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สารบัญ
หนา
หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป
1. ชื่อหลักสูตร
2. ชื่อปริญญา
3. วิชาเอกหรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของหลักสูตร
4. จํานวนหนวยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
5. รูปแบบของหลักสูตร
6. สถานภาพของหลักสูตร
7. ความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
8. อาชีพที่สามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา
9. ชื่อนามสกุล เลขประจําตัวประชาชน ตําแหนง และคุณวุฒิการศึกษา
ของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
11. สถานการณภายนอกหรือการพัฒนาที่จําเปนตองนํามาพิจารณาในการ
วางแผนหลักสูตร
12. ผลกระทบจากขอ 10 ตอการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวของกับ
พันธกิจของมหาวิทยาลัย
13. ความสัมพันธกับหลักสูตรอื่นที่เปดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน

1
1
1
1
1
1
2
2
2
3

หมวดที่ 2 ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงคของหลักสูตร
2. แผนการพัฒนาปรับปรุง

6
6
7

หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสรางหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
2. การดําเนินการหลักสูตร
3. หลักสูตรและอาจารยผูสอน
4. องคประกอบเกี่ยวกับประสบการณภาคสนาม
5. ขอกําหนดเกี่ยวกับการทําโครงงานหรืองานวิจัย

3
3
4
5

8
8
8
11
38
38

สารบัญ(ตอ)
หนา
หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู กลยุทธการสอนและประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต
2. การพัฒนาผลการเรียนรูในแตละดาน
3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู
จากหลักสูตรสูรายวิชา

39
39
39
44

หมวดที่ 5 หลักเกณฑในการประเมินผล
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑในการใหระดับคะแนน(เกรด)
2. กระบวนการทานสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต
3. เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร

53
53
53
53

หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย
1. การเตรียมการสําหรับอาจารยใหม
2. การพัฒนาความรูและทักษะใหแกคณาจารย

54
54
54

หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
1. การกํากับมาตรฐาน
2. บัณฑิต
3. นิสิต
4. อาจารย
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู
7. ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน

56
56
56
56
57
58
58
59

หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
3. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง

61
61
61
61
61

สารบัญ(ตอ)
หนา
ภาคผนวก
ภาคผนวก ก. ขอบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วาดวยการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2559
ภาคผนวก ข. สําเนาแตงตั้งคณะกรรมการรางหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
ภาคผนวก ค. รายงานผลการวิพากษหลักสูตร
ภาคผนวก ง. การสํารวจความตองการทักษะจากบัณฑิตและมหาบัณฑิต
ของภาคอุตสาหกรรม
ภาคผนวก จ. ประวัติสวนตัวอาจารยประจําหลักสูตร
ภาคผนวก ฉ. การเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงระหวางหลักสูตร ปรับปรุงใหม
พ.ศ.2554 และ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559
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89
91
99
113
131
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5.3การรับนิสิต
นักศึกษาชาวไทย และชาวตางชาติที่สามารถฟง พูด อาน เขียนและเขาใจภาษาไทยเปนอยางดี
5.4ความรวมมือกับสถาบันอื่น
ไมมี
5.5การใหปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษา
ใหปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมโยธาเพียงสาขาเดียว
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติเห็บชอบหลักสูตร
เปนหลักสูตรปรับปรุง (หลักสูตรเดิมชื่อ วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
หลักสูตรใหม พ.ศ. 2554) โดยจะเริ่มใชหลักสูตรนี้ในภาคการศึกษาที่ 2 ของปการศึกษา 2559
ไดรับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากคณะกรรมการการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในการ
ประชุมครั้งที่ 6/2559 เมื่อวันที่...28...เดือน...มิถุนายน...พ.ศ...2559...
ไดรับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากสภาวิชาการในการประชุมครั้งที่.....4/2559....
เมื่อวันที่ ..13. เดือน ...กันยายน...... พ.ศ....2559..
ไดรับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่....
13/2559..... เมื่อวันที่ ...26.. เดือน ....ตุลาคม..... พ.ศ... 2559.
7. ความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
พรอมเผยแพรวาเปนหลักสูตรที่ไดมาตรฐาน และมีคุณภาพ ตามกรอบคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แหงชาติ ในปพ.ศ. 2560
8. อาชีพที่สามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา
1. วิศวกรโยธา โดยสามารถประกอบอาชีพไดหลากหลาย เชนวิศวกรออกแบบ วิศวกรที่ปรึกษา
วิ ศ วกรวางแผน วิ ศ วกรควบคุ ม งานก อ สร า ง วิ ศ วกรควบคุ ม การผลิ ต และวิ ศ วกรควบคุ ม
กระบวนการตางๆ ทั้งในงานกอสราง โรงงานอุตสาหกรรม หนวยงานราชการที่ควบคุมกํากับและ
ออกนโยบายและองคกรปกครองสวนทองถิ่น อาทิ ทางดานการบริหารการจัดการน้ํา การบริหาร
จัดการของเสีย การบริหารจัดการขยะ
2. นักวิจัยทางดานวิศวกรรมโยธา
3. อาจารย ในสถาบันการศึกษาทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
4. ประกอบอาชีพธุรกิจสวนตัวไดแก ประกอบกิจการรับเหมากอสราง เปดบริษัทที่ปรึกษาดาน
วิศวกรรมโยธา ผูเชี่ยวชาญอิสระดานวิศวกรรมโยธา

