช้ พฒ
ั นาการเรียนรู้ ด้านคุณธรรมจริยธรรม
มีการปลูกฝังให้มีวฒั นธรรมองค์กร เพื%อให้นิสิตมีระเบียบวินยั โดยเน้นการเข้าชัQนเรี ยนให้ตรงเวลา
ตลอดจนการแต่งกายที%เป็ นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย นิสิตต้องมีความรับผิดชอบโดยในการทํางานกลุ่มนัQน
ต้องฝึ กให้รู้หน้าที%ของการเป็ นผูน้ าํ กลุ่มและการเป็ นสมาชิ กกลุ่ม มีความซื% อสัตย์โดยต้องไม่กระทําการทุจริ ตในการ
สอบหรื อลอกการบ้านของผูอ้ ื%น นิสิตต้องไม่คดั ลอกผลการศึกษางานวิจยั การตีพิมพ์ผลงาน หรื อวิทยานิพนธ์ มาเป็ น
ผลงานของตน นิสิตต้องมีความซื% อสัตย์และสุ จริ ตต่อตนเองในด้านงานวิจยั เช่น ไม่สร้างหรื อดัดแปลงผลการศึกษา
โดยไม่มีหลักฐานหรื อหลักการที%เป็ นเหตุและผล เป็ นต้น มีการเปิ ดโอกาสให้นิสิตได้แสดงออก แสดงความคิดเห็น
และวิพากษ์วจิ ารณ์ปัญหาทางคุณธรรม จริ ยธรรมในวิชาการและวิชาชีพในระหว่างการเรี ยนการสอน นอกจากนีQ
อาจารย์ผสู ้ อนทุกคนต้องสอดแทรกเรื% องคุณธรรม จริ ยธรรม และจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพในการสอนทุก
รายวิชา รวมทัQงมีการจัดกิจกรรมส่ งเสริ มคุณธรรมและจริ ยธรรม
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2.1.3 กลยุทธ์ การประเมินผลการเรียนรู้ ด้านคุณธรรมจริยธรรม
(1) ประเมินจากการตรงเวลาของนิสิตในการเข้าชัQนเรี ยน การส่ งงานที%ได้รับมอบหมาย และ
การร่ วมกิจกรรม และ ประเมินจากการมีวนิ ยั และพร้อมเพรี ยงของนิสิตในการเข้าร่ วมกิจกรรมส่ งเสริ มหลักสู ตร
(2) ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าที%ที%ได้รับมอบหมาย
(3) ประเมินรายงาน วิทยานิ พนธ์ หรื อผลงานตีพิมพ์ของนิสิต จากการอ้างอิงผลงานวิจยั อื%น
ว่ามีการคัดลอกหรื อดัดแปลงมาหรื อไม่
(4) ประเมินจากการกระทําทุจริ ตในการสอบ
2.2 ความรู้
2.2.1 ผลการเรียนรู้ ด้านความรู้
(1) มีความรู ้และความเข้าใจอย่างถ่องแท้ ในเนืQ อหาสาระหลักของสาขาวิชา ตลอดจน
หลักการและทฤษฎีที%สาํ คัญ
(2) สามารถประยุกต์ความรู ้ ความเข้าใจในสาขาวิชาของตนในการศึกษาค้นคว้าทางวิชาการ
หรื อการปฏิบตั ิในวิชาชีพ
(3) มีความเข้าใจทฤษฎี การวิจยั และการปฏิบตั ิทางวิชาชีพอย่างลึกซึQ ง โดยสามารถพัฒนา
ความรู ้ใหม่ และการประยุกต์ ตลอดจนผลกระทบของผลงานวิจยั ในปั จจุบนั
(4) ตระหนักในระเบียบข้อบังคับที%ใช้อยูใ่ นสภาพแวดล้อมของระดับชาติและนานาชาติที%อา
จะมีผลกระทบต่อสาขาวิชาชี พ รวมทัQงเหตุผลและการเปลี%ยนแปลงที%อาจจะเกิดขึQนในอนาคต
2.2.2 กลยุทธ์ การสอนทีใช้ พฒ
ั นาการเรียนรู้ ด้านความรู้
ใช้การสอนในหลากหลายรู ปแบบ ทัQงการเน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ และการเน้นการประยุกต์
ความรู ้ในสาขาวิชากับปั ญหาต่าง ๆ ที%พบในปั จจุบนั เพื%อกระตุน้ ให้นิสิตมีการพัฒนาความคิดและสร้างสรรค์
องค์ความรู ้เพิ%มเติมได้ดว้ ยตนเอง ทัQงนีQให้เป็ นไปตามลักษณะของรายวิชาตลอดจนเนืQอหาสาระของรายวิชา
นัQนๆ มีการจัดให้มีการเรี ยนรู ้จากสถานการณ์จริ งโดยการศึกษาดูงานหรื อเชิญผูเ้ ชี%ยวชาญที%มีประสบการณ์
ตรงมาเป็ นวิทยากรพิเศษเฉพาะเรื% องตลอดจนฝึ กปฏิบตั ิงานในสถานประกอบการ มีการวัดผลด้วยข้อสอบ
หรื อการทดสอบที%เน้นการประยุกต์ความรู ้พQนื ฐาน เพื%อให้นิสิตทําความเข้าใจในวิชานัQน ๆ ได้อย่างลึกซึQ ง
2.2.3 กลยุทธ์ การประเมินผลการเรียนรู้ ด้านความรู้
ประเมินจากผลสัมฤทธิทางการเรี ยนและการปฏิบตั ิของนิ สิต ในด้านต่างๆ คือ
(1) การทดสอบย่อย
(2) การสอบกลางภาคเรี ยนและปลายภาคเรี ยน
(3) ประเมินจากรายงานที%นิสิตจัดทํา
(4) ประเมินจากโครงงานที%นาํ เสนอ
(5) ประเมินจากผลงานตีพิมพ์ของนิสิต
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2.3 ทักษะทางปั ญญา
2.3.1 ผลการเรียนรู้ ด้านทักษะทางปัญญา
(1) สามารถใช้ความรู ้ทางภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตั ิในการจัดการปั ญหาใหม่ในเชิงวิชาการ
และวิชาชีพ
(2) สามารถพัฒนาแนวคิดริ เริ% มและสร้างสรรค์เพื%อตอบสนองประเด็นหรื อปั ญหา โดยใช้
ดุลพินิจในการตัดสิ นใจในสถานการณ์ที%มีขอ้ มูลไม่เพียงพอ
(3) สามารถสังเคราะห์และใช้ผลงานวิจยั สิ% งตีพิมพ์ทางวิชาการ หรื อรายงานทางวิชาชี พ
และพัฒนาความคิดใหม่ ๆ โดยบูรณาการให้เข้ากับองค์ความรู ้เดิมหรื อเสนอเป็ นความรู ้ใหม่ในการวิเคราะห์
ประเด็นหรื อปั ญหาที%ซบั ซ้อนได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
(4) สามารถพัฒนาข้อสรุ ปและข้อเสนอแนะที%เกี%ยวข้องในทางวิชาการ หรื อวิชาชีพ จากการ
วางแผนและดําเนินการโครงการสําคัญหรื อโครงการวิจยั ค้นคว้าทางวิชาการได้ดว้ ยตนเอง โดยใช้ความรู ้
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตั ิ ตลอดจนเทคนิคการวิจยั ในการให้ขอ้ สรุ ปและแนวทางปฏิบตั ิในวิชาชีพที%มีอยูเ่ ดิม
หรื อขยายองค์ความรู ้ได้อย่างสร้างสรรค์และมีนยั สําคัญ
2.3.2 กลยุทธ์ การสอนทีใช้ ในการพัฒนาการเรียนรู้ ด้านทักษะทางปั ญญา
(1) ในการเรี ยนการสอน ต้องฝึ กกระบวนการคิดอย่างสร้างสรรค์ โดยเริ% มต้นจากปั ญหา
พืQนฐานที%ง่ายและเพิ%มการประยุกต์ใช้และมีระดับความยากขึQนเรื% อยๆ ทัQงนีQตอ้ งจัดให้เหมาะสมและสอดคล้อง
กับรายวิชา
(2) จัดการสอนแบบยึดผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ ด้วยการแก้ปัญหาจากสถานการณ์จาํ ลองที%
สอดคล้องกับรายวิชานัQน ๆ
(3) มีการมอบหมายงานเชิงค้นคว้านอกเหนื อจากเนืQอหาในรายวิชาที%เป็ นประเด็นหรื อ
ปั ญหาในสาขาวิชานัQน ๆ ที%พบเห็นในปั จจุบนั
(4) จัดให้มีการสัมนาเชิงวิจยั ระหว่างนิสิตและอาจารย์ผสู ้ อน หรื อเชิญวิทยากรภายนอกที%มี
ความเชี%ยวชาญในสาขาวิชา หรื อวิชาชีพ เพื%อเป็ นการบูรณาการความรู ้
(5) บังคับให้นิสิตทุกคนต้องเผยแพร่ ผลงานวิจยั ด้วยการตีพิมพ์ผลงานในวารสารการ
ประชุมวิชาการระดับชาติหรื อสู งกว่า อย่างน้อย 1 บทความ
2.3.3 กลยุทธ์ การประเมินผลการเรียนรู้ ด้านทักษะทางปัญญา
ประเมินตามสภาพจริ งจากผลงาน และการปฏิบตั ิของนิสิต เช่น ประเมินจากการนําเสนอ
รายงานในชัQนเรี ยน ประเมินจากงานที%ได้รับมอบหมาย ประเมินผลงานวิจยั ที%ตีพิมพ์ เป็ นต้น
2.4 ทักษะความสั มพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบ
2.4.1 ผลการเรียนรู้ ด้านทักษะความสั มพันธ์ ระหว่ างตัวบุคคลและความรับผิดชอบ
(1) สามารถแก้ไขปั ญหาที%มีความซับซ้อนหรื อยุง่ ยากระดับสู งทางวิชาชีพโดยสามารถ
ตัดสิ นใจในการดําเนิ นงานได้ดว้ ยตนเองและสามารถประเมินตนเองได้
(2) สามารถวางแผนในการปรับปรุ งตนเองให้มีประสิ ทธิ ภาพในการปฏิบตั ิงานระดับสู งได้
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(3) มีความรับผิดชอบในการดําเนินงานของตนเอง และร่ วมมือกับผูอ้ ื%นอย่างเต็มที%ในการ
จัดการข้อโต้แย้งและปั ญหาต่าง ๆ
(4) มีภาวะผูน้ าํ และแสดงออกอย่างเหมาะสมตามโอกาสและสถานการณ์ เพื%อเพิ%มพูน
ประสิ ทธิ ภาพในการทํางานของหมู่คณะ
2.4.2 กลยุทธ์ การสอนทีใช้ ในการพัฒนาผลการเรี ยนรู้ ด้านทักษะความสั มพันธ์ ระหว่ างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
จัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ในรายวิชาให้นิสิตเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือ ฝึ กการทํางานเป็ นกลุ่ม
ตลอดจนมีการสอดแทรกเรื% องความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม การมีมนุษยสัมพันธ์ การเข้าใจใน
วัฒนธรรมองค์กรเข้าไปในรายวิชาต่างๆ รวมไปถึงสนับสนุนการทํางานวิจยั เชิงบูรณาการ
2.4.3 กลยุทธ์ การประเมินผลการเรียนรู้ ด้านทักษะความสั มพันธ์ ระหว่ าบุคคลและความ
รับผิดชอบ
ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนิสิตในการนําเสนอรายงานกลุ่มในชัQนเรี ยน
และสังเกตจากพฤติกรรมที%แสดงออกในการร่ วมกิจกรรมต่าง ๆ ประเมินจากงานที%ได้รับมอบหมายทัQงงาน
เดี%ยวและงานกลุ่ม
2.5 ทักษะในการวิเคราะห์ การสื อสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ
2.5.1 ผลการเรียนรู้ ด้านทักษะในการวิเคราะห์ การสื อสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) สามารถคัดกรองข้อมูลทางคณิ ตศาสตร์ และสถิติเพื%อนํามาใช้ในการศึกษาค้นคว้าเพื%อ
แก้ไขและสรุ ปปั ญหารวมทัQงเสนอแนะแนวทางการแก้ไขในด้านต่าง ๆ
(2) สามารถสื% อสารได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ และเหมาะสมกับกลุ่มบุคคลต่าง ๆ ทัQงในวงการ
วิชาการและวิชาชีพ รวมถึงชุ มชนทัว% ไป
(3) สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเก็บรวบรวมข้อมูลและนําเสนอได้อย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพ
(4) สามารถเผยแพร่ องค์ความรู ้หรื อข้อมูลที%เป็ นประโยชน์ต่อวงการวิชาการ วิชาชีพ หรื อ
สังคมได้โดยการนําเสนอรายงานทัQงในรู ปแบบที%เป็ นทางการและไม่เป็ นทางการผ่านสิ% งตีพิมพ์ทางวิชาการ
และวิชาชีพ รวมทัQงวิทยานิพนธ์หรื อโครงการค้นคว้าที%สาํ คัญ
2.5.2 กลยุทธ์ การสอนทีใช้ ในการพัฒนาการเรียนรู้ ด้านทักษะในการวิเคราะห์ การสื อสาร และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
จัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ในรายวิชาต่างๆ ให้นิสิตได้เรี ยนรู ้ดว้ ยการปฏิบตั ิในหลากหลาย
สถานการณ์ เนืQ อหาการเรี ยนการสอนมีการสอดแทรกตัวอย่างการประยุกต์ใช้หลักทางคณิ ตศาสตร์ และสถิติ
ในการแก้ปัญหา บังคับให้นิสิตทุกคนต้องผ่านการทดสอบระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษ
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2.5.3 กลยุทธ์ การประเมินผลการเรียนรู้ ด้านทักษะในการคิดวิเคราะห์ การสื อสาร และเทคโนโลยี
สารสนเทศ
(1) ประเมินจากเทคนิคการนําเสนอโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ หรื อคณิ ตศาสตร์ และสถิติ
(2) ประเมินจากความสามารถในการอธิ บาย การอภิปราย กรณี ศึกษาต่างๆที%มีการนําเสนอ
ต่อชัQนเรี ยน
(3) ประเมินจากงานที%ได้รับมอบหมาย รายงาน วิทยานิพนธ์ ผลงานวิจยั ที%ตีพิมพ์ และการ
นําเสนอด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
(4) ประเมินจากงานที%ได้รับมอบหมาย รายงาน และผลงานวิจยั ที%ตีพิมพ์
3. แผนทีแสดงการกระจายความรับผิดชอบผลการเรียนรู้ ส่ ู รายวิชา
(เอกสารแนบหมายเลข 3)
หมวดที 5 หลักเกณฑ์ ในการประเมินผลนิสิต
1. กฎ ระเบียบหรือหลักเกณฑ์ ในการให้ ระดับคะแนน
ใช้ระบบการให้คะแนนแบบมีค่าระดับขัQน และแบบไม่มีค่าระดับขัQน ดังนีQ
1.1 การให้คะแนนแบบมีค่าระดับขัQน แบ่งเป็ น 8 ระดับ คือ A, B+, B, C+, C, D+, D และ F ซึ% งคิด
เป็ นค่าระดับขัQน 4.0, 3.5, 3.0, 2.5, 2.0, 1.5, 1.0 และ 0 ตามลําดับ
1.2 การให้คะแนนแบบไม่มีค่าระดับขัQน ในบางรายวิชา เช่น สัมมนาวิศวกรรมโยธา 1 และสัมมนา
วิศวกรรมโยธา 2 จะให้คะแนนเป็ น S ซึ% งหมายถึงผลการศึกษาผ่านตามเกณฑ์ และ U ซึ% งหมายถึงผล
การศึกษาไม่ผา่ นตามเกณฑ์ ซึ% งไม่นาํ มาคํานวณผลการเรี ยนเฉลี%ย และไม่นบั หน่วยกิตในการสําเร็ จการศึกษา
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสั มฤทธิJของนิสิต
2.1 อาจารย์ผรู ้ ับผิดชอบหลักสู ตรประเมินข้อสอบของแต่ละรายวิชา ว่าสอดคล้องกับความ
รับผิดชอบต่อผลการเรี ยนรู ้หรื อไม่
2.2 การประเมินผลของแต่ละรายวิชาต้องผ่านที%ประชุมของภาควิชาหรื อคณะกรรมการที%ภาควิชา
แต่งตัQงก่อนประกาศผลสอบ
2.3 ตรวจสอบจากรายงานรายวิชา
3. เกณฑ์ การสํ าเร็จการศึกษาตามหลักสู ตร
เกณฑ์การสําเร็ จการศึกษาเป็ นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยบูรพาว่าด้วยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2552 ข้อ 17 และข้อ 30
รายละเอียดของข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2552 ดูจากภาคผนวก
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หมวดที 6 การพัฒนาคณาจารย์
1. การเตรียมการสํ าหรับอาจารย์ ใหม่ และอาจารย์ พเิ ศษ
1.1 มีการปฐมนิ เทศอาจารย์ใหม่ให้รู้จกั มหาวิทยาลัยและคณะ และให้เข้าใจ
วัตถุประสงค์และเป้ าหมายของหลักสู ตรตามแนวคิดของกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ โดยจัดให้มีอาจารย์พี%เลีQยง
เพื%อให้คาํ แนะนําต่างๆ แก่อาจารย์ใหม่
1.2 ให้อาจารย์ใหม่เข้าใจการบริ หารวิชาการของคณะ และเรื% องของการประกันคุณภาพการศึกษา
ที%คณะต้องดําเนินการ และส่ วนที%อาจารย์ทุกคนต้องปฏิบตั ิ
1.3 มีการแนะนําอาจารย์พิเศษให้เข้าใจเกี%ยวกับวัตถุประสงค์ของหลักสู ตรตลอดจนรายวิชาที%จะ
สอน พร้อมทัQงมอบเอกสารที%เกี%ยวข้องให้กบั อาจารย์พิเศษ
2. การพัฒนาความรู้ และทักษะให้ แก่ คณาจารย์
การดําเนิ นการเพื%อช่วยให้คณาจารย์ได้พฒั นาเชิงวิชาชีพ ดังนีQ
2.1 การพัฒนาความรู้ และทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
(1) มหาวิทยาลัยมีหลักสู ตรอบรมสําหรับอาจารย์ใหม่ โดยทุกคนต้องผ่านการอบรมสอง
หลักสู ตร คือ หลักสู ตรเกี%ยวกับการสอนทัว% ไป และหลักสู ตรการวัดและประเมินผล ซึ% งอาจารย์ใหม่ทุกคน
ต้องผ่านการอบรมภายใน 1 ปี ที%ได้รับการบรรจุและแต่งตัQง
(2) อาจารย์อย่างน้อยร้อยละ 25 ของจํานวนอาจารย์ทQ งั หมดต้องผ่านการอบรมหลักสู ตร
เกี%ยวกับการสอนแบบต่าง ๆ การสร้างแบบทดสอบต่าง ๆ ตลอดจนการประเมินผลการเรี ยนรู ้ที%อิงพัฒนาการ
ของผูเ้ รี ยน การใช้คอมพิวเตอร์ ในการจัดการเรี ยนการสอน การใช้และผลิตสื% อการสอน โดยอย่างน้อยต้อง
อบรมปี ละ 10 ชัว% โมง
2.2 การพัฒนาทางวิชาการและวิชาชี พด้ านอืน ๆ
(1) สนับสนุนให้อาจารย์ใหม่ไปอบรมหรื อประชุมสัมมนาทัQงในวิชาชีพและวิชาการอื%น ๆ เช่น
ความรู ้เกี%ยวกับคอมพิวเตอร์ การใช้สถิติในการวิจยั เป็ นต้น
(2) สนับสนุนให้อาจารย์จดั ทําผลงานทางวิชาการ เพื%อให้มีตาํ แหน่งทางวิชาการสู งขึQน
(3) ส่ งเสริ มให้อาจารย์ทาํ วิจยั ทัQงการวิจยั ในสาขาวิชาชีพ และการวิจยั เพื%อพัฒนาการเรี ยนการ
สอน ตลอดจนให้แรงจูงใจแก่ผทู ้ ี%มีผลงานทางวิชาการอย่างประจักษ์
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หมวดที 7 การประกันคุณภาพหลักสู ตร
1. การบริ หารหลักสู ตร
ในการบริ หารหลักสู ตร จะมีอาจารย์ประจําหลักสู ตรเป็ นผูร้ ับผิดชอบ โดยที%ประชุมภาควิชาเป็ น
คณะกรรมการกลัน% กรอง และมีคณบดีเป็ นผูก้ าํ กับดูแลและคอยให้คาํ แนะนํา ตลอดจนกําหนดนโยบายใน
การบริ หารหลักสู ตร อาจารย์ประจําหลักสู ตร จะวางแผนการจัดการเรี ยนการสอนร่ วมกับอาจารย์ผสู ้ อนและ
ที%ประชุมภาควิชา ติดตามและรวบรวมข้อมูล สําหรับใช้ในการปรับปรุ งและพัฒนาหลักสู ตรอย่างต่อเนื%อง
2. การบริ หารทรัพยากรการเรียนการสอนและการจัดการ
2.1 การบริ หารงบประมาณ
ในการดําเนินการตามหลักสู ตร จะใช้อาคารสถานที%ที%มีอยูข่ องภาควิชาวิศวกรรมโยธา และ
ส่ วนกลางของคณะ สําหรับค่าใช้จ่ายเกี%ยวกับบุคลากรและงบลงทุนจะขอรับการสนับสนุนจากรัฐบาลเป็ น
หลัก แต่หากมีความจําเป็ นในการลงทุนเพื%อการพัฒนา อาจจะมีการพิจารณาใช้งบประมาณเงินรายได้ของ
มหาวิทยาลัยในส่ วนของภาควิชาหรื อส่ วนกลางของคณะ ตามความจําเป็ น สําหรับงบดําเนินการอื%นๆ จะใช้
งบประมาณจากเงินรายได้ของคณะที%ภาควิชาได้รับการจัดสรร
2.2 ทรัพยากรการเรี ยนการสอนทีมีอยู่เดิม
ทรัพยากรการเรี ยนการสอนที%มีอยูเ่ ดิม เช่น หนังสื อ ตํารา วารสารวิชาการ และฐานข้อมูลต่างๆ
ได้ถูกจัดเตรี ยมไว้ทQ งั ที%สาํ นักหอสมุดกลางและห้องสมุดคณะ นอกจากนีQภาควิชายังมีเครื% องมืออุปกรณ์
สําหรับการเรี ยนการสอนในหลักสู ตรและการวิจยั อย่างพอเพียง
2.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิมเติม
ทรัพยากรการเรี ยนการสอนจะมีการจัดหาเพิ%มเติมอยูอ่ ย่างต่อเนื%อง โดยทางคณะจะมีการ
จัดสรรงบประมาณในการจัดซืQอหนังสื อ ตํารา และวารสารทางวิชาการ เป็ นประจําทุกปี และทางภาควิชาก็มี
การพัฒนาเครื% องมืออุปกรณ์ในการเรี ยนปฏิบตั ิการและการทําวิจยั อยูอ่ ย่างต่อเนื% อง นอกจากนีQยงั มีการจัดหา
อุปกรณ์เพื%อใช้ประกอบสอน เช่น เครื% องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ คอมพิวเตอร์ เป็ นต้น อย่างต่อเนื อง
2.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร
คณะมีเจ้าหน้าที%บรรณารักษ์ประจําห้องสมุดของคณะ ซึ%งดําเนินการประสาน
งานในการจัดซืQอ จัดหาทรัพยากรการเรี ยนการสอนเข้าห้องสมุดคณะ ภายใต้คาํ แนะนําจากอาจารย์ผสู ้ อน
นอกจากนีQคณะยังมีฝ่ายวิชาการและสนับสนุนการศึกษา ซึ% งจะคอยติดตามและประเมินความพอเพียงของ
ห้องเรี ยน สื% อการเรี ยนการสอน โสต-ทัศนูปกรณ์ และในส่ วนของภาควิชา จะดูแลความเพียงพอของ
เครื% องมืออุปกรณ์เฉพาะทางวิศวกรรมโยธา
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3. การบริ หารคณาจารย์
3.1 การรับอาจารย์ ใหม่
กระบวนการรับอาจารย์ใหม่จะดําเนินเป็ นไปตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย มี
คณบดีเป็ นผูก้ าํ กับดูแล โดยมีภาควิชาเป็ นกลไกในการกลัน% กรองและให้ความเห็นเกี%ยวกับคุณสมบัติของ
อาจารย์ใหม่ โดยปกติอาจารย์ประจําสําหรับหลักสู ตรนีQจะต้องมีวฒ
ุ ิการศึกษาระดับปริ ญญาเอก และจบ
การศึกษาระดับปริ ญญาตรี ในสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
3.2 การมีส่วนร่ วมของคณาจารย์ ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสู ตร
คณาจารย์ประจําหลักสู ตร และอาจารย์ผสู ้ อน จะต้องประชุมวางแผนจัดการเรี ยนการสอน
ประเมินผลและให้ความเห็นชอบการประเมินผลทุกรายวิชา เก็บรวบรวมข้อมูลเพื%อเตรี ยมไว้สาํ หรับการ
ปรับปรุ งหลักสู ตร ตลอดจนปรึ กษาหารื อแนวทางที%จะทําให้บรรลุเป้ าหมายตามหลักสู ตร
3.3 คณาจารย์ ทสอนบางเวลาและคณาจารย์
ี
พเิ ศษ
หลักนโยบายในการแต่งตัQงอาจารย์ที%สอนบางเวลาและอาจารย์พิเศษ คือ คณาจารย์เหล่านัQนต้อง
เป็ นผูท้ ี%มีความรู ้เชี%ยวชาญพิเศษเกี%ยวกับเนืQอหาในรายวิชาของหลักสู ตร หรื อเป็ นผูท้ ี%ประสบการณ์จากการ
ทํางานจริ งอย่างเชี%ยวชาญ โดยการแต่งตัQงอาจารย์ที%สอนบางเวลาหรื ออาจารย์พิเศษนัQน ต้องดําเนินการเสนอ
คณบดี เพื%อพิจารณาเสนออธิ การบดีอนุมตั ิต่อไป
4. การบริ หารบุคลากรสายสนับสนุน
4.1 การกําหนดคุณสมบัติเฉพาะสํ าหรับตําแหน่ ง
เจ้าหน้าที%ช่างเทคนิคควรมีวุฒิระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพขึQนไป ครู ปฏิบตั ิควรมีวุฒิระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพขัQนสู งขึQนไป สําหรับบุคลากรสายสนับสนุนตําแหน่งอื%นๆ มีคุณสมบัติเป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์ของคณะ
4.2 การเพิมทักษะความรู้ เพือการปฏิบัติงาน
บุคลการจะได้รับการสนับสนุนในการฝึ กอบรม ทัศนศึกษา และการฝึ กการทําวิจยั ร่ วมกับ
อาจารย์อย่างต่อเนื% อง
5. การสนับสนุนและการให้ คําแนะนํานิสิต
5.1 การให้ คําปรึกษาด้ านวิชาการและอืน ๆ แก่ นิสิต
คณะมีการแต่งตัQงอาจารย์ที%ปรึ กษาทางวิชาการภายใต้คาํ แนะนําจากภาควิชาให้แก่นิสิตทุกคน
อาจารย์ที%ปรึ กษาจะแนะนําแผนการเรี ยน การเลือกรายวิชา และเรื% องอื%นๆ โดยอาจารย์ที%ปรึ กษาจะมีการ
กําหนดชัว% โมงว่าให้นิสิตเข้าพบเป็ นประจําทุกสัปดาห์
5.2 การอุทธรณ์ ของนิสิต
กรณี ที%นิสิตมีความสงสัยเกี%ยวกับผลการประเมินในรายวิชาใดสามารถที%จะยืน% คําร้องขอดู
กระดาษคําตอบในการสอบ ตลอดจนดูคะแนนและวิธีการประเมินของอาจารย์ในแต่ละรายวิชาได้ ทัQงนีQเป็ นไป
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที%มหาวิทยาลัยกําหนด
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6. ความต้ องการของตลาดแรงงาน สั งคม และหรือความพึงพอใจของผู้ใช้ บัณฑิต
ประเทศไทยจําเป็ นต้องมีการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคพืQนฐานอยูต่ ลอดเวลา เพื%อเป็ นการรองรับ
การเจริ ญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ในการพัฒนาดังกล่าวจําเป็ นต้องมีวศิ วกรโยธาผูม้ ี
ความรู ้ชQ นั สู ง เข้าใจเทคโนโลยีและองค์ความรู ้ที%ทนั สมัย และมีหลักการในการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค
พืQนฐานแบบบูรณาการและยัง% ยืน ซึ% งวิศวกรโยธาที%จบการศึกษาระดับปริ ญญาโทตามหลักสู ตรจะได้รับ
การศึกษาดังกล่าว คณะจะดําเนินการติดตามความเปลี%ยนแปลงและความพึงพอใจของผูใ้ ช้บณั ฑิตอย่าง
ต่อเนื%อง เพื%อใช้ในการประเมินและปรับปรุ งหลักสู ตรต่อไป
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7. ตัวบ่ งชีCผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators)
ตัวบ่งชีQผลการดําเนินงานที%ใช้ในการติดตาม ประเมินและรายงานคุณภาพของหลักสู ตร แสดงดัง
ตารางต่อไปนีQ