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
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เพิ่มขึ้นการถายเทอํานาจทางเศรษฐกิจจากประเทศอุตสาหกรรมในภูมิภาคตะวันตกมายังภูมิภาคเอเชีย
โดยศูนยกลางการผลิตสินคาอุตสาหกรรมโลกมีแนวโนมโยกยายเขาสูภูมิภาคเอเชียมากขึ้นเนื่องจากมี
ปจจัยสนับสนุนที่สําคัญ ไดแกความสัมพันธของหวงโซการผลิตภายในภูมิภาคการรวมตัวของประชาคม
ภู มิ ภ าคอาเซี ย นเพื่ อ พั ฒ นาเศรษฐกิ จ และการค า ร ว มกั น ทํ า ให เ กิ ด การพั ฒ นาระบบโครงข า ยการ
คมนาคมรวมกันในภูมิภาค รวมไปถึงการพัฒนาระบบการรับมือวิกฤตการณจากภัยพิบัติของภูมิภาค
ทําใหแนวคิดในการรับมือกับปญหาการเปลี่ยนแปลงสภาวะทางเศรษฐกิจ สังคม และภัยพิบัติ เหลานี้
โดยเฉพาะอยางยิ่งดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ถือเปนรากฐานสําคัญที่ตองใหการพิจารณา โดย
รัฐบาลไดวางรากฐานการสรางความมั่นคงในหลายดาน เชน การเพิ่มการพัฒนาดานคมนาคมและ
โครงสรางพื้นฐาน การจัดหาพลังงานไฟฟาและสงเสริมพลังงานทดแทน การผลักดันใหประเทศไทย
เปนศูนยกลางดานการเตือนภัยพิบัติของภูมิภาคอาเซียนเปนตน
เพื่อใหสอดคลองกับ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับ ที่ 12(พ.ศ. 2560-2564)
ภาควิชาวิศวกรรมโยธาจึงมีบทบาทสําคัญในการเตรียมความพรอมผลิตนักวิจัยทางดานวิศวกรรมโยธา
ที่มีคุณภาพและความรูทั้งดานทฤษฎีและปฏิบัติที่สามารถทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ สามารถพัฒนา
ขีดความสามารถในการแขงขันทั้งภายในประเทศและตางประเทศใหทันตอการเปลี่ยนแปลงดังกลาว
โดยจะตอ งมีก ารบริหารจัดการองคความรูอ ยางเปน ระบบ ทั้งการพัฒนาหรือ สรา งองคความรูจ าก
งานวิจัย รวมถึงการประยุกตใชเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาผสมผสานรว มกับ จุดแข็งในสังคมไทยกับ
เปาหมายยุทธศาสตรของกระทรวงศึกษาธิการ และแผนยุทธศาสตรหลักของมหาวิทยาลัยศรีนคริน ทรวิ
โรฒ
11.2 สถานการณหรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
การสงเสริมการใชความรูแ ละเทคโนโลยีวิศ วกรรมโยธา เปน กลไกที่สํา คัญของการขับ เคลื่อ น
กระบวนในการพัฒนาประเทศ โดยตองมีก ารดําเนินการดวยความรอบคอบและเปนไปตามลําดับ
ขั้นตอน สอดคลอ งกับแนวทางการพัฒนาสังคมและวัฒนธรรมของสังคมไทยรวมทั้งการเสริมสรา ง
ศี ล ธรรมและสํ า นึ ก ในคุ ณ ธรรม จริ ย ธรรมในการปฏิ บั ติ ห น า ที่ แ ละดํ า เนิ น ชี วิ ต ด ว ยความเพี ย ร
(จรรยาบรรณวิ ศ วกร) พร อ มการเปลี่ ย นแปลงที่ เ กิ ด ขึ้ น ทั้ ง ในระดั บ ครอบครั ว ชุ ม ชน สั ง คม
ประเทศชาติและภูมิภาค
12. ผลกระทบจากขอ 11.1 และ 11.2 ตอการพัฒนาหลักสูตร และความเกี่ยวของกับพันธกิจ
ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
จากผลกระทบจากสถานการณภายนอกในปจจุบัน การพัฒนาหลักสูตรจําเปนตองทําในเชิงรุก
อยางมีศักยภาพ สามารถปรับเปลี่ยนไดตามวิวัฒนาการของวิศวกรรมโยธา สอดคลองกับแนวทางของ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ทั้งในดานของการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมโลก การเปลี่ยนแปลงสภาวะดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของประเทศ
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โดยการผลิตบุคลากรที่มีศักยภาพสูงทางดานวิศวกรรมโยธาในระดับมหาบัณฑิต จําเปนตองมีความ
เข มแข็ งทางด า นวิ ช าการ การวิ จัย และวิช าชีพ เพื่อ รองรั บ การเปลี่ย นแปลงทั้ ง ทางดา นสัง คมและ
เศรษฐกิจ ของประเทศ การแกปญ หาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม การสรางนวัตกรรมใหมๆ
เพื่อใหเกิดการแขงขันไดทั้งในประเทศไทยและตางประเทศ การปรับหลักสูตรใหมีความสอดคลองกับ
ทิศทางของประเทศตามแนวนโยบายเศรษฐกิจยุค 4.0 เนนการประยุกตใชเทคโนโลยีอาทิ เชน การ
วิเคราะหและออกแบบโครงสรางทางวิศวกรรมดวยแบบจําลองคอมพิวเตอร ทําใหเกิดการสรางมูลคา
ใหกับชิ้นงานและเกิดการถายโอนขอมูลเชิงดิจิทัล ผานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศไดอยางทันทวงที ซึ่ง
จะทําใหขั้นตอนความผิดพลาดเกิดขึ้น นอ ยลง และลดการใชทรัพยากรที่ไมจํา เปนตอกระบวนการ
โตตอบทางวิศวกรรมโยธา นอกจากนี้บุคลากรทางดานวิศวกรรมโยธาจําเปนตองมีความพรอมในการ
ปฏิบัติงานไดทันที มีความเขาใจในบริบทและผลกระทบของเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธาตอสังคม มีการ
ปฏิ บั ติ ต นอย า งมื อ อาชี พ ที่ มี คุ ณ ธรรมและจริ ย ธรรม ซึ่ ง เป น ไปตามนโยบายและวิ สั ย ทั ศ น ข อง
มหาวิ ท ยาลั ย ศรี น คริ น ทรวิ โ รฒเพื่ อ มุ ง สู ความเป น เลิ ศ ในเทคโนโลยี แ ละการวิ จั ย และการผลิ ต
มหาบัณฑิตที่พรอมทั้งวิชาการและคุณธรรม
12.2 ความเกี่ยวของกับพันธกิจของสถาบัน
พันธกิจหลักของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประกอบไปดวยหาพันธกิจสําคัญดังนี้
1. ผลิตและพัฒนาบุคคลที่มีคุณภาพและคุณธรรมใหแกสังคม โดยผานกระบวนการเรียนรูและ
สังคมแหงการเรียนรู
2. สร า งสรรค ง านวิ จั ย และนวั ต กรรมที่ มี คุ ณ ภาพ มี ป ระโยชน อย า งยั่ ง ยื น ต อ สั ง คม ทั้ ง ใน
ระดับชาติและนานาชาติ
3. บริการวิชาการที่มีคุณภาพ จิตสํานึกและรับผิดชอบตอสังคม
4. ศึกษา วิเคราะห และทํานุบํารุงวัฒนธรรมและศิลปะ
5. พัฒนาระบบบริหารที่มีคุณภาพ และธรรมาภิบาล
การพัฒนาหลักสูตรมหาบัณฑิตสาขาวิศวกรรมโยธามีความเกี่ยวของกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒที่มุงเนนการสรางสรรคงานวิจัยและนวัตกรรมที่มีคุณภาพ มีประโยชน อยางยั่งยืนตอ
สังคม ทั้งใน ระดับชาติและนานาชาติ (พันธกิจขอที่ 2 ของสถาบัน) โดยเฉพาะการวิจัยประยุกต ซึ่งใน
ขณะเดียวกัน มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ ก็ใหความสําคัญ แกการวิจัยพื้นฐานควบคูไปกับการวิ จัย
ประยุ ก ต ซึ่ ง มุง ให ก ารพั ฒ นาการวิจั ย พื้ น ฐานในสาขาตา งๆ เป น ฐานนํ า ไปสู ก ารวิจั ย ประยุ ก ต ที่ มี
ประสิทธิภาพและการเรียนการสอนที่มีประสิทธิผล และสรางความสามารถในการพึ่งพาตนเองดาน
ความรูของประเทศไทยไดอยางแทจริงในระยะยาว
13. ความสัมพันธกับหลักสูตรอื่นที่เปดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน (เชนรายวิชาที่เปดสอน
เพื่อใหบริการคณะ/ภาควิชาอื่น หรือตองเรียนจากคณะ/ภาควิชาอื่น)
ไมมี
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หมวดที่ 2 ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงคของหลักสูตร
1.1ปรัชญา
วิศวกรรมโยธา เพื่อนวัตกรรมแหงอนาคตของการพัฒนาที่ยั่งยืนในปจจุบัน ไปกับความเปนเลิศ
ทางงานวิจัยและการถายทอดเทคโนโลยี
1.2 ความสําคัญ
วิศ วกรรมโยธา เป น ศาสตรส าขาหนึ่ ง ทางด า นวิ ศ วกรรมหลั ก ที่จํ า เปน ในการพั ฒนาประเทศ
โดยเฉพาะการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน เชน แหลงน้ํา ถนน อาคาร บานเรือน เปนตน ซึ่งจากการสรุป
สภาวการณโดยรวมภายนอกหรือการพัฒนาที่จําเปนตองนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตรดังที่ได
กลาวมาในหัวขอ 11 หมวดที่ 1 ลักษณะและขอมูลทั่วไปของหลักสูตรพบวาการเรียนการสอนในระดับ
บัณฑิตศึกษาทางดานวิศวกรรมโยธามีความสําคัญและจําเปนอยางยิ่งในการเสริมสรางการพัฒนาประเทศ
ตามแผนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมระยะที่ 11 และ 12 ซึ่งเปนประโยชนตอการเสริมสรางและพัฒนา
ประเทศอยางยั่งยืน และพอเพียง
1.3วัตถุประสงคของหลักสูตร
1. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรูในดานวิศวกรรมโยธาเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน
2. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถในการประยุกตความรูดานวิศวกรรมโยธาสูการสังเคราะห
นวัตกรรมดานวิศวกรรมโยธา
3. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรูความสามารถดานการวิจัยและการศึกษาดานวิศวกรรมโยธาขั้นสูง
อยางมีคุณธรรมและจริยธรรม
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2 แผนการพัฒนาปรับปรุง
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง
ยุทธศาสตร
พัฒนาหลัก สูตรใหทั น สมั ยโดย  ปรับ ปรุง หลั ก สูต รใหทัน สมั ย
อาจารย แ ละนิ สิ ต สามารถก า ว
โดยมีการปรับปรุงทุกๆ 5 ป
ทันหรือเปนผูนําในการสรางองค  สงเสริมใหอาจารยใฝหาความ
ความรูใหมๆ ทางดานวิศวกรรม
เชี่ยวชาญ และความกา วหนา
โยธา
ในสาขาที่เกี่ยวของ ดวยการหา
ประสบการณ ทั้ ง ในประเทศ
และตางประเทศ
กระตุนใหนิสิตเกิดความใฝรู มี  จัด หาเอกสารทางวิ ช าการให
แนวทางการเรี ย นที่ ส ร า งองค
เพี ย งพอกั บ ผู เ รี ย น เพื่ อ ให
ความรู ทั ก ษะทางวิ ช าชี พ และ
เ ป น พื้ น ฐ า น ใ น ก า ร คิ ด
วิชาการที่ทันสมัย
วิเคราะห และแกปญหา
 จั ด ให เ ป น ผู ส นั บ สนุ น การ
เรี ย นรู แ ละ/หรื อ ผู ช ว ยสอน
เพื่ อ กระตุ น ให เ กิ ด การใฝ รู
ตลอดเวลา
 จั ด ใ ห มี ก า ร ร า ย ง า น
ความก า วหน า ของนิ สิ ต ใน
รู ป แบบการสั ม มนาย อ ยเป น
ประจํา
 จั ด ใ ห มี ห อ ง พั ก ผ อ น ร ว ม
สํ า ห รั บ นิ สิ ต ร ะ ดั บ
บัณฑิตศึกษาและอาจารย เพื่อ
แ ล ก เ ป ลี่ ย น ค ว า ม รู แ ล ะ
ความคิ ด กั น ในบรรยากาศ
อยางไมเปนทางการ
ตรวจสอบและปรับปรุงหลักสูตร  จัด หลั ก สู ตรให สอดคลอ งกั บ
ให มี คุ ณ ภาพและได ม าตรฐาน
มาตรฐานหลักสูตรปริญญาโท
ตามเกณฑของ สกอ.
และปริญญาเอกของ สกอ.
 มี ก า ร ดํ า เ นิ น ก า ร ป ร ะ กั น
คุณภาพการศึกษาทุกๆ ป
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หลักฐาน/ดัชนีชี้วัด
จํ า นวนรายชื่ อ อาจารย พร อ ม
ประวัติ และประสบการณ ผลงาน
ทางวิ ช าการ การพั ฒ นาและการ
ฝกอบรมศึกษาดูงาน

 จํานวนรายชื่อตําราเอกสารทาง
วิ ช า ก า ร ที่ เ กี่ ย ว ข อ ง ใ น
สํานักหอสมุด
 รายชื่ อ นิ สิ ต ที่ เ ป น ผู ส นั บ สนุ น
และ/หรือ ผูช ว ยสอนในระดั บ
ปริญญาตรี
 รายงานความกาวหนาปริญญา
นิพนธของนิสิต

รายงานการรั บ รองหลั ก สู ต รของ
สกอ.
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินงาน และโครงสรางหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
ใชระบบการจัดการศึกษาแบบทวิภาคโดยปการศึกษาหนึ่ง แบงออกเปน 2 ภาคการศึกษาปกติ คือ
ภาคการศึกษาตน และภาคการศึกษาปลาย โดยหนึ่งภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาการศึกษาไมนอยกวา
15 สัปดาห ทั้งนี้ใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒวาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒพ.ศ. 2559หมวด 1 (ระบบการศึกษา)
 รายวิชาภาคทฤษฎี 1 หนวยกิตเทากับบรรยายไมนอยกวา 15 ชั่วโมงตอภาคการศึกษา
 รายวิชาภาคปฏิบัติ 1 หนวยกิตเทากับฝกหรือทดลองไมนอยกวา 45 ชั่วโมงตอภาคการศึกษา
 ปริญญานิพนธ 1 หนวยกิต เทากับศึกษาคนควาไมนอยกวา 45 ชั่วโมงตอภาคการศึกษา
1.2 การจัดการศึกษาฤดูรอน
ไมมี
1.3 การเทียบเคียงหนวยกิตในระบบทวิภาค
การเทียบเคียงหนวยกิตเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วาดวยการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559
2. การดําเนินการหลักสูตร
2.1 วัน - เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน
จัดการเรียนการสอนทั้งในและนอกเวลาราชการตามรายละเอียดตอไปนี้
ภาคการศึกษาตน
ภาคการศึกษาปลาย