ตัวบ่งชีQและเป้ าหมาย
1. อาจารย์ประจําหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่ วมในการประชุมเพื%อวางแผน
ติดตาม และทบทวนการดําเนินงานหลักสูตร
2. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที%สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
แห่งชาติ หรื อ มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี)
3. มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ
มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิ ดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา
4. จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา และรายงานผลการดําเนินการของ
ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิQนสุดภาค
การศึกษาที%เปิ ดสอนให้ครบทุกรายวิชา
5. จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังสิQนสุด
ปี การศึกษา
6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรี ยนรู ้ ที%กาํ หนดใน มคอ.3
และมคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที%เปิ ดสอนในแต่ละปี การศึกษา
7. มีการพัฒนา/ปรับปรุ งการจัดการเรี ยนการสอน กลยุทธ์การสอน หรื อ การประเมินผลการ
เรี ยนรู ้ จากผลการประเมินการดําเนินงานที%รายงานใน มคอ.7 ปี ที%แล้ว
8. อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรื อคําแนะนําด้านการจัดการเรี ยนการ
สอน
9. อาจารย์ประจําทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรื อวิชาชีพ อย่างน้อยปี ละหนึ%ง
ครัQง
10. จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรี ยนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการพัฒนาวิชาการ และ/หรื อ
วิชาชีพ ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี
11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปี สุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที%มีต่อคุณภาพหลักสูตร เฉลี%ยไม่
น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
12. ระดับความพึงพอใจของผูใ้ ช้บณ
ั ฑิตที%มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี%ยไม่นอ้ ยกว่า 3.5 จากคะแนน
เต็ม 5.0
รวมตัวบ่งชีQ (ข้อ) ในแต่ละปี
ตัวบ่งชีQขอ้ บังคับ (ข้อที%)
ตัวบ่งชีQตอ้ งผ่านรวม (ข้อ)
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หมวดที 8 กระบวนการการประเมิน และปรับปรุ งหลักสู ตร
1. การประเมินประสิ ทธิผลของการสอน
1.1 กระบวนการประเมินกลยุทธ์ การสอน
คณาจารย์ประจําหลักสู ตรและอาจารย์ผสู ้ อนจะมีการประเมินและปรับปรุ งกลยุทธ์การสอน
อย่างต่อเนื% อง มีการติดตามและประเมินกิจการทางวิชาการทุกครัQง เช่น การจัดสัมมนาทางวิชาการ การ
บรรยายพิเศษ เป็ นต้น เพื%อการพัฒนากลยุทธ์ในการจัดการเรี ยนการสอนต่อไป
1.2 กระบวนการประเมินทักษะของอาจารย์ ในการใช้ แผนกลยุทธ์ การสอน
นิสิตจะมีการประเมินผลการสอนของอาจารย์ในทุกด้าน ทัQงด้านทักษะกลยุทธ์ การสอน
และการใช้สื%อในทุกรายวิชา
2. การประเมินหลักสู ตรในภาพรวม
ฝ่ ายประกันคุณภาพการศึกษาของคณะ จะดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลต่างๆ ที%ใช้ในการประเมิน
หลักสู ตร ผ่านการทํางานร่ วมกับคณะอนุกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของภาควิชา โดยมีการระบุขอ้
มลที%จะทําการเก็บรวมรวมอย่างชัดเจน
3. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสู ตร
คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายในของคณะ จะดําเนินการประเมินผลการดําเนินงานของ
หลักสู ตรตามรายละเอียดดังที%ระบุในหมวดที% 7 และนําเสนอต่อคณบดี
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุ ง
คณบดี คณาจารย์ประจําหลักสู ตร และภาควิชา ดําเนินการประชุมทบทวนผลการประเมินการ
ดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสู ตร และวางแผนพัฒนาปรับปรุ งการดําเนินงานอย่างต่อเนื% อง
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เอกสารแนบ
หมายเลข 1
หมายเลข 2
หมายเลข 3
หมายเลข 4
หมายเลข 5
หมายเลข 6