เดือนสิงหาคม– ธันวาคม
เดือนมกราคม– พฤษภาคม

2.2 คุณสมบัติของผูเขาศึกษา
ใหเปนไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของ
บัณฑิตวิทยาลัยพ.ศ. 2559 หมวด 3 ขอที่ 17 เรื่องการรับเขาเปนนิสิตหรือฉบับที่มีการเปลี่ยนแปลงตอไป
ซึ่งคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําคณะวิศวกรรมศาสตรและบัณฑิตวิทยาลัยพิจารณาแลวเห็นสมควร
รับเขาศึกษาและมีคุณสมบัติอยางหนึ่งอยางใดตอไปนี้
เปนผูที่จบปริญญาตรีในสาขาวิศวกรรมโยธาการบริหารงานกอสราง วิ ศวกรรมขนสง วิศวกรรม
เกษตรวิศวกรรมชลประทานวิศวกรรมแหลงน้ําวิศวกรรมสุขาภิบาลวิศวกรรมสิ่งแวดลอม วิศวกรรมสํารวจ
หรื อ เที ย บเท า โดยผู ส มั ค รที่ มี คุ ณ สมบั ติ ต า งไปจากที่ ก ล า วมาแล ว ให ขึ้ น อยู กั บ ดุ ล ยพิ นิ จ ของคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตร
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2.3 ปญหาของนิสิตแรกเขา
การเรียนในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร มหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธานั้น เปนการเรียนที่มี
รูปแบบที่เนนการคนควา วิเคราะห และสังเคราะหสาระความรู ใหมีความเขาใจในระดับที่ถองแทและ
ลึกซึ้งมากขึ้น เพื่อนํามาประยุกตใชในการทําปริญญานิพนธ อาจทําใหนิสิตแรกเขาอาจประสบปญหาดาน
ตางๆดังนี้
1) เรื่องการปรับตัวในการฝกฝนทักษะในดานตางๆที่จําเปนเชนการสืบคน การวิเคราะหสรุป
และการนํา เสนอขอ มูล อีก ทั้งตอ งปรับ พื้น ฐานความรูในกรณีที่รับ นิสิตเขา ศึก ษาดว ย
คุณสมบัติการศึกษาเทียบเทา
2) นิสิตมีทักษะดานภาษาอังกฤษไมเพียงพอตอการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ไดแก ทักษะ
การอาน ทักษะการแปลบทความวิชาการ และบทความวิจัยภาษาอังกฤษ
3) นิสิตบางสวนอาจมีการทํางานประจําควบคูกับการเรียนจึงอาจมีปญหาและอุปสรรคในการ
จัดสรรเวลาเพื่อการศึกษาและเขารวมกิจกรรม ทําใหไมสามารถสําเร็จการศึกษาไดตาม
ระยะเวลาที่กําหนด
2.4 กลยุทธในการดําเนินการเพื่อแกไขปญหา/ขอจํากัดของนิสิตในหัวขอ 2.3
1. จั ด การปฐมนิ เ ทศนิ สิ ต ใหม แนะนํ า กฎระเบี ย บและเทคนิ ค แบ ง เวลาเรี ย นในระดั บ
บัณฑิตศึกษา เพื่อใชในการวางเปาหมายการศึกษาใหสําเร็จการศึกษาตามที่กําหนด
2. จัดกิจกรรมเสริมทักษะการสืบคนขอมูลใหแกนิสิตใหม
3. กํา หนดใหนิสิตเขา รับ การอบรมในหลักสูตรพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อวิชาการของ
สถาบั น ภาษาต า งๆ ทั้ ง ภายในและภายนอกมหาวิ ท ยาลั ย และมอบหมายให นิ สิ ต อ า น
บทความภาษาอังกฤษในทุกรายวิชา เพื่อใหนิสิตคุนเคยกับการอานและการแปลบทความ
ภาษาอังกฤษ
4. มอบหมายอาจารยที่ปรึกษาทําหนาที่ใหคําแนะนํา และดูแลนิสิตอยางสม่ําเสมอ
2.5 แผนรับนิสิตและผูสําเร็จการศึกษาในระยะ 5 ป
จํานวนนิสิตระดับปริญญาโทที่จะรับเขาศึกษา และคาดวาจะจบการศึกษาในชวง 5 ป (25592563) ดังนี้
จํานวนนิสิตในแตละปการศึกษา
ระดับชั้นป
2559
2560
2561
2562
2563
ชั้นปที่ 1
10
10
10
10
10
ชั้นปที่ 2
10
10
10
10
จํานวนรวม
10
20
20
20
20
ผูที่คาดวาสําเร็จการศึกษา
10
10
10
10
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2.6 งบประมาณตามแผน
2.6.1 งบประมารณรายรับ เพื่อ ใชในการบริหารหารหลัก สูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณ ฑิต
สาขาวิศวกรรมโยธา
รายละเอียดรายรับ
ค า ธรรมเนี ย มการศึ ก ษาเหมาจ า ย 1 ป
การศึกษา (คาธรรมเนียม / คน / ป x
จํานวนรับ)
รวมรายรับ

ป 2559
400,000

ปงบประมาณ
ป 2560 ป 2561 ป 2562
400,000 400,000 400,000

400,000

400,000 400,000 400,000 400,000

2.6.2 ประมาณคาใชจาย
งบประมาณของหลักสูตร วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา
คาใชจาย
หมวดคาการจัดการเรียนการสอน
คาตอบแทนผูสอน (เชน 25 หนวยกิต x 600 บาท x 15 ครั้ง 225,000
80,000
ตอภาค)
8,290
คาวัสดุประกอบการเรียนการสอน (ทั้งหลักสูตรหรือคาใชจาย
ตอป x 2)
คาใชจายเพื่อการประชาสัมพันธ
กิจกรรมตามที่ระบุในโครงสรางหลักสูตร(เชน จัดสัมมนา
ปฐมนิเทศ กิจกรรมนิสิต)
คาครุภัณฑที่ใชสําหรับนิสิต
313,920
คาเดินทางของผูทรงคุณวุฒิ
31,920
หรืออื่นๆแลวแตหลักสูตร
 คาใชจายรวม
 คาใชจายตอหัว (คาใชจายรวม/จํานวนนิสิตขั้นต่ํา 8
คน)
หมวดคาใชจายสวนกลางระดับคณะ/สถาบัน/สํานัก
งบพัฒนาหนวยงาน (ขั้นต่ํา 5%)*1
งบวิจัยของหนวยงาน (ขั้นต่ํา 5%)
12,000
คาสวนกลางคณะ หรือคาสาธารณูปโภค รอยละ10
12,000
18,000
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ป 2563
400,000

ยอดสะสม(ตอหัว)

31,392

73,392

หมวดปริญญานิพนธ
คาตอบแทนกรรมการควบคุมปริญญานิพนธ (อัตราตอหัว)
คาตอบแทนกรรมการควบคุมสารนิพนธ (อัตราตอหัว)
หมวดกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัย (15%)
หมวดคาใชจายสวนกลาง
คาสวนกลางมหาวิทยาลัย (4,360 x จํานวนป)
คาธรรมเนียมหอสมุดกลาง (3,000 x จํานวนป)
คาธรรมเนียมสํานักคอมพิวเตอร (1,040 x จํานวนป)
คาธรรมเนียมบัณฑิตวิทยาลัย (5,904 x จํานวนป)
คาธรรมเนียมเหมาจายตลอดหลักสูตร

คาใชจาย

ยอดสะสม(ตอหัว)

18,000

91,392

8,720
6,000
2,080
11,808
120,000

120,000

2.7 ระบบการศึกษา
 แบบชั้นเรียน
 แบบทางไกลผานสื่อสิ่งพิมพเปนหลัก
 แบบทางไกลผานสื่อแพรภาพและเสียงเปนสื่อหลัก
 แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกสเปนสื่อหลัก (E-learning)
 แบบทางไกลทางอินเทอรเน็ต
 อื่นๆ (ระบุ)
2.8 การเทียบโอนหนวยกิต รายวิชาและการรับโอนนิสิตหรือนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น
การเทียบโอนหนวยกิตเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วาดวยการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559
3. หลักสูตรและอาจารยผูสอน
3.1หลักสูตร
3.1.1 จํานวนหนวยกิต
แผน ก แบบ ก 2สําหรับผูจบปริญญาตรีที่ทําวิจัยและเรียนรายวิชาเพิ่มเติม จํานวนหนวย
กิตรวมตลอดหลักสูตรไมนอยกวา 36หนวยกิต
3.1.2 โครงสรางหลักสูตร
หลัก สูตรวิศ วกรรมศาสตร มหาบัณ ฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา เปนหลัก สูตรแผน ก
แบบ ก 2ประกอบดวย 6 กลุมวิชา คือ
1. กลุมวิชาวิศวกรรมแหลงน้ําและสิ่งแวดลอม
2. กลุมวิชาวิศวกรรมการจัดการกอสราง
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กลุมวิชาวิศวกรรมแหลงน้ําและสิ่งแวดลอม (Water Resources and Environmental
Engineering)
วศย 511 อุทกวิทยาขั้นสูง
3(3-0-6)
CVE 511 Advanced Hydrology
วศย 512 วิธีทางสถิติสําหรับสิ่งแวดลอมและทรัพยากรน้ํา
CVE 512 Statistical Methods for Environment and Water Resources

3(2-2-5)

วศย 513 การบริหารจัดการน้ํา แบบบูรณาการ
CVE 513 Integrated Water Resources Management

3(2-2-5)

วศย 514 กระบวนการขั้นสูงในการบําบัดน้ําเสียจากชุมชน
CVE 514 Advanced Domestic Wastewater Treatment Processes

3(3-0-6)

กลุมวิชาวิศวกรรมการจัดการกอสราง (Construction Management Engineering)
วศย 521 วิธีการและเครื่องจักรที่ใชในการกอสราง
CVE 521 Construction Methods and Machinery

3(2-2-5)

วศย 522 เทคนิคการตรวจงาน
CVE 522 Inspection Techniques

3(2-2-5)

วศย 523 การจัดการองคกรกอสราง
CVE 523 Construction Organizational Management

3(2-2-5)

วศย 524 การควบคุมตนทุนโครงการกอสราง
CVE 524 Cost Control for Construction Project

3(2-2-5)

กลุมวิชาวิศวกรรมโครงสราง (Structural Engineering)
วศย 531 พลศาสตรโครงสราง
CVE 531 Structural Dynamics

3(3-0-6)

วศย 532 พฤติกรรมของโครงสรางคอนกรีต
CVE 532 Behaviors of Concrete Structures

3(2-2-5)

วศย 533 พฤติกรรมของโครงสรางเหล็ก
CVE 533 Behaviors of Steel Structures

3(2-2-5)
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วศย 534 การวิเคราะหโครงสรางขั้นสูง
CVE 534 Advanced Structural Analysis

3(3-0-6)

กลุมวิชาวิศวกรรมขนสงและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร (Transportation Engineering and
Geographic Information System)
วศย 541 ความตองการขนสงและแบบจําลองการขนสง
CVE 541 Transport Demand and its Modeling

3(2-2-5)

วศย 542 ทฤษฎีวิศวกรรมจราจรและการประยุกตใช
CVE 542 Road Traffic Theory and its Application

3(2-2-5)

วศย 543 วิศวกรรมการทางขั้นสูง
CVE 543 Advanced Highway Engineering

3(3-0-6)

วศย 544 การประยุกตใชภาพถายทางอากาศเพื่อวิศวกรรมขนสง
CVE 544 Application of GIS in Transportation Engineering

3(2-2-5)

กลุมวิชาวิศวกรรมธรณีเทคนิค (Geotechnical Engineering)
วศย 551 ปฐพีกลศาสตรขั้นสูง
CVE 551 Advanced Soil Mechanics

3(3-0-6)

วศย 552 วิศวกรรมฐานรากขั้นสูง
CVE 552 Advanced Foundation Engineering

3(3-0-6)

วศย 553 การวิเคราะหความนาเชื่อถือในงานวิศวกรรมธรณีเทคนิค
CVE 553 Reliability-Based Analysis in Geotechnical Engineering

3(2-2-5)

วศย 554 วิธีเชิงตัวเลขในงานวิศวกรรมธรณีเทคนิค
CVE 554 Numerical Methods in Geotechnical Engineering

3(2-2-5)

กลุมวิชาคอนกรีตและวัสดุวิศวกรรม (Concrete and Engineering Materials)
วศย 561 เทคโนโลยีคอนกรีตขั้นสูง
CVE 561 Advanced Concrete Technology

3(3-0-6)

วศย 562 ความคงทนของคอนกรีต
CVE 562 Durability of Concrete

3(2-2-5)
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วศย 563 วิธีการทดลองทางวิศวกรรม
CVE 563 Experimental Methods in Engineering

3(2-2-5)

วศย 564 วัสดุวิศวกรรมโยธาขั้นสูง
CVE 564 Advanced Civil Engineering Materials

3(3-0-6)

3) หมวดวิชาเลือก จํานวน 4 หนวยกิต
ใหนิสิตในแตละกลุมวิชาสามารถเลือกเรียนและสอบผานในรายวิชาเลือกของกลุมวิชาใด
กลุมหนึ่ง โดยมีจํานวนไมนอยกวา 6 หนวยกิต ทั้งนี้ตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรของภาควิชาวิศวกรรมโยธา ดังมีรายวิชาตอไปนี้
กลุมวิชาวิศวกรรมแหลงน้ําและสิ่งแวดลอม
วศย 515 การวางแผนบริหารจัดการน้ําทาผิวดิน
CVE 515 Stormwater Management Planning

3(2-2-5)

วศย 516 แบบจําลองทางอุทกวิทยา
CVE 516 Hydrologic Modeling

3(3-0-6)

วศย 517 คุณภาพน้ําและการจําลองทางคณิตศาสตร
CVE 517 Water Quality and Mathematical Modeling

3(3-0-6)

วศย 518 กระบวนการขั้นสูงในการบําบัดน้ํา
CVE 518 Advanced Water Treatment Processes

3(3-0-6)

วศย 519 กฎหมายสิ่งแวดลอม
CVE 519 Environmental Law

3(2-2-5)

วศย 611 กระบวนการขั้นสูงในการบําบัดน้ําเสียจากโรงงาน
อุตสาหกรรม
CVE 611 Advanced Industrial Wastewater Treatment Processes

3(3-0-6)

วศย 612 วิศวกรรมการควบคุมมลพิษทางอากาศ
CVE 612 Air Pollution Control Engineering

3(2-2-5)

วศย 613 หัวขอคัดสรรทางวิศวกรรมแหลงน้ําและสิ่งแวดลอม
1(0-2-1)
CVE 613 Selected Topics in Water Resources and Environmental Engineering
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กลุมวิชาวิศวกรรมการจัดการกอสราง
วศย 525 การจัดการโครงการกอสรางระดับนานาชาติ
CVE 525 International Construction Project Management

3(2-2-5)

วศย 526 การควบคุมคุณภาพในโครงการกอสราง
CVE 526 Quality Control in Construction Project

3(3-0-6)

วศย 527 การจัดการความปลอดภัยสําหรับการกอสราง
CVE 527 Safety Management for Construction

3(3-0-6)

วศย 528 วิศวกรรมคุณคาในโครงการกอสราง
CVE 528 Value Engineering in Construction Project

3(3-0-6)

วศย 529 การจัดการความเสี่ยงในงานกอสราง
CVE 529 Risk Management in Construction

3(3-0-6)

วศย 621 การจัดการการเงินของโครงการ
CVE 621 Project Financial Management

3(3-0-6)

วศย 622 หัวขอคัดสรรทางวิศวกรรมการจัดการการกอสราง
CVE 622 Selected Topics in Construction Management Engineering

1(0-2-1)

กลุมวิชาวิศวกรรมโครงสราง
วศย 535 การออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็กขั้นสูง
CVE 535 Advanced Reinforced Concrete Design

3(2-2-5)

วศย 536 วิศวกรรมคอนกรีต
CVE 536 Concrete Engineering

3(3-0-6)

วศย 537 การออกแบบโครงสรางขั้นสูง
CVE 537 Advanced Structural Design

3(2-2-5)

วศย 538 วิธีไฟไนตอิลิเมนตสําหรับโครงสรางทางวิศวกรรม
CVE 538 Finite Element Methods for Engineering Structures

3(3-0-6)

วศย 539 หลักการออกแบบสําหรับโครงสรางตานภัยพิบัติ
CVE 539 Design Principles for Disaster-Resistant Structures

3(2-2-5)
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วศย 631 โครงสรางชั่วคราว
CVE 631 Temporary Structures

3(3-0-6)

วศย 632 หัวขอคัดสรรทางวิศวกรรมโครงสราง
CVE 632 Selected Topics in Structural Engineering

1(0-2-1)

กลุมวิชาวิศวกรรมขนสงและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร
วศย 545 ความปลอดภัยดานขนสง
CVE 545 TransportSafety

3(3-0-6)

วศย 546 เศรษฐศาสตรการขนสง
CVE 546 Transport Economics

3(3-0-6)

วศย 547 นโยบายดานการขนสง
CVE 547 Transport Policy

3(3-0-6)

วศย 548 การวิเคราะหโครงขายในระบบการขนสง
CVE 548 Network Analysis in Transport System

3(2-2-5)

วศย 549 การสํารวจดวยภาพถาย
CVE 549 Photogrammetry

3(2-2-5)

วศย 641 การสํารวจระยะไกลสําหรับวิศวกรรมขนสง
CVE 641 Remote Sensing for Transportation Engineering

3(2-2-5)

วศย 642 การดําเนินการและการวางแผนระบบขนสงมวลชน
CVE 642 Operations and Service Planningof Public Transport

3(2-2-5)

วศย 643 หัวขอคัดสรรทางวิศวกรรมขนสงและการจราจร
CVE 643 Selected Topics in Transport engineering and Traffic

1(0-2-1)

กลุมวิชาวิศวกรรมธรณีเทคนิค
วศย 555 เทคนิคการปรับปรุงคุณสมบัติดิน
CVE555 Ground Improvement Techniques

3(3-0-6)

วศย 556 โครงสรางดิน
CVE556 Earth Structures
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วศย 557 การออกแบบในงานวิศวกรรมธรณีเทคนิค
CVE 557 Geotechnical Engineering Design

3(2-2-5)

วศย 558 การขุดเจาะลึกและอุโมงค
CVE 558 Underground Excavation and Tunneling

3(3-0-6)

วศย 559 ปฐพีพลศาสตร
CVE 559 Soil Dynamics

3(3-0-6)

วศย 651 การสํารวจใตพื้นผิวและการทดสอบ
CVE ถ651
Subsurface Explorations and Testing

3(3-0-6)

วศย 652 พื้นฐานของกลศาสตรของหิน
CVE 652 Fundamentals of Rock Mechanics

3(3-0-6)

วศย 653 หัวขอคัดสรรทางวิศวกรรมธรณีเทคนิค
CVE 653 Selected Topics in Geotechnical Engineering

1(0-2-1)

กลุมวิชาคอนกรีตและวัสดุวิศวกรรม
วศย 565 เคมีซีเมนตขั้นสูง
CVE 565 Advanced Cement Chemistry

3(3-0-6)

วศย 566 พฤติกรรมของวัสดุ
CVE 566 Behaviors of Materials

3(2-2-5)

วศย 567 นิติวิศวกรรม
CVE 567 Forensic Engineering

3(3-0-6)

วศย 568 ซีเมนตเสริมเสนใย
CVE 568 Fiber Reinforced Cement

3(3-0-6)

วศย 569 การซอมแซมโครงสรางคอนกรีตที่เสื่อมสภาพ
CVE 569 Repair Techniques for Deteriorated Concrete Structures

3(3-0-6)

วศย 661 หัวขอคัดสรรทางคอนกรีตและวัสดุวิศวกรรม
CVE 661 Selected Topics in Concrete and Engineering Materials

1(0-2-1)
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นอกจากรายวิชาที่กําหนดแลว นิสิตสามารถเลือกเรียนในรายวิชาใดของคณะวิศวกรรมศาสตร ก็
ไดที่เปดสอนในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ แตจะไดรับระดับคะแนนเปน S กับ U เทานั้น
4)หมวดวิชาปริญญานิพนธจํานวน 12 หนวยกิต
ใหนิสิตทุกคนเรียนและสอบผานในรายวิชาปริญญานิพนธดังมีรายวิชาตอไปนี้
วศย 594 ปริญญานิพนธระดับมหาบัณฑิต1
CVE 594 Master’s Thesis 1

4 หนวยกิต

วศย 595 ปริญญานิพนธระดับมหาบัณฑิต 2
CVE 595 Master’s Thesis 2

4 หนวยกิต

วศย 596 ปริญญานิพนธระดับมหาบัณฑิต 3
CVE 596 Master’s Thesis 3

4 หนวยกิต

ความหมายของรหัสวิชา
วศย หรือ CVE
ตัวเลขหลักรอย
5, 6
ตัวเลขหลักสิบ
0
1
2
3
4

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

5
6
9
ตัวเลขหลักหนวย

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

สาขาวิศวกรรมโยธา
วิชาระดับปริญญาโท ประกอบดวย
วิชาระดับปริญญาโท
กลุมวิชา ประกอบดวย
กลุมวิชาแกน
กลุมวิชาวิศวกรรมแหลงน้ําและสิ่งแวดลอม
กลุมวิชาวิศวกรรมการจัดการกอสราง
กลุมวิชาวิศวกรรมโครงสราง
กลุมวิชาวิศวกรรมขนสงและระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร
กลุมวิชาวิศวกรรมธรณีเทคนิค
กลุมวิชาคอนกรีตและวัสดุวิศวกรรม
กลุมวิชาปริญญานิพนธ
ลําดับวิชาในกลุมวิชา
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3.1.4

แผนการศึกษา
ปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา
CVE 501

ชื่อวิชา
หนวยกิต
คณิตศาสตรคํานวณและการประยุกตทางวิศวกรรม
3 (3-0-6)
Computational Mathematics and Engineering Applications

CVE 502

การออกแบบงานวิจัยทางวิศวกรรมโยธา
Research Design in Civil Engineering
วิชาบังคับ
Compulsory Courses
วิชาบังคับ
Compulsory Courses
รวมหนวยกิต

CVE xxx
CVE xxx

รหัสวิชา
CVE xxx

3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
12

ปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อวิชา

หนวยกิต
3 (3-0-6)

วิชาบังคับ
Compulsory Courses
CVE xxx วิชาบังคับ
Compulsory Courses
CVE xxx วิชาเลือก
Select Topic in Elective Courses
CVE 594 ปริญญานิพนธระดับมหาบัณฑิต 1
Master’s Thesis 1
รวมหนวยกิต
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1 (0-2-1)
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รหัสวิชา
CVE xxx

ปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อวิชา

วิชาเลือก
Elective Courses
CVE 503 สัมมนาทางวิศวกรรมโยธา
Civil Engineering Seminar
CVE 595 ปริญญานิพนธระดับมหาบัณฑิต 2
Master’s Thesis 2
รวมหนวยกิต
ปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
CVE 596 ปริญญานิพนธระดับมหาบัณฑิต 3
Master’s Thesis 3
รวมหนวยกิต
3.1.5
หมวดวิชาแกน