คําอธิบายรายวิชา
ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ ประจําหลักสู ตร
แผนทีแสดงการกระจายความรับผิดชอบผลการเรียนรู้ สู่ รายวิชา
กรรมการพิจารณาหลักสู ตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา หลักสู ตรปรับปรุง พ.ศ.2553
ข้ อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพาว่ าด้ วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ตารางเปรียบเทียบข้ อแตกต่ างของโครงสร้ างหลักสู ตรและรายวิชา
ระหว่ างหลักสู ตรเดิม พ.ศ. 2549 กับหลักสู ตรปรับปรุง พ.ศ. 2553

เอกสารแนบหมายเลข 1
คําอธิบายรายวิชา
(1) กลุ่มวิชาวิศวกรรมโครงสร้ าง
505501 ทฤษฎีโครงสร้ างขัCนสู ง
Advanced Structural Theory

3 (3-0-6)

ทฤษฎีพลังงานและการประยุกต์ใช้ การเสี ยรู ปของคานด้วยแรงเฉื อน การวิเคราะห์ปัญหา
โครงสร้างด้วยวิธีสติฟเนสและเฟลกซิ บิลิตีเมตริ กซ์ ผลของอุณหภูมิ พฤติกรรมของโครงสร้างเฟรม การใช้
วิธีประมาณในการวิเคราะห์
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 คณิตศาสตร์ วศิ วกรรมประยุกต์
Applied Engineering Mathematics

3 (3-0-6)

สมการเชิงอนุพนั ธ์แบบธรรมดา เมตริ กซ์และระบบสมการเชิงเส้น อนุกรมหฟูเรี ยร์ การแปลง
แบบฟูเรี ยร์ และลาปลาซเบืQองต้น สมการเชิงอนุพนั ธ์ยอ่ ย การประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาค่าขอบเขต การ
วิเคราะห์เวกเตอร์ 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 โครงสร้ างคอนกรีตเสริมเหล็กขัCนสู ง
Advanced Reinforced Concrete Structures

3 (3-0-6)

การวิเคราะห์และออกแบบโครงสร้างคอนกรี ต ซึ% งได้แก่ แผ่นพืQน 2 ทาง เสาชลูด โครงสร้างรับ
แรงบิด โครงสร้างกําแพงและรอยต่อ (ข้อต่อ) แบบจําลองสตัดและไทด์ การประยุกต์ใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ ช่วยวิเคราะห์และออกแบบ การออกแบบตามมาตรฐาน ACI หรื ออื%นๆ โครงงานทางวิชาการที%
เกี%ยวข้อง

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 พลศาสตร์ และการสั นสะเทือน
Dynamics and Vibrations

3 (3-0-6)

การวิเคราะห์ระบบที%มีความอิสระระดับเดียวและหลายระดับ
การสั%นสะเทือนอย่างอิสระและ
ภายใต้แรง การหาความถี%ธรรมชาติของโครงสร้าง ระบบมวลกระจาย การสั%นสะเทือนตามยาวและตามขวาง
ขององค์อาคารที%รับแรงดัด ปั ญหาที%เกี%ยวข้องกับการหน่วงและความสัมพันธ์ระหว่างแรงกับการเคลื%อนที%ไม่
เป็ นเชิงเส้นผิวบาง
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 เทคโนโลยีคอนกรีตชัC นสู ง
Advanced Concrete Technology

3 (3-0-6)

ส่ วนผสมคอนกรี ตและคุณสมบัติต่างๆ ของคอนกรี ตสด เช่น ความสามารถในการทํางาน การ
ป้ องกันการแยกตัว ความสามารถในอัดแน่นด้วยตัวเองของคอนกรี ต การออกแบบโครงสร้างคอนกรี ตให้มี
ความคงทน กระบวนการเกิดปฏิกิริยาไฮเดรชัน% การเพิ%มขึQนของอุณหภูมิในคอนกรี ตและความเค้นเนื% องจาก
อุณหภูมิ การก่อตัวของโครงสร้างในระดับเล็ก การเกิดรอยร้าวในคอนกรี ต การเคลื%อนที%ของความชืQนใน
คอนกรี ต การหดตัวแบบออโตจีเนียสและการหดตัวแบบแห้ง การเกิดสนิมของเหล็กเสริ มในคอนกรี ตและ
หัวข้อเรื% องที%เกี%ยวกับการเกิดสนิมของเหล็กเสริ ม คอนกรี ตชนิดพิเศษ
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 การออกแบบโครงสร้ างเหล็กขัCนสู ง
Advanced Design of Steel Structures

3 (3-0-6)

การออกแบบของโครงสร้างเหล็กและรอยต่อ (ข้อต่อ) ในอาคารและสะพาน การออกแบบคาน
ประกอบและเสาภายใต้สภาวะการโก่งด้วยแรงบิดด้านข้างและการโก่งเฉพาะที% การวิเคราะห์และออกแบบ
ด้วยวิธีพลาสติกของคานและโครงข้อแข็งที%เป็ นเหล็ก การใช้มาตรฐานการออกแบบ AISC-LRFD การ
ออกแบบโครงสร้างเหล็กที%มีความยืดหยุน่ เพื%อต้านทานแรงแผ่นดินไหว
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 วิธีไฟไนต์ เอลิเมนต์ สําหรับวิศวกรโยธา
Finite Element Method for Civil Engineers

3 (3-0-6)

หลักพืQนฐานแห่งการประมาณ การประมาณโดยวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์ เทคนิคเบืQองต้นของวิธีไฟ
ไนต์เอลิเมนต์ในกลศาสตร์ การสร้างเอลิเมนต์จากหลักการต่าง ๆ และการประยุกต์วธิ ี ไฟไนต์เอลิเมนต์กบั
ปั ญหาทางกลศาสตร์ สถิตของมวลต่อเนื% อง คอนเวอร์ เจนซ์และเงื%อนไขของการเข้ากันได้ การประกอบ
ชิQนส่ วนเอลิเมนต์และสภาพเงื%อนไขขอบเขต โครงสร้างของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เกี%ยวกับไฟไนต์เอลิเมนต์
วิธีการเบืQองต้นในการแก้ไขปั ญหาทางกลศาสตร์ และเสถียรภาพและการปรับปรุ งวิธีการไฟไนต์เอลิเมนต์
สําหรับปั ญหาแบบฟิ ลด์ทว%ั ๆ ไป และการประยุกต์ในปั ญหาวิศวกรรมโยธา
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 กลศาสตร์ ของวัสดุขC ันสู ง
Advanced Mechanics of Materials

3 (3-0-6)