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

คําอธิบายรายวิชา

วศย 501 คณิตศาสตรคํานวณและการประยุกตทางวิศวกรรม
3(3-0-6)
CVE 501 Computational Mathematics and Engineering Applications
ศึกษาลําดับและอนุกรม อนุกรมฟูเรียร คาคําตอบของสมการเชิงเสนและไรเชิงเสน ทฤษฎีทาง
เมตริกซ การหาผลเฉลยดวยระเบียบวิธีเชิงประมาณ วิธีผลตางอันตะ การหาปริพันธเชิงตัวเลข ผลเฉลย
ของสมการเชิงอนุพันธแบบธรรมดา และสมการเชิงอนุพันธยอย ปญหาคาเริ่มตนและคาขอบเขต การ
แปลงฟูเรียรและลาปลาซ ปญหาคาเจาะจง การปรับเสนโคง การจําลองทางคณิตศาสตร
วศย 502 การออกแบบงานวิจัยทางวิศวกรรมโยธา
3(2-2-5)
CVE 502 Research Design in Civil Engineering
ศึกษาแนวคิดและหลักการวิจัยทางวิศวกรรมโยธา การออกแบบการวิจัยทางวิศวกรรมโยธา การ
สรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัยการเลือกวิธีทดลอง การจัดการขอมูลเชิงปริมาณและขอมูลเชิงคุณภาพ การ
เผยแพรงานวิจัยการประเมินผลรายงานการวิจัยและการใชผลการวิจัยในงานวิศวกรรมโยธา
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วศย 503 สัมมนาทางวิศวกรรมโยธา
2(1-2-3)
CVE 503 Civil Engineering Seminar
ศึกษาสํารวจ วิเคราะห วิพากษ วิจารณ และหาขอสรุปประเด็นปญหาทางวิศวกรรมโยธาเฉพาะ
กลุมวิชา ซึ่งอาจเปนปญหาที่เกี่ยวของกับหัวขอวิจัย หรือเปนปญหาที่มีความสําคัญและไดรับความสนใจ
ทางวิชาการอยางกวางขวาง โดยใหผูเรียนศึกษาคนควาดวยตนเอง ภายใตการดูแลและใหคําแนะนําจาก
อาจารยผูสอน และนําเสนอผลการศึกษาหนาชั้นเรียนและรูปแบบรายงาน
หมวดวิชาบังคับ
กลุมวิชาวิศวกรรมแหลงน้ําและสิ่งแวดลอม
วศย 511 อุทกวิทยาขั้นสูง
3(3-0-6)
CVE 511 Advanced Hydrology
ศึกษาศักยของมวลอากาศชื้น น้ําฟา ปริมาณฝนสูงสุดที่อาจเปนได ความสัมพันธระหวางความ
เขม-ชวงเวลา สําหรับเขื่อนเก็บกักน้ํา การเคลื่อนตัวของกราฟน้ํานองสูงสุด แนวคิดในการวิเคราะหขอมูล
อุทกวิทยาเพื่อวางแผนพัฒนาและจัดการทรัพยากรน้ํา
วศย 512 วิธีทางสถิติสําหรับสิ่งแวดลอมและทรัพยากรน้ํา
3(2-2-5)
CVE 512 Statistical Methods for Environment and Water Resources
ศึกษาวิธีการทางสถิติที่เหมาะสมกับขอมูลมลพิษสิ่งแวดลอมและขอมูลดานทรัพยากรน้ํา การ
ออกแบบการเก็บตัวอยาง ประเภทการสุมตัวอยาง การกระจายตัวของขอมูล การทดสอบภาวะสารรูปสนิท
ดี การตรวจสอบคาผิดปกติของขอมูล การจัดการขอมูลที่ไมทราบคาชัดเจน ความสัมพันธกันของขอมูล วิธี
กํา ลั งสองนอ ยที่ สุด วิ ธีก ารถดถอยของข อ มู ล การออกแบบการทดลอง การทดสอบสมมติ ฐ าน การ
วิเคราะหแนวโนมของขอมูล
วศย 513 การบริหารจัดการน้ํา แบบบูรณาการ
3(2-2-5)
CVE 513 Integrated Water Resources Management
ศึ ก ษาพื้ น ฐานการวางแผนพั ฒ นาลุ ม น้ํ า แบบบู ร ณาการ การจั ด สรรทรั พ ยากรน้ํ า แบบยั่ ง ยื น
ผลกระทบทางสิ่งแวดลอม ผลกระทบเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงสภาวะอากาศ การสรางแบบจําลองลุมน้ํา
นโยบายและแนวทางการจัดการลุมน้ํา กรณีศึกษา
วศย 514 กระบวนการขั้นสูงในการบําบัดน้ําเสียจากชุมชน
3(3-0-6)
CVE 514 Advanced Domestic Wastewater Treatment Processes
ศึกษาลักษณะของน้ําเสียชุมชน การบําบัดน้ําเสียชุมชนดวยกระบวนการทางกายภาพ เคมี และ
ชีวภาพ การบําบัดแบบใชอากาศและไมใชอากาศ การใชแบบจําลองทางคณิตศาสตร การกําจัดไนโตรเจน
และฟอสฟอรัส การจัดการตะกอนของน้ําเสีย
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559

หนา 22

กลุมวิชาวิศวกรรมการจัดการกอสราง
วศย 521 วิธีการและเครื่องจักรที่ใชในการกอสราง
3(2-2-5)
CVE 521 Construction Methods and Machinery
ศึกษาการเลือกใชเครื่องจักรและวิธีการกอสรางสําหรับดินและงานคอนกรีต เครื่องมือที่ใชในการ
เคลื่อนยาย การยก การลําเลียงและการสูบมวลดินและคอนกรีต เสาเข็มและเครื่องตอกเสาเข็ม งานอุโมงค
เครื่องจักรสําหรับการผลิตคอนกรีต การประมาณคาใชจายในขบวนการผลิต
วศย 522 เทคนิคการตรวจงาน
3(2-2-5)
CVE 522 Inspection Techniques
ศึกษาบทบาทของผูตรวจงาน มนุษยสัมพันธ ขั้นตอนของงานกอสราง และจุดสําคัญที่จะตองตรวจ
เปนพิเศษ บทกําหนดและความคลาดเคลื่อนที่ยอมให ความปลอดภัยในการปฏิบัติ การทํารายงานการ
กอสราง ความสําคัญของรายการกอสรางประกอบแบบเกี่ยวกับคุณภาพของวัสดุ การทดสอบวัสดุและการ
เทียบเทาเทคโนโลยีของวัสดุที่ใชในงานกอสราง
วศย 523 การจัดการองคกรกอสราง
3(2-2-5)
CVE 523 Construction Organizational Management
ศึกษาแนวคิดทฤษฎีองคการการบริหารและการจัดการองคกรในงานกอสราง ปจจัยที่มีผลตอ
ประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการองคกรกอสรางการวางแผนกลยุทธและการประเมินผลสัมฤทธิ์
ทางการบริหารองคกรกอ สรา งการบริหารคุณ ภาพในองคกรกลยุทธและทักษะการบริหารการกอ สรา ง
วิเคราะหสถานการณปจจุบันและแนวโนมการบริหารและการจัดการองคกรกอสรา ง
วศย 524 การควบคุมตนทุนโครงการกอสราง
3(2-2-5)
CVE524 Cost Control for Construction Project
ศึกษาแนวคิดและหลักการเกี่ยวกับการเงิน งบประมาณและการบัญชี
การวางแผนและการ
ควบคุม การวิเคราะหคาใชจายในโครงการกอสราง การบริหารการเงิน และงบประมาณ การตรวจสอบทาง
การเงิน การใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารการเงินและงบประมาณ แนวโนมการบริหารการเงินใน
องคกร
กลุมวิชาวิศวกรรมโครงสราง
วศย 531 พลศาสตรโครงสราง
3(3-0-6)
CVE 531 Structural Dynamics
ศึกษาการวิเคราะหผลตอบสนองทางพลศาสตรของระบบที่มีหนึ่งและหลายดีกรีของความอิสระ
การสั่นแบบฮารโมนิค การสั่นแบบคาบและแรงดล การสั่นแบบอิสระและแบบบังคับ การสรางสเปกตรัม
ผลตอบสนอง การจําลองแรงพลวัต แรงลม และแผนดินไหว วิธีวิเคราะหเชิงพลศาสตร เชน วิธีวิเคราะห
โหมด วิธีวิเคราะหสเปกตรัม วิธีวิเคราะหในโดเมนเวลาและโดเมนความถี่
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วศย 532 พฤติกรรมของโครงสรางคอนกรีต
3(2-2-5)
CVE 532 Behaviors of Concrete Structures
ศึกษาพฤติกรรมของทั้งโครงสรางคอนกรีตเสริมเหล็กและคอนกรีตอัดแรง โดยเนนที่พฤติกรรม
การดัด การอัด การเฉือน การบิด และการอัดรวมกับการดัด ขององคอาคารเชิงเสน พฤติกรรมขององค
อาคารในอาณาบริเวณดี พฤติกรรมขององคอาคารเชิงระนาบ จุดตอ กําแพงรับแรงเฉือน และแผนพื้น
พฤติกรรมเนื่องจากความชะรูด พฤติกรรมของโครงสรางที่สัมพันธกับเวลาและการกระตุนสภาวะแวดลอม
ภายนอก
วศย 533 พฤติกรรมของโครงสรางเหล็ก
3(2-2-5)
CVE 533 Behaviors of Steel Structures
ศึกษาพฤติกรรมขององคอาคารรับแรงอัด แรงดึง องคอาคารที่รับแรงดัดและแรงอัด รวมกัน องค
อาคารรับแรงบิด คานที่มีและปราศจากค้ํายันดานขาง เสถียรภาพขององคอาคารของโครงสรางเหล็ก ขอ
ตอของอาคารเหล็ก หลักการและทฤษฎีพื้นฐานของมาตรฐานการออกแบบในปจจุบัน การออกแบบการลา
ของโครงสรางเหล็ก การออกแบบโครงสรางเหล็กโดยวิธีพลาสติก
วศย 534 การวิเคราะหโครงสรางขั้นสูง
3(3-0-6)
CVE 534 Advanced Structural Analysis
ศึกษาทฤษฎีการวิเคราะหโครงสรางในภาวะสมดุล ทฤษฎีของการแอนตัว การคํานวณการแอนตัวของ
โครงสรางอินดีเทอรมิเนทเชิงสถิตดวยวิธีของแรงและวิธีของการเคลื่อนตัว การวิเคราะหการแอนตัวของ
คานดวยวิธีเชิงประมาณ ความเปนพลาสติกและการออกแบบในภาวะขีดสุด แผนพื้ นและโครงสรางเปลือก
บาง โครงสรางแผนเยื้อ โครงสรางที่มีหนาตัดไมสม่ําเสมอ ผลเนื่องจากแรงตามแนวแกน โคงตั้งยืดหยุน
เคเบิล
กลุมวิชาวิศวกรรมขนสงและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร
วศย 541 ความตองการขนสงและแบบจําลองการขนสง
3(2-2-5)
CVE 541 Transport Demand and its Modeling
ศึกษาหลักการ การวางแผนขนสง รูปแบบของแบบจําลองการขนสง แบบจําลองการพยากรณ
ปริมาณการเดินทางตอเนื่อง 4 ขั้นตอน (แบบจําลองการเกิดการเดินทาง แบบจําลองการกระจายการ
เดินทาง แบบจําลองการเลือกจุดหมายปลายทางการเดินทาง แบบจําลองการเลือกยวดยานพาหนะ และ
แบบจํา ลองการเลือกเสนทางการเดิน ทาง) การปรับเทียบแบบจําลอง ความคุมคาทางเศรษฐกิจ และ
วิเคราะหผลคาดการณปริมาณการเดินทางที่ไดจากแบบจําลอง และหาความสัมพันธระหวางการพัฒนา
พื้นที่และความตองการเดินทาง รวมทั้งศึกษาแบบจําลองการขนสง อื่นๆ ที่เกี่ยวของ
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วศย 542 ทฤษฎีวิศวกรรมจราจรและการประยุกตใช
3(2-2-5)
CVE 542 Road Traffic Theory and its Application
ศึกษาทฤษฎีวิศวกรรมจราจร พฤติกรรมการไหลของสภาพจราจรบนชวงถนน และที่ทางรวม/ทาง
แยก และสามารถประยุ ก ตใ ช ท ฤษฎี วิศ วกรรมจราจร ในการออกแบบทางร ว ม/ทางแยก ได อ ย า งมี
ประสิทธิภาพ เพื่อลดปญหาดานการจราจรติดขัด และเพิ่มความปลอดภัยในการใชถนน กรณีศึกษาของ
ปญหาดานการจราจรที่สําคัญ เพื่อกําหนดระเบียบวิธี /ขั้นตอน ในการจัดการจราจร ที่เหมาะสม
วศย 543 วิศวกรรมการทางขั้นสูง
3(3-0-6)
CVE 543 Advanced Highway Engineering
ศึกษาขบวนการและวิธีที่ใชในการออกแบบ การกอสราง และการบํารุงรักษางานทาง การวางแผน
งานทาง หลักการในการออกแบบความเร็วที่เหมาะสมตองานทางแตละประเภท และการออกแบบงานทาง
ในแนว ดิ่งและแนวนอนการออกแบบพื้นทางทั้งแบบยืดหยุนและแบบแข็งการออกแบบระบบระบายน้ํา
และงานดินที่จําเปนในการกอสรางงานทาง ความเสื่อมของพื้นทางและการบํารุงรักษา
วศย 544 การประยุกตใชภาพถายทางอากาศเพื่อวิศวกรรมขนสง
3(2-2-5)
CVE 544 Application of GIS in Transportation Engineering
หลักการของระบบสารสนเทศภูมิศาสตรแนวคิดเรื่องการจัดการและการออกแบบฐานขอมูลเชิง
พื้นที่เพื่องานวิศวกรรมการขนสง ทฤษฎีและเทคนิคในการนําเขา การวิเคราะหและการจัดการขอมูลเชิง
พื้นที่ความแมนยําและขอผิดพลาดของขอมูลเชิงพื้นที่การจําลอง การวิเคราะหเพื่อชวยในการตัดสินใจ
กลุมวิชาวิศวกรรมธรณีเทคนิค
วศย 551 ปฐพีกลศาสตรขั้นสูง
3(3-0-6)
CVE 551 Advanced Soil mechanics
ธรรมชาติของดิน การจําแนกประเภทดิน สวนประกอบของดิน การไหลของน้ําผานดิน ทฤษฎีการ
อัดตัวคายน้ํา พฤติกรรมหนวยแรง-ความเครียดของดิน กําลังรับแรงเฉือนและทฤษฎีการวิบัติ กลศาสตร
ของดินที่สภาวะวิกฤติเบื้องตน
วศย 552 วิศวกรรมฐานรากขั้นสูง
3(3-0-6)
CVE 552 Advanced Foundation Engineering
การสํารวจใตพื้นผิว การประเมินคาพารามิเตอรของดิน รายงานเกี่ยวกับวิศวกรรมฐานราก การ
วิเคราะหแบบขีดจํากัด ทฤษฎีขีดจํากัดบนและขีดจํากัดลาง ฐานรากชนิดจางๆ การรับน้ําหนักแบกทาน
ของดิน การทรุดตัว ฐานรากแบบเสาเข็ม ปญหาเกี่ยวกับแรงดันปฐพี กรณีศึกษาในอดีต
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วศย 553 การวิเคราะหความนาเชื่อถือในงานวิศวกรรมธรณีเทคนิค
3(2-2-5)
CVE 553 Reliability-Based Analysis in Geotechnical Engineering
ศึกษาการประยุกตทฤษฎีความนาจะเปนและกระบวนการสุมในการวิเคราะหทางธรณีเทคนิค วิธี
FORM/FOSM และการจําลอง Monte Carlo ความไมแนนอนที่เกิดขึ้นจากการประมาณคาพารามิเตอร
ทางวิศวกรรมของดิน ดัชนีความนาเชื่อถือ การประยุกตกับงานของเสาเข็ ม ระดับความปลอดภัยของฐาน
ราก
วศย 554 วิธีเชิงตัวเลขในงานวิศวกรรมธรณีเทคนิค
3(2-2-5)
CVE 554 Numerical Methods in Geotechnical Engineering
ศึกษาภาพรวมเชิงทฤษฎีของระเบียบวิธีไฟไนตอิลิเมนตสําหรับปญหาการเคลื่อนตัวเนื่องจากหนวย
แรงและการไหลศักยในหนึ่งและสองมิติ ปญหาแบบไรเชิงเสน ปญ หาพลวัติชั่ว ครู และการกระยุกตสู
ปญหาทางวิศวกรรมธรณีเทคนิคเชิงปฏิบัติ อุโมงค การยุบตัวของดิน โดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอร
กลุมวิชาคอนกรีตและวัสดุวิศวกรรม
วศย 561 เทคโนโลยีคอนกรีตขั้นสูง
3(3-0-6)
CVE 561 Advanced Concrete Technology
ศึกษาคุณสมบัติของคอนกรีตสดและคอนกรีตที่แข็งตัว พฤติกรรมยืดหยุน การคืบ การลา การ
หดตัว ความคงทนของโครงสรา งคอนกรีต ความตานทานการกระแทก โครงสรางของคอนกรีตระดับ
จุลภาค คอนกรีตกําลังสูง คอนกรีตไหลเองได คอนกรีตน้ําหนักเบา คอนกรีตสมรรถนะสูง คอนกรีตเสริม
ใยและคอนกรีตอัดแนน ความกาวหนาลาสุดทางเทคโนโลยีคอนกรีต
วศย 562 ความคงทนของคอนกรีต
3(2-2-5)
CVE 562 Durability of Concrete
ศึกษาปญหาของความคงทนในโครงสรางคอนกรีต การเยิ้ม การหดตัวแบบพลาสติกและแบบแหง
คุณสมบัติเชิงอุณหภูมิและการแตกราวเนื่องจากอุณหภูมิ ผลเนื่องจากขีดสุดของอุณหภูมิ คอรบอเนชัน
ปฏิกิริยาระหวางดางกับมวลรวม การทําลายโดยกรดและซัลเฟต การแข็งและเย็นตัว สนิมเนื่องจากคลอ
ไรด การขัดสีและการกัดเซาะ การเสื่อมสภาพเนื่องจากสภาพทางชีวะ แนวคิดของความคงทนและการ
ออกแบบอายุใชงานของโครงสรางคอนกรีต กรณีศึกษาในโครงสรางจริง
วศย 563
วิธีการทดลองทางวิศวกรรม
3(2-2-5)
CVE 563 Experimental Methods in Engineering
ศึก ษาวิธี ก ารและอุป กรณที่ใ ชใ นการปฏิ บัติ งานวิจัย วิศ วกรรมโครงสร า ง หัว ขอ รวมถึงทฤษฎี
ลักษณะทางการทํางานและผลการใชเครื่องมือทรานซดิวเซอร การตรวจสอบอยางละเอียดของเครื่องมือท