ความสัมพันธ์ระหว่างความเค้น ความเครี ยดและการโก่งตัวของวัตถุ ทฤษฎีวา่ ด้วยพลังงาน
หลักการสมดุลและความสอดคล้องภายในวัสดุเมื%อเกิดหน่วยแรงและความเครี ยด
ปั ญหาความเค้นและ
ความเครี ยดเมื%อพิจารณาในสองมิติ ปั ญหาคานวางบนฐานรากอิลาสติก ปั ญหาคานควบเสา การรับโมเมนต์
ดัดของคานโค้ง แรงบิดในองค์อาคารที%มีหน้าตัดไม่กลมและหน้าตัดกลวงบาง จุดศูนย์กลางของแรงเฉื อน
และการไหลของแรงเฉื อน
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 การป้องกัน ซ่ อมแซม และบํารุ งรักษาโครงสร้ าง
Protection, Repair, and Maintenance of Structure

3 (3-0-6)

ทบทวนปั ญหาการเสื% อมสภาพของวัสดุ แนวคิดเรื% องค่าใช้จ่ายตลอดอายุการใช้งาน วิธีการป้ องกัน
การเสื% อมสภาพ การเกิดสนิ มของเหล็ก ประเภทของการชํารุ ดและความเสี ยหาย การทดสอบแบบไม่ทาํ ลาย
การทดสอบแบบทําลายบางส่ วน การทดสอบนํQาหนักบรรทุก วัสดุในการซ่อมแซม การเลือกวิธีการและ
เทคนิคในการซ่ อมแซมและเสริ มกําลัง การบํารุ งรักษา
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 หัวข้ อเลือกสรรทางวิศวกรรมโครงสร้ าง
Selected Topics in Structural Engineering

3 (3-0-6)

หัวข้อที%น่าสนใจในสาขาวิชาวิศวกรรมโครงสร้าง
Other interesting topics in structural engineering.
505511 การศึกษาพิเศษทางวิศวกรรมโครงสร้ าง
Special Study in Structural Engineering

3 (0-0-9)

การศึกษาปั ญหาขัQนสู งทางวิศวกรรมโครงสร้าง โดยการควบคุมและแนะนําโดยคณาจารย์
Advanced problems in structural engineering to be carried out under faculty direction.

(2) กลุ่มวิชาวิศวกรรมปฐพี
505521 ปฐพีกลศาสตร์ ขC ันสู ง
Advanced Soil Mechanics

3 (3-0-6)

การกําเนิดของดิน คุณสมบัติชQ ีวดั และการจําแนกประเภทของดิน คุณสมบัติทางวิศวกรรมของดิน
ความเค้นในมวลดิน แนวคิดของความเค้นยังผล ความเค้น-ความเครี ยด และความแข็งแรงของดิน คุณสมบัติ
ความซึ มนํQาของดิน การไหลของนํQาผ่านดินในมิติเดียวและสองมิติ ทฤษฎีการยุบตัวและการทรุ ดตัว
พฤติกรรมเกี%ยวกับความเค้น-ความเครี ยด และ เส้นทางเดินของความเค้น ความล้าในดินอ่อน
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 วิศวกรรมฐานรากขัCนสู ง
Advanced Foundation Engineering

3 (3-0-6)

การสํารวจชัQนดินเพื%อการก่อสร้าง การประเมินคุณสมบัติทางวิศวกรรมของดินเพื%อการวิเคราะห์
ฐานราก การกระจายตัวของหน่วยแรงในดิน ความสามารถในการรับนํQาหนักของดิน ฐานรากตืQน พฤติกรรม
และการออกแบบเสาเข็ม การตอกเสาเข็ม พฤติกรรมของฐานรากลึกต่อแรงกระทําในแนวดิ%งและแนวราบ
การวิเคราะห์การทรุ ดตัวและการอัดตัวคายนํQา ความดันด้านข้างของดิน พฤติกรรมและการออกแบบกําแพง
กันดิน คํQายันของงานขุด สมอยึด คอฟเฟอร์ แดม เคซอง และ โครงสร้างใต้ดิน
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 การสํ ารวจและทดสอบดิน
Soil Exploration and Testing

3 (2-3-4)

การสํารวจดินสําหรับงานวิศวกรรมปฐพี เทคนิคการเจาะสํารวจดินและการเก็บตัวอย่างดิน การ
จําแนกประเภทของดิน การทดสอบดินในห้องปฏิบตั ิการด้วยวิธีต่างๆ การทดสอบดินในสนามด้วยวิธีต่างๆ
ข้อจํากัดในการใช้คุณสมบัติของดินที%ได้จากการทดสองแบบต่างๆในการวิเคราะห์ทางวิศวกรรมปฐพี ทฤษฎี
และการปฏิบตั ิงานเกี%ยวกับการใช้เครื% องมือต่างๆ ในการเฝ้ าระวังพฤติกรรมของโครงสร้างดิน

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
Soil Behavior

3 (3-0-6)

การศึกษาพฤติกรรมของดินในทางพืQนฐานของกลศาสตร์
พฤติกรรมเกี%ยวกับ
ความเค้นความเครี ยด-ความแข็งแรงของดิน พฤติกรรมแอนไอโซโทรปิ คของดิน พฤติกรรมการอัดตัวคายนํQา
คุณสมบัติของดินที%ถูกบดอัด การทบทวนการทดสอบต่างๆเพื%อศึกษาพฤติกรรมของดินแบบต่างๆ การ
เลือกใช้ค่าคุณสมบัติของวิศวกรรมของดินที%เหมาะสมต่อการวิเคราะห์และออกแบบ
ปั ญหาเกี%ยวกับ
เสถียรภาพของลาดดิน การทรุ ดตัวและการเคลื%อนตัวทางด้านข้างของคันดิน การออกแบบคันดิน
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 วิธีวเิ คราะห์ เชิ งตัวเลขทางวิศวกรรมปฐพี
Numerical Methods in Geotechnical Engineering

3 (3-0-6)

แนวคิดทัว% ไปเกี%ยวกับวิธีเชิงตัวเลขสําหรับปั ญหาทางกลศาสตร์ ของดิน วิธีการประมาณเชิงตัวเลข
ทฤษฎีเบืQองต้นเกี%ยวกับไฟไนเอลิเมนท์ การคํานวณการเคลื%อนตัวของดินเมื%อถูกแรงกระทํา การคํานวณ
สําหรับปั ญหาแบบไม่เป็ นเส้นตรง การอัดตัวคายนํQาของดิน การวิเคราะห์ปัญหาคู่ของการไหลของนํQาและ
การเปลี%ยนรู ปของดิน ปั ญหาทางปฐพีพลศาสตร์ การคาดการณ์และการคํานวณย้อนกลับของปั ญหาจริ ง การ
ใช้วธิ ี วเิ คราะห์เชิงตัวเลขในการออกแบบทางวิศวกรรมปฐพี
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 การปรับปรุ งคุณภาพดินและการใช้ แผ่ นใยสั งเคราะห์
Soil Improvement and Geosynthetics

3 (3-0-6)

การปรับปรุ งคุณสมบัติและคุณภาพของดินโดยศึกษาวิธีทางกล ทางเคมี วิธีการใช้กระแสไฟฟ้ า
และการใช้ความร้อน เช่น การบดอัดดินแบบต่างๆ การใช้นQ าํ หนักกดทับล่วงหน้า การใช้วธิ ี การอัดตัวคายนํQา
โดยใช้แผ่นระบายนํQาในแนวดิ%งเพื%อเร่ งการทรุ ดตัวของดิน การใช้สูญญากาศเพื%อเร่ งการทรุ ดตัวของดิน การ
เสริ มกําลังของดิน เทคนิคการใช้เสาทราย การใช้ไมโครไพล์ การปรับปรุ งดินด้วยการผสมปูนขาว, ซี เมนต์,
และสารเคมีอื%นๆ การอัดฉี ดสารเคมีเข้าไปในชัQนดิน การใช้แผ่นใยสังเคราะห์ การผลิต การทดสอบ
คุณสมบัติทางวิศวกรรมที%เกี%ยวข้อง การออกแบบและการก่อสร้างโครงสร้างที%เกี%ยวข้องกับแผ่นใยสังเคราะห์
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 ทฤษฎีปฐพีกลศาสตร์ และแบบจําลองทางคณิตศาสตร์
Theoretical Soil Mechanics and Constitutive Modeling

3 (3-0-6)

แนวคิดเกี%ยวกับความเค้นและความเครี ยด
ความเค้นและความเครี ยดหลัก
ความเค้นและ
ความเครี ยดในระนาบสามมิติ เมตทริ กซ์ สภาพปราศจากความเค้นในระนาบตัQงฉากและความเครี ยดใน
ระนาบตัQงฉาก ทฤษฎีขQ นั พืQนฐานของกลศาสตร์ ต่อเนื% อง ทฤษฎีอิลาสติก พลาสติก และวิสโคพลาสติก ความ
เค้น ความเครี ยด และเส้นขอบเขตสถานะ ทฤษฎี Critical State การอัดตัวคายนํQา การประมาณการวิเคราะห์
แบบสามมิติ แบบจําลองพฤติกรรมของดินแบบต่างๆ หลักการพัฒนา ตรวจสอบ และนําไปใช้ของ
แบบจําลองพฤติกรรมของดินสําหรับปั ญหาทางวิศวกรรมปฐพี
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 วิศวกรรมปฐพีสิงแวดล้ อม
Geoenvironmental Engineering

3 (3-0-6)

สาเหตุและปั ญหาของการปนเปืQ อนในดิน ความซึ มผ่านและการกระจายตัวของดิน การขนส่ งของ
สารปนเปืQ อนในดิน ปฏิกริ ยาทางเคมีและชีวภาพของสารปนเปืQ อนต่อดิน สารปนเปืQ อนที%ไม่รวมกับนํQา การ
เกิดและการกําจัดของเสี ย การออกแบบระบบผังกลบ การออกแบบและก่อสร้างชัQนทึบนํQา ระบบการระบาย
นํQาในดิน ของเหลวที%เกิดจากการผังกลบและการควบคุม 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 งานขุดใต้ ดินและงานอุโมงค์
Underground Excavation and Tunneling

3 (3-0-6)

ชนิดของงานขุดใต้ดิน ความเค้นและการเคลื%อนตัวของดินแบบอิลาสติกและอิลาสโตพลาสติกรอบ
งานขุด เส้นปฏิกริ ยาของพืQนดิน ชนิ ดของงานอุโมงค์ วิธีการขุดอุโมงค์และช่องเปิ ดในดิน ที%รองรับและผนัง
ของอุโมงค์ การวิเคราะห์แรงที%กระทําต่ออุโมงค์ การสํารวจ, การเก็บข้อมูล, และการเฝ้ าระวังระหว่างการ
ก่อสร้าง
Types of underground opening; Elastic and elasto-plastic stresses and displacements around
underground openings; Ground reaction curve; Tunnel ground condition; Excavation methods (Drill-andblast 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 หัวข้ อเลือกสรรทางวิศวกรรมปฐพี
Selected topics in geotechnical engineering

3 (3-0-6)

หัวข้อที%น่าสนใจในสาขาวิชาวิศวกรรมปฐพี
Other interesting topics in geotechnical engineering.
505531 การศึกษาพิเศษทางวิศวกรรมปฐพี
Special study in geotechnical engineering
การศึกษาปั ญหาขัQนสู งทางวิศวกรรมปฐพี
Actual advanced problems in geotechnical engineering.

3 (0-0-9)

(3) กลุ่มวิชาวิศวกรรมนําC
505541 การจัดการทรัพยากรนําC ขัCนสู ง
Advanced Water Resources Management

3 (3-0-6)

แนวความคิด หลักการ และเครื% องมือของการจัดการทรัพยากรนํQา สถานการณ์และการจัดการแหล่ง
นํQา เศรษฐกิจทรัพยากรนํQา นโยบายนํQา เป้ าหมายและยุทธศาสตร์ ระบบข้อมูลข่าวสาร และ กรณี ศึกษา
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
Hydrodynamics

3 (3-0-6)

คุณสมบัติของไหล ความดันของไหล แรงจากของไหล ทฤษฎีและการประยุกต์พลศาสตร์ ของไหล
สมการการไหลต่อเนื% อง โมเมนตัมและพลังงาน การไหลแบบราบเรี ยบและปั%นป่ วน การไหลในท่อและราง
นํQาเปิ ด
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 วิศวกรรมชายฝังทะเล
Coastal Engineering

3 (3-0-6)

ลักษณะของคลื%น และการเปลี%ยนแปลงรู ปร่ างของคลื%น ปฏิกิริยาต่อกันของคลื%นและตะกอนรวมทัQง
สิ% งก่อสร้างชายฝั%ง นํQาขึQนนํQาลงและกระแสนํQาขึQนนํQาลง การเคลื%อนตัวของสารปนเปืQ อน การรุ กรานของนํQาเค็ม
และการทับถมของตะกอน
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 อุทกวิทยาลุ่มนําC
Watershed Hydrology

3 (3-0-6)

ส่ วนประกอบต่างๆ ของวัฏจักรของนํQา การเคลื%อนย้ายทางอุทกวิทยา วิธีการทางสถิติในอุทกวิทยา
การวิเคราะห์ความถี%และอนุกรมเวลา เทคโนโลยีทางอุทกวิทยา เช่น การเก็บข้อมูล การทํานายและการ
ออกแบบทางอุทกวิทยา

Components of hydrologic cycle, Hydrologic transport; Statistical methods in hydrology:
Frequency analysis, Time series analysis; Hydrologic technology: Data collection, Forecasting, and
hydrologic design.
505545 วิธีเชิ งตัวเลขในงานวิศวกรรมนําC
Numerical Methods in Water Engineering

3 (3-0-6)

ผลต่างอันตะและเทคนิคของวิธีเชิงตัวเลขต่างๆ เพื%อวิเคราะห์แก้ปัญหาเกี%ยวกับด้านกลศาสตร์ ของ
ของไหล การไหลในทางนํQาเปิ ด ระบบท่อปิ ด ดินและตัวกลางพรุ น โดยเน้นการประยุกต์ใช้กบั คอมพิวเตอร์
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 การจัดการเขตชายฝังทะเล
Coastal Zone Management

3 (3-0-6)

ความจําเป็ นในการจัดการเขตชายฝั%งทะเล วัตถุประสงค์และการดําเนินการ รู ปแบบต่างๆ ของ
ทรัพยากรชายฝั%งทะเล คุณภาพนํQาและกระบวนการต่างๆ บริ เวณชายฝั%งทะเล การวิเคราะห์ระบบ การจําแนก
ปั ญหา ข้อขัดแย้ง และ สาเหตุต่างๆ และการพัฒนาแผนปฏิบตั ิการ
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 วิศวกรรมนําC ใต้ ดิน
Groundwater Engineering

3 (3-0-6)

พืQนฐานต่างๆ ของการไหลของนํQาใต้ดิน สมการหลัก บ่อนํQาใต้ดิน การปัมทดสอบและการ
วิเคราะห์ การตรวจสอบแหล่งนํQาใต้ดิน ประเด็นทางสิ% งแวดล้อม การสู บนํQาใต้ดินมากเกิน การทรุ ดตัวของดิน
ปั ญหาคุณภาพนํQาใต้ดิน และการจัดการนํQาใต้ดิน
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 หัวข้ อเลือกสรรทางวิศวกรรมนําC
Selected Topics in Water Engineering

3 (3-0-6)

หัวข้อที%น่าสนใจในสาขาวิชาวิศวกรรมนํQา
Other interesting topics in water engineering.
505549 การศึกษาพิเศษทางวิศวกรรมนําC
Special Study in Water Engineering

3 (0-0-9)

การศึกษาปั ญหาขัQนสู งทางวิศวกรรมนํQา
Actual advanced problems in water engineering.
(4) กลุ่มวิชาวิศวกรรมขนส่ งและการจราจร
505561 การวางแผนการขนส่ ง
Transportation Planning

3 (3-0-6)

ขัQนตอนการวางแผนการขนส่ ง การเดิ นทาง การขนส่ งและชุ มชนเมือง การกําหนดเป้ าหมาย/
วัตถุประสงค์ นโยบาย และแผนการขนส่ ง การรวบรวมข้อมูลเพื%อการวางแผนการขนส่ ง การวิเคราะห์ความ
ต้องการเดิ นทาง แบบจําลองต่อเนื% องสําหรับวิเคราะห์ความต้องการเดินทาง การใช้ประโยชน์ที%ดินและการ
ขนส่ ง และการประเมินโครงการขนส่ ง
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 วิศวกรรมจราจร
Traffic Engineering

3 (3-0-6)

การวิเคราะห์ และการจัดการถนน ทางแยกและทางด่วน เทคนิ คการศึ กษาการจัดการวิศวกรรม
จราจร ทฤษฎีและเทคนิคสําหรับการจําแนกลักษณะและการวิเคราะห์ถนนเขตเมือง การประเมินผลกระทบ
การจราจร กฏหมายเกี%ยวกับผลกระทบการจราจร การวิเคราะห์แบบจําลองการจราจร อุปกรณ์และเทคนิ ค
สําหรับการรวบรวมข้อมูลจราจรและการเตรี ยมการ การพัฒนาแบบจําลองฐาน การตรวจวัดแบบจําลอง
การแปลความหมายจากผลลัพธ์

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 การวิเคราะห์ พฤติกรรมการเดินทาง
Travel Behavior Analysis

3 (3-0-6)

องค์ประกอบและลักษณะของการเดินทางในเขตเมือง การวิเคราะห์ความต้องการเดินทาง ทฤษฎี
ที%เกี% ยวข้องกับการศึ กษาพฤติ กรรมการเดิ นทาง การออกแบบแบบสอบถาม เทคนิ คการสุ่ มตัวอย่าง การ
สํารวจข้อมูล การวิเคราะห์ขอ้ มูลสําหรับการศึกษาพฤติกรรมการเดินทาง
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 ระเบียบวิธีวจิ ัยสํ าหรับการศึกษาด้ านวิศวกรรมขนส่ ง
Research Methodology for Transportation Engineering Studies

3 (3-0-6)

ขัQนตอนการทํางานวิจยั การจัดเตรี ย มข้อเสนอโครงการ การกํา หนดปั ญหาและวัตถุ ประสงค์
งานวิจยั การกําหนดขอบเขตงานวิจยั ประชากร กลุ่มเป้ าหมายและกลุ่มตัวอย่าง เทคนิ คการสุ่ มตัวอย่าง
เทคนิคการสํารวจข้อมูล การดําเนิ นการกับข้อมูล การวิเคราะห์ขอ้ มูล การจัดเตรี ยมรายงานฉบับสมบูรณ์
และการนําเสนอผลงานวิจยั
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 ทฤษฎีการไหลของกระแสจราจร
Traffic Flow Theory

3 (3-0-6)

ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรการจราจร การกระจายตัวของการจราจร การไหลของการจราจรบน
ถนนหนึ% ง ช่ องจราจรและหลายช่ องจราจร พฤติ ก รรมการจราจรในเขตเมื อ ง คิ เนมาติ ก เวฟ พฤติ ก รรม
การจราจรบริ เวณแยกสัญญาณไฟจราจร การรวมกันและแยกกันของกระแสจราจร การใช้พลังงานเชืQอเพลิง
และการปลดปล่อยมลพิษจากการจราจร ปั ญหาพิเศษโดนเน้นการประยุกต์ใช้ทฤษฏี การทดลอง และการ
สํารวจข้อมูล

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 การวางแผนและดําเนินการการขนส่ งสาธารณะ
Public Transportation Planning and Operations

3 (3-0-6)

การวางแผนและดํา เนิ นงานของระบบขนส่ ง สาธารณะ พัฒ นาการของการขนส่ ง สาธารณะ
ประเภทและลักษณะของรถโดยสารและรถราง การดําเนิ นงานระบบขนส่ งมวลชน การเลื อกรู ปแบบการ
ขนส่ ง กระบวนการวางแผน การวางแผนเส้ นทาง การจัดตารางเดิ นรถและการดําเนิ นงาน การวางแผน
ออกแบบ และควบคุ มสถานี ขนส่ ง เศรษฐศาสตร์ ระบบขนส่ งสาธารณะ การวิเคราะห์ ทางเศรษฐศาสตร์
กระบวนการศึ กษาความเป็ นไปได้ของโครงการ การศึกษาการประยุกต์โครงการ องค์ประกอบของการ
ดําเนินงาน การเก็บและวิเคราะห์ขอ้ มูล นโยบายการกําหนดราคาค่าโดยสาร โครงสร้างต้นทุนและการเงิน
ของการขนส่ งสาธารณะ
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
Traffic Management