รานซดิวเซอร ระบบการโหลดและการควบคุม การรวบรวมขอมูลและสัญญาณ ความรูเบื้องตนของการ
ทดสอบโครงสรางแบบไมทําลายการทดสอบน้ําหนักบรรทุกในสนาม
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วศย 564 วัสดุวิศวกรรมโยธาขั้นสูง
3(3-0-6)
CVE 564 Advanced Civil Engineering Materials
ศึกษาจุลโครงสรางของวัสดุวิศวกรรมโยธา วัสดุประกอบ กลไกการพัง การวิเคราะหการวิบัติและ
การพัง กําลังการลาและการขยายตัวรอยราวของวัสดุ สเตอริโอโลยี เทคนิคการวิเคราะหโครงสรางและ
คุณสมบัติของวัสดุดวยเทคนิค เอ็กซเรยดิฟแฟรคชัน รีโอโลยี และศึก ษาความกาวหนาลาสุดทางวัสดุ
วิศวกรรม
หมวดวิชาเลือก
กลุมวิชาวิศวกรรมแหลงน้ําและสิ่งแวดลอม
วศย 515 การวางแผนบริหารจัดการน้ําทาผิวดิน
3(2-2-5)
CVE 515 Stormwater Management Planning
ศึก ษาปริม าณและคุณ ภาพของน้ํ า ท า ผิว ดิน ในพื้น ที่ เมื อ ง การบริห ารจัดการน้ํา ทา ผิ ว ดิ น การ
วิเคราะหขอมูลทางอุตุนิยมวิทยา การวิเคราะหระบบระบายน้ําในพื้นที่เมือง การหาคาที่เหมาะสมที่สุดและ
การวิเคราะหความออนไหวของคานั้นการพัฒนาพื้นที่โดยมีผลนอยตอสิ่งแวดลอม
วศย 516 แบบจําลองทางอุทกวิทยา
3(3-0-6)
CVE 516 Hydrologic Modeling
ศึกษาการจําลองกระบวนการทางอุทกวิทยา เทคนิคการปรับแกแบบจําลอง การทดสอบความ
นาเชื่อถือของแบบจําลอง การออกภาคสนามและกรณีศึกษาตาง ๆ สําหรับการนําเอาแบบจําลองทางอุทก
วิทยาไปประยุก ตใชจริงในทางปฏิบัติก ารใชแ บบจําลองทางอุทกวิทยาแบบบูรณาการในการวิเคราะห
คุณภาพน้ําของลุมน้ํา
วศย 517 คุณภาพน้ําและการจําลองทางคณิตศาสตร
3(3-0-6)
CVE 517 Water Quality and Mathematical Modeling
ศึกษาสมการสมดุลมวลเคมี สมการอุทกพลศาสตร คุณภาพน้ําของแมน้ําทะเลสาบ และอางเก็บ
น้ํา ปริมาณออกซิเจนที่ละลายน้ํา การกระจายตัวของสารละลายมลพิษ แบบจําลองทางคณิตศาสตร
วศย 518 กระบวนการขั้นสูงในการบําบัดน้ํา
3(3-0-6)
CVE 518 Advanced Water Treatment Processes
ศึก ษาลัก ษณะของแหลง น้ํ า และปริม าณความต อ งการน้ํ า ประปาของชุ มชน กระบวนการทาง
กายภาพและเคมีสําหรับการผลิตน้ําประปาเพื่อชุมชนและอุตสาหกรรม การออกแบบทางวิศวกรรมของ
หนวยกระบวนการที่เกี่ยวของ การสรางแบบจําลองทางคณิต ศาสตรของหนวยกระบวนการ
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วศย 519 กฎหมายสิ่งแวดลอม
3(2-2-5)
CVE 519 Environmental Law
ศึกษาพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ มาตรฐานของคุณภาพน้ําผิว
ดิ น ภายในประเทศและต า งประเทศมาตรฐานของคุ ณ ภาพอากาศภายในประเทศและต า งประเทศ
พระราชบัญญัติน้ําในตางประเทศ ขอตกลงนานาชาติเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
วศย 611 กระบวนการขั้นสูงในการบําบัดน้ําเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม
3(3-0-6)
CVE 611 Advanced Industrial Wastewater Treatment Processes
ศึกษาลักษณะและปริมาณของน้ําเสียอุตสาหกรรม การบําบัดน้ําเสียอุตสาหกรรมดวยกระบวนการ
ทางกายภาพ เคมี และชีวภาพ การบําบัดแบบใชอากาศและไมใชอากาศ การตกตะกอนทางเคมีของโลหะ
หนัก การกํา จัดตะกอนของน้ํา เสีย การเลือ กและการออกแบบทางวิศ วกรรมของหนว ยกระบวนการที่
เกี่ยวของ การสรางแบบจําลองทางคณิตศาสตรของหนวยกระบวนการที่เกี่ยวของ
วศย 612 วิศวกรรมการควบคุมมลพิษทางอากาศ
3(2-2-5)
CVE 612 Air Pollution Control Engineering
ศึกษาเกณฑและมาตรฐานของคุณภาพอากาศ การออกแบบและการควบคุมปริมาณอนุภาคใน
อากาศ มลพิษทางอากาศที่หลากหลาย สารประกอบอิน ทรียร ะเหย ระบบการหมุน เวียนอากาศ การ
ควบคุมและการเผากําจัดขยะของเสีย
วศย 613 หัวขอคัดสรรทางวิศวกรรมแหลงน้ําและสิ่งแวดลอม
1 (0-2-1)
CVE 613 Selected Topics in Water Resources and Environmental Engineering
วิชาสําหรับศึกษาถึงปญหาและการแกปญหาทางวิศวกรรมแหลงน้ําและสิ่งแวดลอมที่เกิดขึ้นจริง
อยางมีประสิทธิภาพและยั่งยืน
กลุมวิชาวิศวกรรมการจัดการกอสราง
วศย 525 การจัดการโครงการกอสรางระดับนานาชาติ
3(2-2-5)
CVE 525 International Construction Project Management
ศึก ษาหลัก การและการปฏิบัติเกี่ยวกับ โครงการกอ สรางระดับ นานาชาติ การบริหารโครงการ
กอสรา งระดับนานาชาติ การวางแผนงาน การดําเนิน โครงการ การติดตามและควบคุมโครงการ การ
ประเมินผลโครงการ การเผยแพรและการใชประโยชนจากการประเมินผลโครงการ
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วศย 526 การควบคุมคุณภาพในโครงการกอสราง
3(3-0-6)
CVE 526 Quality Control in Construction Project
ศึกษาแนวคิดการจัดการคุณภาพในงานกอสราง กระบวนการควบคุมคุณภาพในงานกอสราง
บทบาทผูบริหารโครงการกอ สรางกับการจัดการและควบคุมคุณภาพในงานกอสราง การบริหารความ
ปลอดภัยและการจัดการความเสี่ยง รูปแบบการจัดการคุณภาพเชิงผลลัพธ
วศย 527 การจัดการความปลอดภัยสําหรับการกอสราง
3(3-0-6)
CVE527 Safety Management for Construction
ศึกษานโยบายความปลอดภัย และกฎแหงความปลอดภัย ปญหาจากแนวของผูบริหารระดับสูง
สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ การใช PDCA ในเรื่องความปลอดภัย การจัดการและการควบคุมความปลอดภัย
มาตรฐานความปลอดภัย การบริหารโครงการและเอกสาร แผนความปลอดภัย และการจัดการความ
ปลอดภัยในโครงการกอสราง
วศย 528 วิศวกรรมคุณคาในโครงการกอสราง
3(3-0-6)
CVE 528 Value Engineering in Construction Project
ศึกษาวิศวกรรมคุณคาในอุตสาหกรรมกอสราง วัฏจักรของการควบคุมราคา วัตถุประสงคของ
วิศวกรรมคุณคา การเลือกใชวิธีการและเทคนิคการบูรณาการวิศวกรรมคุณคา ในงานออกแบบโครงการ
กอสราง กระบวนการในการจัดการ
วศย 529 การจัดการความเสี่ยงในงานกอสราง
3(3-0-6)
CVE 529 Risk Management in Construction
ศึ ก ษานิ ย ามและประเภทของความเสี่ ย ง ป จ จั ย ของความไม แ น น อนในงานก อ สร า งและ
อุตสาหกรรม สํานักงานที่มีความเสี่ยง ความเสี่ยงในแตละวัฎจักรของโครงการ ความเสี่ยงในโครงการสราง
ขั้นตอนการจัดการความเสี่ยง ความเสี่ยงในเรื่องคุณภาพ และปริมาณ
วศย621 การจัดการการเงินของโครงการ
3(3-0-6)
CVE621 Project Financial Management
ศึกษาความสําคัญของการบริหารการเงินตอการบริหารงานโครงการในองคกรกอสรางโครงการ
กอสรางและกระบวนงานกอสราง การเงินโครงการเทคนิคการจัดหาโครงการ จุดคุมทุน กําไร การวิเคราะห
รายรับรายจายของโครงการกับระบบบัญชีในงานกอสราง รวมถึง ระบบและฐานขอมูลเพื่อการควบคุม
คา ใชจา ย การประเมินเพื่อ พัฒนาโครงการเปนการประเมิน ความเปน ไปไดในการริเริ่มโครงการ การ
วิเคราะหการเงินและสภาพแวดลอมโครงการ เพื่อใชชวยในการตัดสินใจในการพัฒนาโครงการ หรือใชใน
การโนมนาวลูกคาในศักยภาพทางธุรกิจของโครงการ รวมถึงแนะนําวิธีการตอรอง และกระบวนการสรุป
ขอมูลโครงการกับลูกคา
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วศย622 หัวขอคัดสรรทางวิศวกรรมการจัดการการกอสราง
1 (0-2-1)
CVE622 Selected Topics in Construction Management Engineering
วิชาสําหรับศึกษาถึงปญหาและการแกปญหาทางวิศวกรรมการจัดการการกอสรางที่เกิดขึ้นจริง
อยางมีประสิทธิภาพและยั่งยืน
กลุมวิชาวิศวกรรมโครงสราง
วศย 535 การออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็กขั้นสูง
3(3-0-6)
CVE 535 Advanced Reinforced Concrete Design
ศึกษาการออกแบบคานชวงยาวพิเศษ เสาที่มีความชะรูด แผนพื้นขนาดใหญ บันไดเวียน บันได
ชานพักลอย จุดตอคานเสา กําแพง องคอาคารพิเศษ คานที่มีชองเปด คานลึก คานแคบ คานซอน คาน
ปลายบากบา คานบากบา และการออกแบบองคอาคารที่พิจารณาถึงพฤติกรรมระยะยาวของคอนกรีต
วศย 536 วิศวกรรมคอนกรีต
3(3-0-6)
CVE 536 Concrete Engineering
ศึกษาคุณสมบัติของคอนกรีตสดและคอนกรีตที่แข็งตัว พฤติกรรมยืดหยุน การคืบ การลา การ
หดตัว ความคงทนของโครงสรา งคอนกรีต ความตานทานการกระแทก โครงสรางของคอนกรีตระดับ
จุลภาค คอนกรีตกําลังสูง คอนกรีตไหลเองได คอนกรีตน้ําหนักเบา คอนกรีตสมรรถนะสูง คอนกรีตเสริม
ใยและคอนกรีตอัดแนน ความกาวหนาลาสุดทางเทคโนโลยีคอนกรีต
วศย 537 การออกแบบโครงสรางขั้นสูง
3(3-0-6)
CVE 537 Advanced Structural Design
ศึกษาลักษณะเฉพาะของโครงสรางพิเศษในงานวิศวกรรมโครงสราง การคํานวณแรงกระทําและ
การออกแบบอาคารสูง ฐานรากรับเครื่องจักร ไซโลขนาดใหญ เสาสงไฟฟาแรงสูง อาคารเก็บน้ํา ทาเทียบ
เรือ สะพานของทอสง และสะพานในงานรถไฟฟาความเร็วสูง
วศย 538 วิธีไฟไนตอิลิเมนตสําหรับโครงสรางทางวิศวกรรม
3(3-0-6)
CVE 538 Finite Element Methods for Engineering Structures
ศึกษาหลักการพื้นฐานของไฟไนตอิลิเมนต วิธีถวงน้ําหนักเศษตกคาง สมการไฟไนตอิลิเมนต
สมการจากหลักการพลังงาน ฟงกชั่นรูปราง การวิเคราะหไฟไนตอิลิเมนตของระบบสองมิติ และสามมิติ
ซีเอสทีเอลิเมนต ไอโซพาราเมตริกอิลิเมนต อิลิเมนตทรงตัน โครงสรางแผนและเปลื อกบาง การใชวิธีเชิง
ตัวเลข และคอมพิวเตอรวิเคราะหโครงสราง การประยุกตในปญหาวิศวกรรมโครงสราง
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วศย 539 หลักการออกแบบสําหรับโครงสรางตานภัยพิบัติ
3(3-0-6)
CVE 539 Design Principles for Disaster-Resistant Structures
ศึกษารูปแบบของภัยพิบัติตางๆ การคํานวณแรงที่เกิดจากภัยพิบัติ แรงแผนดินไหว ไตฝุน สึนามิ