3 (3-0-6)

การไหลของกระแสจราจร การศึกษาการจราจร การคาดการณ์ การจราจร ความจุและระดับการ
ให้บริ การ การออกแบบและการจัดการทางด่วน ถนนเส้นหลัก และระบบถนนในเขตเมือง ความปลอดภัย
ของการจราจร เทคนิคการจัดการการจราจร และการประยุกต์เทคโนโลยีเพื%อการจัดการการจราจร
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 วิศวกรรมโครงสร้ างพืนC ฐานการขนส่ ง
Transportation Infrastructure Engineering

3 (3-0-6)

แบบจําลองระบบขนส่ ง ลักษณะขององค์ประกอบการขนส่ ง การวิเคราะห์ความต้องการเดินทาง
การวิเคราะห์ความจุของระบบขนส่ ง การออกแบบทางเรขาคณิ ตของเส้นทาง ความปลอดภัยของการขนส่ ง
ระบบขนส่ งอัจฉริ ยะและการประยุกต์ 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 เศรษฐศาสตร์ การขนส่ ง
Transportation Economics

3 (3-0-6)

ความหมายและขอบเขตของเศรษฐศาสตร์ การขนส่ ง ความสําคัญและบทบาทของการขนส่ งต่อ
ระบบเศรษฐกิจ ลักษณะทางเศรษฐกิจของการขนส่ งทางถนน ทางรถไฟ ทางอากาศ ทางนํQา และทางท่อ หลัก
เศรษฐศาสตร์ ขนส่ งเบืQองต้น เข้าใจ ผลประโยชน์ ค่าใช้จ่ายในการดําเนิ นการ เวลาในการเดิ นทาง ความ
ปลอดภัย และผลกระทบสิ% งแวดล้อม ในการประเมิณโครงการด้านขนส่ ง การวิเคราะห์ความเป็ นไปได้ ของ
โครงการทางการขนส่ ง
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 หัวข้ อเลือกสรรทางวิศวกรรมขนส่ งและการจราจร
Selected Topics in Transportation and Traffic Engineering
การศึกษาหัวข้อที%น่าสนใจในสาขาวิศวกรรมขนส่ งและการจราจร
Studying on interesting topics in transportation and traffic engineering

3 (3-0-6)

505571 การศึกษาพิเศษทางวิศวกรรมขนส่ งและการจราจร
Special Study in Transportation and Traffic Engineering

3 (0-0-9)

การศึกษาขัQนสู งทางวิศวกรรมขนส่ งและการจราจร
Studying on advanced topics in transportation and traffic engineering
505572 วิจัยเชิ งปฏิบัติการขัCนสู งสํ าหรับการวางแผนการขนส่ งรู ปแบบราง
Advanced Operations Research for Rail Transportation Planning

3 (3-0-6)

วิธีการดําเนิ นการขัQนสู งและเครื% องมือในการวิจยั การดําเนิ นการเพื%อช่วยในการตัดสิ นใจ การสร้าง
แบบจําลองที%เป็ นตัวแทนของสภาวะที%คล้ายคลึ งกับสภาพปั ญหาจริ ง การเลือกวิธีการแก้ปัญหาที%เหมาะสม
การประเมิน การแปลและนําเสนอผล โดยมุ่งเน้นในประเด็นที%เกี%ยวข้องกับการขนส่ งรู ปแบบรางเป็ นสําคัญ
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 การวิเคราะห์ โครงข่ ายการขนส่ งรู ปแบบราง
Rail Transportation Network Analysis

3 (3-0-6)

การวิเคราะห์โครงข่ายระบบการขนส่ ง โดยมุ่งเน้นการวางแผนและการทําให้ระบบเหมาะสมที%สุด
รวมไปถึงวิธีการเพื%อหาจุดสมดุลของระบบขนส่ งรู ปแบบราง กระบวนการเลือกเส้นทางการเดินขนส่ ง การ
ออกแบบโครงข่ า ยการขนส่ ง การหาจุ ดสมดุ ล ภายใต้ส มมติ ฐานของอุ ป สงค์แบบคงที% และแบบผันแปร
โครงสร้างของการวิเคราะห์ระบบโครงข่ายการขนส่ ง
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 เศรษฐศาสตร์ การขนส่ งรู ปแบบราง
Rail Transportation Economics

3 (3-0-6)

ทฤษฏี และวิธี การวิเคราะห์ เศรษฐศาสตร์ และการเงิ นของการขนส่ ง รู ป แบบราง การวิเคราะห์
เศรษฐศาสตร์ ของการขนส่ งรู ปแบบรางระหว่างเมืองและการขนส่ งรู ปแบบรางในเมือง การประเมินต้นทุน
ทฤษฏี ราคา การประเมิ นโครงการ และการวางข้อกําหนดทางด้านเศรษฐศาสตร์ นโยบายของการขนส่ ง
รู ปแบบราง

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 การบริ หารโครงการขนส่ งรู ปแบบราง
Rail Transportation Projects Management

3 (3-0-6)

นิ ยามของโครงการและการประเมิ น การทําตารางเวลาและประมาณ การวางแผนและควบคุ ม
ต้นทุน การบริ หารจัดการหน้าที%รับผิดชอบ การจัดการสัญญา ความปลอดภัยและความเสี% ยง
Project definition and appraisal; scheduling and estimating; cost planning and control; roles and
responsibilities; contract management, safety and risk management.
(5) กลุ่มวิชาวิศวกรรมบริหารงานก่ อสร้ าง
505581 การวางแผนและควบคุมโครงการก่ อสร้ าง
Construction Project Planning and Control

3 (3-0-6)

วิธีการวางแผนและการควบคุมโครงการ การวางแผนโดยการใช้วธิ ี ผงั การทํางานแบบแท่ง ผัง
โครงข่าย การวิเคราะห์วถิ ีวิกฤติ และเทคนิคการประเมินและทบทวนโครงการ การเร่ งงาน การจัดการ
ทรัพยากร การวางแผนด้านการเงินและการควบคุม
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 วิธีการก่ อสร้ างและเครืองมือเครืองจักรในการก่ อสร้ าง
Methods and Equipments in Construction

3 (3-0-6)

การวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายในการจัดการเครื% องมือเครื% องจักรในการก่อสร้าง การเลือกใช้วิธีการก่อสร้าง
และเครื% องมือเครื% องจักรสําหรับงานดิน งานคอนกรี ต งานถนน เครื% องมือที%ใช้ในการเคลื%อนย้าย ลําเลียงดิน
เสาเข็มและเครื% 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 สั ญญาและกระบวนการยุติธรรมในการก่ อสร้ าง
Construction Contracting and Legal Issues

3 (3-0-6)

กฎหมายพืQนฐานสําหรับงานโยธาและสัญญาในการก่อสร้าง รู ปแบบของสัญญา ข้อกําหนดในการ
ร่ างสัญญา เอกสารที%เกี%ยวข้องในการจัดทําสัญญาสําหรับโครงการก่อสร้าง แนวทางการแก้ปัญหากรณี พิพาท
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 การจัดการโครงสร้ างพืนC ฐาน
Infrastructure Management

3 (3-0-6)

การวิเคราะห์การพัฒนาโครงการก่อสร้างโครงสร้างพืQนฐาน การวิเคราะห์การศึกษาความเป็ นไป
ได้ของโครงการ การวางแผน ออกแบบและการก่อสร้างโครงการโดยใช้กรณี ศึกษา การวิเคราะห์ทางเลือกใน
การจัดการและการบํารุ งรักษาโครงการ โดยการนําเทคโนโลยีใหม่มาประยุกต์ใช้
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 การใช้ ชิCนส่ วนสํ าเร็จรู ปในงานก่ อสร้ าง
Prefabricated in Construction

3 (3-0-6)

รู ปแบบการก่อสร้างโดยการใช้ชิQนส่ วนสําเร็ จรู ป วิธีการผลิดชิQนส่ วนสําเร็ จรู ปและการติดตัQง การ
ควบคุมคุณภาพการผลิต การจัดการการขนส่ งชิQนส่ วน ข้อกําหนดในการก่อสร้างด้วยชิQนส่ วนสําเร็ จรู ปและ
การบํารุ งรักษา
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 การประยุกต์ ใช้ คอมพิวเตอร์ ในงานก่ อสร้ าง
Computer Applications in Construction

3 (3-0-6)

การประยุกต์นาํ คอมพิวเตอร์ มาใช้ในการจัดการงานวิศวกรรม ระบบการจัดการในคอมพิวเตอร์
การเขียนโปรแกรมและโปรแกรมสําเร็ จรู ปเพื%อช่วยในการคํานวณ เขียนแบบ วิเคราะห์ ตัดสิ นใจและบริ หาร
โครงการ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื%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 การวิเคราะห์ โครงการและการบริ หารอสั งหาริมทรัพย์
Project Analysis and Real Estate Administration

3 (3-0-6)

การวิเคราะห์โครงการก่อสร้างเบืQองต้นและการศึกษาความเป็ นไปได้ของโครงการ วิธีการบริ หาร
ทางการเงิน การตัดสิ นใจลงทุน วิธีการระดมทุนและการหาแหล่งเงินทุน การตลาด การวิเคราะห์กาํ ไรในการ
ลงทุนโครงการอสังหาริ มทรัพย์
Real estate project feasibility study; Financial management; Decision making for real estate
project investment; Source of fund; Marketing and profit and loss analysis.
505588 การวิเคราะห์ ปัญหาในธุรกิจก่ อสร้ าง
Construction Business Problem Analysis

3 (3-0-6)

การเพิ%มอัตราการผลิดในงานก่อสร้าง การประมาณราคา การประกวดราคาและการยืน% ประมูล
รู ปแบบการจัดการองค์กรก่อสร้าง ปั ญหาและการวิเคาะห์ความปลอดภัยในงานก่อสร้าง การวิเคราะห์ทาง
การเงินสําหรับโครงการก่อสร้าง ประเภทธุ รกิจในงานก่อสร้าง
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 เทคนิคการตรวจสอบงานและการบริหารคุณภาพในงานก่ อสร้ าง
Inspection Techniques and Quality Management in Construction

3 (3-0-6)

เทคนิคการควบคุมและตรวจสอบงาน ขัQนตอนในการก่อสร้าง ความสําคัญของแบบรู ปและรายการ
ประกอบแบบ เอกสารที%ใช้ในการตรวจสอบงานก่อสร้างและการจัดทํารายงานการก่อสร้าง ความคลาด
เคลื%อนที%ยอมให้ การทดสอบวัสดุ บทบาทของผูต้ รวจงานและการจัดการคุณภาพ
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 หัวข้ อเลือกสรรทางวิศวกรรมบริหารงานก่ อสร้ าง
Selected Topics in Construction Management Engineering

3 (3-0-6)

การศึกษาหัวข้อที%น่าสนใจในสาขาวิศวกรรมบริ หารงานก่อสร้าง
Studying on interesting topics in construction management engineering
(6) รายวิชาทีเกียวกับการศึกษาด้ วยตนเอง หัวข้ อพิเศษ สั มมนา วิจัย และวิทยานิพนธ์
505591 สั มมนาวิศวกรรมโยธา 1
Seminar in Civil Engineering I

1 (1-0-2)

การแสดงผลงานและการแลกเปลี%ยนความคิดเห็นเกี%ยวกับบทความทางวิชาการ งานวิจยั งานที%
ปรึ กษา โดยอาจารย์ และวิทยากรรับเชิ ญ
Presentation and discussion of current literatures, researches, and consulting activities by
faculties and invited speakers
505592 สั มมนาวิศวกรรมโยธา 2
Seminar in Civil Engineering II

1 (1-0-2)

การแสดงผลงานและการแลกเปลี%ยนความคิดเห็นเกี%ยวกับบทความทางวิชาการ งานวิจยั งานที%
ปรึ กษา โดยนิสิต อาจารย์ และวิทยากรรับเชิ ญ
Presentation and discussion of current literatures, researches, and consulting activities by
students, faculties, and invited speakers
505698 วิทยานิพนธ์
Thesis

36 (0-0-108)

การทดลอง ค้นคว้าและวิจยั ขัQนสู งด้านวิศวกรรมโยธา ภายใต้การควบคุมของอาจารย์ที%ปรึ กษา การ
เขียนรายงาน และนําเสนอผลงานการค้นคว้าวิจยั
Experiment and advance research in the area of civil engineering under the supervision of thesis
advisor; Thesis writing up and presentation.

505699 วิทยานิพนธ์
Thesis

18 (0-0-54)

การทดลอง ค้นคว้าและวิจยั ด้านวิศวกรรมโยธา ภายใต้การควบคุมของอาจารย์ที%ปรึ กษา การเขียน
รายงาน และนําเสนอผลงานการค้นคว้าวิจยั
Experiment and research in the area of civil engineering under the supervision of thesis advisor;
Thesis writing up and presentation.

เอกสารแนบหมายเลข 2
ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ ประจําหลักสู ตร
(1) นายทวีชัย สํ าราญวานิช
บทความ
1. พิพฒั น์ ซอลีฮี กฤตพล สุ วรรณสว่าง ณปภัช จูเหล็ง ทวีชยั สําราญวานิช เฉลิมชัย วาณิ ชย์ลQ าํ เลิศ,
ปริ มาณเกลือคลอไรด์ที%ผิวหน้าและการแทรกซึ มของเกลือคลอไรด์ในโครงสร้างคอนกรี ตเสริ ม
เหล็กที%ตQ งั อยูใ่ นสิ% งแวดล้อมทะเลของไทย กรณี ศึกษา: จังหวัดระยองและจังหวัดจันทบุรี, การ
ประชุมวิชาการคอนกรี ตประจําปี ครัQงที% 5 โรงแรมเดอะกรี นเนอรี% รี สอร์ ท, เขาใหญ่
นครราชสี มา, 20-22 ตุลาคม 2552
2. เอกศักดิ ฤกษมหาลิขิต ทวีชยั สําราญวานิช ภัควัฒน์ แสนเจริ ญ สมนึก ตัQงเติมสิ ริกุล, ความ
ต้านทานคลอไรด์ของปูนซี เมนต์ปอร์ ตแลนด์มอร์ ตา้ ร์ ที%ผสมเถ้าลอย ฝุ่ นหิ นปูนและสารขยายตัว
, การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครัQงที% 14 สุ รสัมมนาคาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
สุ รนารี , นครราชสี มา, 13-15 พฤษภาคม 2552
3. ชลวิชช์ สุ ชาฏา ธี ร์ธนั ย์ แก้วเวียงเดช ชลาพันธ์ สื บแก้ว ทวีชยั สําราญวานิช อานนท์ วงษ์แก้ว,
พฤติกรรมกําลังรับแรงดัดของคานคอนกรี ตเสริ มลวดเหล็กกล้าและลวดเหล็กกล้าตีเกลียว, การ
ประชุมวิชาการคอนกรี ตประจําปี ครัQงที% 4 โรงแรมลายทอง, อุบลราชธานี , 20-22 ตุลาคม 2551
4. ปรัชญา จูเหล็ง ทวีชยั สําราญวานิช สมนึก ตัQงเติมสิ ริกุล กิตติศกั ดิ ศรสุ ริยา กิตติชยั สุ วรรณรัตน์
,แบบจําลองเพื%อทํานายอายุการใช้งานที%ปลอดการบํารุ งรักษาของโครงสร้างคอนกรี ตเสริ ม
เหล็กภายใต้การทําลายของเกลือคลอไรด์, การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครัQงที% 13
โรงแรมจอมเทียน ปาล์ม บีช พัทยา, ชลบุรี, 14-16 พฤษภาคม 2551
5. สราวุฒิ อินทรบ กิตติศกั ดิ ใจตรง ทวีชยั สําราญวานิช, การคํานวณกําลังรับแรงดัดของพืQน
คอนกรี ตเสริ มเหล็กทางเดียวที%ผสมเส้นใยเหล็ก, การประชุมวิชาการคอนกรี ตประจําปี ครัQงที% 3
โรงแรมลองบีช การ์ เด้น โฮเทล แอนด์ สปา, พัทยา ชลบุรี, 24-26 ตุลาคม 2550
6. พลากร เจิมรังษี ธิ ติพนั ธุ์ แสงนาค ทวีชยั สําราญวานิช อานนท์ วงษ์แก้ว, การคํานวณกําลังรับ
แรงดัดของคานคอนกรี ตเสริ มแท่ง FRP, การประชุมวิชาการคอนกรี ตประจําปี ครัQงที% 3
โรงแรมลองบีช การ์ เด้น โฮเทล แอนด์ สปา, พัทยา ชลบุรี, 24-26 ตุลาคม 2550
7. ภาณุ มาศ ดวงสิ ทธิ โชค กิตติศกั ดิ นนทเขตขยัน และทวีชยั สําราญวานิช, คุณสมบัติเชิ งกลของ
คอนกรี ตและมอร์ ตา้ ร์ ที%ผสมไฟเบอร์ , การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครัQงที% 12
โรงแรมอมริ นทร์ ลากูน, พิษณุ โลก, 2-4 พฤษภาคม 2550

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

ทวีชยั สําราญวานิช สุ รสิ ทธิ หมัน% วิชา และอภินนั ท์ ภูชนั , พฤติกรรมและการคํานวณกําลังรับ
แรงดัดของคานคอนกรี ตเสริ มเหล็กที%ผสมเส้นใย, วารสารวิจยั และพัฒนา มจธ., ปี ที% 30, ฉบับที%
2, เมษายน-มิถุนายน 2550 หน้า 345-362.
ศุภวัฒน์ บุญจรัส ภาณุ สิทธิ กรเพชรปาณี และทวีชยั สําราญวานิช, ข้อสังเกตของการประเมิน
การเกิดสนิมของเหล็กเสริ มในคอนกรี ตเนื%องจากเกลือคลอไรด์ดว้ ยวิธีการวัดค่าศักย์ไฟฟ้ าครึ% ง
เซล, การประชุมวิชาการคอนกรี ตประจําปี ครัQงที% 2 โรงแรมเจริ ญศรี แกรนด์ รอยัล, อุดรธานี ,
25-27 ตุลาคม 2549
ณรงฤทธิ เย็นอารมณ์ เกศสุ ดา เลาอารี กิจ และทวีชยั สําราญวานิช, การแพร่ ของคลอไรด์อิออน
ในซี เมนต์เพสต์ที%ผสมสารปอซโซลาน, การประชุมวิชาการคอนกรี ตประจําปี ครัQงที% 2 โรงแรม
เจริ ญศรี แกรนด์ รอยัล, อุดรธานี, 25-27 ตุลาคม 2549
K. Kaewmanee, P. Krammart, T. Sumranwanich, S. Tangtermsirikul, Properties of fly ashcement mixtures with the addition of free lime, The Fifth Annual Concrete Conference,
Nakornratchasima, Thailand, October 20-22, 2009.
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
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
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.
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.
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 2930, 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 tensionsoftening curve of concrete, Proceedings of fracture mechanics of concrete structure
(FRAMCOS-3), Japan, 1998

เอกสารประกอบการสอน
1. ทวีชยั สําราญวานิช, 2551, เอกสารประกอบการสอนรายวิชา 533332 เทคโนโลยีคอนกรี ต
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หน้า
2. ทวีชยั สําราญวานิช, 2551, เอกสารประกอบการสอนรายวิชา 533331 ปฏิบตั ิการทดสอบวัสดุ
(Materials Testing Laboratory) ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
บูรพา, 187 หน้า
(2) นายพัทรพงษ์ อาสนจินดา
บทความ
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3. Asnachinda, P., Pinkaew, T. and Laman, J. A. (2007). Multiple vehicle axle load
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บทความ
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