มหาอุทกภัย ไฟไหม ดินโคลนถลม และแรงระเบิด เทคนิคการออกแบบและการใหรายละเอียดสําหรับ
โครงสรางตานภัยพิบัติ
วศย 631 โครงสรางชั่วคราว
3(2-2-5)
CVE 631 Temporary Structures
ศึกษามาตรฐานในงานโครงสรางชั่วคราว น้ําหนักบรรทุกในงานกอสราง, การวิบัติของโครงสราง
ชั่วคราว, การค้ํายัน และนั่งราน, แบบหลอคอนกรีต, ตัวยึดและเชือกรั้งเสา และปนจั่น
วศย 632 หัวขอคัดสรรทางวิศวกรรมโครงสราง
1 (0-2-1)
CVE 632 Selected Topics in Structural Engineering
วิ ช าสํ า หรั บ ศึ ก ษาถึ ง ป ญ หาและการแก ป ญ หาทางวิ ศ วกรรมโครงสร า งที่ เ กิ ด ขึ้ น จริ ง อย า งมี
ประสิทธิภาพและยั่งยืน
กลุมวิชาวิศวกรรมขนสงและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร
วศย 545 ความปลอดภัยดานขนสง
3(3-0-6)
CVE 545 Transport Safety
ศึกษาวิศวกรรมความปลอดภัยและการวิเคราะหหาความเสี่ยงที่เกิดจากการสัญจรของยวดยานแต
ละประเภทที่สําคัญ การศึกษาในวิชานี้ รวมไปถึง ศึกษาดานการออกกฎขอบังคับดานความปลอดภัย การ
วิเคราะหหาความเสี่ยงของการเกิดอุบัติเหตุ จากสภาพการจราจร และถนน และหาแนวทางการปรับปรุ ง
หรือแกไขในระยะสั้น และการระยะยาว รณรงคนโยบายที่สงเสริมใหเกิดความปลอดภัยในการสัญจร ของ
ทั้งคน และยวดยาน
วศย 546 เศรษฐศาสตรการขนสง
3(3-0-6)
CVE 546 Transport Economics
ศึกษาหลักการของเศรษฐศาสตรในระดับจุลภาค และเศรษฐศาสตรสาธารณะ ซึ่งเปนพื้นฐานของ
เศรษฐศาสตรการขนสง ซึ่งเกี่ยวของกับ ความตองการเดินทาง การกําหนดราคาและอุปทานการขนสง
ความคุมคาทางเศรษฐศาสตร และการลงทุนโครงการดานการขนสง เปนตน
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วศย547 นโยบายดานการขนสง
3(3-0-6)
CVE 547 Transport Policy
ศึกษาวิธีในการกําหนดนโยบายดานการขนสงที่เหมาะสม โดยคํานึงถึงสภาพเศรษฐกิจและสังคม
สภาพแวดล อ ม และสภาพการขนส ง และจราจรของแตล ะพื้น ที่ เนื้ อ หาในรายวิ ชารวมถึ งการศึ ก ษา
ความสัมพันธระหวางนโยบายดานการจราจร และ นโยบายอื่นๆ
วศย 548 การวิเคราะหโครงขายในระบบการขนสง
3(3-0-6)
CVE 548 Transport System: Network Analysis
ศึกษาองคประกอบพื้นฐาน ในการวิเคราะหดานโครงขายคมนาคมและขนสง เวลาการเดินทาง
ความสัมพันธระหวางปริมาณการจราจรและความเร็ว รูปแบบโครงขาย การวิเคราะหเสนทางการเดิน ทางที่
สั้นที่สุด ทฤษฎีการกําหนดที่ตั้งที่เกี่ยวของกับโครงขาย รวมทั้งการประยุกตใชทฤษฎีการวิเคราะหโครงขาย
กับสถานการณจริง
วศย 549 การสํารวจดวยภาพถาย
3(3-0-6)
CVE 549 Photogrammetry
วิวัฒนาการและประโยชนของการสํารวจดวยภาพถาย การวางแผนการบินถายภาพ กลองและการ
ถา ยภาพทางอากาศ การสรา งภาพสามมิติ การอานภาพถา ยทางอากาศ เรขาคณิตของภาพถา ย การ
สามเหลี่ยมจากภาพถายทางอากาศ การมองภาพทรวดทรง โมเสก เครื่องวาดจากภาพทรวดทรงและภาพ
ออรโธ
วศย 641 การสํารวจระยะไกลสําหรับวิศวกรรมขนสง
3(3-0-6)
CVE 641 Remote Sensing for Transportation Engineering
หลัก การสํา รวจขอ มูลระยะไกล ทฤษฎี ของคลื่ น พลังงานแมเ หล็ก ไฟฟ า การแปลความหมาย
ภาพถายการประมวลผลขอมูลภาพเชิงตัวเลข การประยุกตใชภาพถายจากดาวเทียมเพื่อการวางแผนและ
การควบคุมทางดานวิศวกรรมขนสง
วศย 642 การดําเนินการและการวางแผนระบบขนสงมวลชน
3(3-0-6)
CVE 642 Public Transport: Operations and Service Planning
ศึกษาหลักการและองคประกอบพื้นฐาน สําหรับการออกแบบระบบขนสงมวลชน โดยประยุกตใช
นวัตกรรมการออกแบบระบบขนสงมวลชนใหมๆ ที่ชวยลดคาใชจายในการดําเนินงานระบบขนสงมวลชน
อยางมีประสิทธิภาพ และยังสามารถรองรับความตองการของผูเดินทางไดเปนอยางดี และทําการศึกษา
เปรียบเทียบ ระหวางระบบขนสงมวลชนที่ดําเนินการอยูในปจจุบัน และ การวางแผนปรับปรุงระบบขนสง
มวลชนใหม
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วศย643 หัวขอคัดสรรทางวิศวกรรมขนสงและจราจร
1(0-2-1)
CVE643 Selected Topics in Transport Engineering and Traffic
วิชาสําหรับศึกษาถึงปญหาและการแกปญหาทางวิศวกรรมขนสงและจราจรที่เกิดขึ้นจริงอยางมี
ประสิทธิภาพและยั่งยืน
กลุมวิชาวิศวกรรมธรณีเทคนิค
วศย 555 เทคนิคการปรับปรุงคุณสมบัติดิน
3(3-0-6)
CVE 555 Ground Improvement Techniques
ศึกษาวิธีปรับปรุงคุณภาพดินเนื้อเหนียวและดินเนื้อรวน การบดอัด การลดระดับน้ําใตดิน การให
น้ําหนักลวงหนาและการระบายน้ําทางดิ่ง การปรับปรุงคุณภาพดิน โดยใชเสาหิน การใชเสาเข็มดินซีเมนต
การเกร า ท การอั ดฉี ดแรงดัน สูง การใชวั สดุ สัง เคราะหใ นงานดา นวิศ วกรรมธรณี เ ทคนิค กํ า แพงดิ น
เสริมแรง
วศย 556 โครงสรางดิน
3(3-0-6)
CVE 556 Earth Structures
ศึกษาดินที่มีและไมมีแรงยึดเหนี่ยวระหวางเม็ดดินสําหรับใชเปนวัสดุกอสราง คุณสมบัติของดินที่
ถูกบดอัดแลว การปรับปรุงคุณภาพดิน เสถียรภาพของพื้นลาดตาธรรมชาติหรือที่สรางขึ้น การออกแบบ
งานถมสํ า หรั บ งานสร า งถนนและงานเขื่ อ น ป ญ หาการรั่ ว ซึ ม ของน้ํ า การก อ สร า งงานถมบนดิ น อ อ น
ขอเสนอแนะในงานออกแบบสําหรับดินบริเวณประเทศไทย
วศย 557 การออกแบบในงานวิศวกรรมธรณีเทคนิค
3(3-0-6)
CVE 557 Geotechnical Engineering Design
ศึก ษาถึ ง กํา ลั งแบกทานและการพยากรณก ารทรุ ดตั ว การออกแบบเสาเข็ มและเข็ มพื ด การ
ออกแบบเขื่อนดินและเขื่อนหิน การออกแบบดวยวัสดุเสริมแรงแบบสังเคราะห การซอมแซมในงานฐาน
รากที่มีปญหา กรณีศึกษา
วศย 558 การขุดเจาะลึกและอุโมงค
3(3-0-6)
CVE 558 Underground Excavation and Tunneling
ศึกษาการออกแบบและการเลือกเทคนิควิธีขุด อุโมงคในดินออน ระบบค้ํายันชั่วคราวและถาวร
การตรวจวัดและติดตามผล วิธีการไฟไนทอีลีเมนทสําหรับการกอสรางใตดิน การวิเคราะหความเคน -การ
เสียรูป การวิเคราะหการรั่วซึม
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วศย 559 ปฐพีพลศาสตร
3(3-0-6)
CVE 559 Soil Dynamics
ศึกษาถึงแหลงกําเนิดและพฤติกรรมตามธรรมชาติของแรงพลศาสตร ทฤษฎีการสั่นไหว วิธีการ
คํา นวณหาค า คงที่ ข องมวลดิ น ต อ การสั่น ไหว ความคลาดเคลื่อ นไปตามทฤษฎี ส มมติ วิธี ช ว ยในการ
ออกแบบ คุณสมบัติทั่วไปของการเกิดแผนดินไหว การศึกษาทางสถิติ การเคลื่อนที่ของดิน แรงกระทําตาม
แผ น ดิ น ไหว ผลลั พ ธ ข องรู ป แบบการเคลื่ อ นที่ ข องคลื่ น ในดิ น ความเค น จากพลศาสตร ข องผิ ว โลก
เสถียรภาพของพื้นลาด การเกิดสภาพไรความเคนของทราย
วศย 651 การสํารวจใตพื้นผิวและการทดสอบ
3(3-0-6)
CVE 651 Subsurface Explorations and Testing
ศึกษาถึงการวางแผนการสํารวจใตพื้นผิว การเจาะสํารวจและการเก็บ ตัวอยาง การทดสอบใน
สนามเกี่ยวกับการหาคากําลังของดิน การทดสอบการแบกทานของฐานรากตื้นและเสาเข็ม การทดสอบดิน
ในหองปฏิบัติการ ทางดานคุณสมบัติทางกายภาพ การบดอัด การซึมผาน การอัดตัวคายน้ํา การเสียรูป
และกําลังของดิน เครื่องมือวัด ขอจํากัดของผลการทดสอบ การเขียนรายงานและขอเสนอแนะ
วศย 652 พื้นฐานของกลศาสตรของหิน
3(3-0-6)
CVE 652 Fundamentals of Rock Mechanics
ศึก ษาถึงแรงกระทํา ในโครงสรา งหิน ความแข็งแรงและทฤษฎีก ารพังของหิน คุณ สมบัติทาง
วิศวกรรมของหิน การวิเคราะหในกลศาสตรของหิน การใชประโยชนโครงสรางธรณีวิทยาใตดิน ฐานราก
ศิลากลศาสตร วิศวกรรมทางลาดหิน
วศย 653 หัวขอคัดสรรทางวิศวกรรมธรณีเทคนิค
1(0-2-1)
CVE 653 Selected Topics in Geotechnical Engineering
วิ ช าสํ า หรั บ ศึ ก ษาถึ ง ป ญ หาและการแก ป ญ หาทางวิ ศ วกรรมเทคนิ ค ธรณี ที่ เ กิ ด ขึ้ น จริ ง อย า งมี
ประสิทธิภาพและยั่งยืน
กลุมวิชาคอนกรีตและวัสดุวิศวกรรม
วศย 565 เคมีซีเมนตขั้นสูง
3(3-0-6)
CVE 565 Advanced Cement Chemistry
ศึกษาหัวขอขั้นสูงเกี่ยวกับเคมีของซีเมนตปอรตแลนด เคมีและโครงสรางในระดับจุลภาคของ
ซีเมนต ปฏิกิริยาทางเคมีของซีเมนตซึ่งกอใหเกิดการแข็งตัว เคมีและโครงสรางในระดับจุลภาคของไฮเด
รทซีเมนต ผลของสารเคมี แรธาตุผสมเพิ่มและหัวขอสําคัญทางเคมีที่เกี่ยวของกับพฤติกรรมทางวิศวกรรม
ของซีเมนต
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วศย 566 พฤติกรรมของวัสดุ
3(2-2-5)
CVE 566 Behavior of Materials
ศึกษาพฤติกรรมเชิงกลศาสตรที่ระดับจุลภาคและมหัพภาคของวัสดุพื้นฐานทางวิศวกรรม โลหะ
ผสม เครื่องเคลือบ และพอลิเมอร โดยเนนไปที่วัสดุที่ใชในทางวิศวกรรมโยธา เหล็ก หิน ดิน ซีเมนต
คอนกรีต แอสฟลตคอนกรีต และไม
วศย 567 นิติวิศวกรรม
3(3-0-6)
CVE 567 Forensic Engineering
ศึกษาหลักของนิติวิศวกรรมเบื้องตน การวิบัติขององคอาคารภายใตน้ําหนักบรรทุกและความ
คงทน การวิบัติของฐานราก การวิบัติในงานกอสราง การสํารวจและประเมินโครงสรางเบื้องตน ความรู
เบื้องตนเกี่ยวกับ การทดสอบแบบไมทําลาย การซอมแซม การเสริมกําลังโครงสราง การทดสอบน้ํา หนัก
บรรทุก กฎหมายที่เกี่ยวของกับงานนิติวิศวกรรม กรณีศึกษาการวิบัติของโครงสรางทางวิศวกรรมโยธาและ
แนวทางแกไขเชิงวิศวกรรม การวิบัติของอาคาร การวิบัติของโครงสรางเหล็ก การวิบัติของฐานราก การ
วิบัติของสะพาน
วศย 568 ซีเมนตเสริมเสนใย
3(3-0-6)
CVE 568 Fiber Reinforced Cement
ศึกษาเสนใยเหล็กเสริมในระบบที่ใชซีเมนตเปนฐาน ความตอเนื่องและไมตอเนื่องของเสนใย
คอนกรีตเสริมเสนใยและเฟอรโรซีเมนต พฤติกรรมและกลสมบัติของวัสดุเชิงประกอบที่ใชซีเมนตเปนชั้น
กลศาสตรของเสนใยเหล็กเสริม การจําลองเชิงวัสดุ วัสดุเชิงประกอบแบบกําลังสูงและสมรรถนะสูง วัสดุ
เชิงประกอบแบบลูกผสมและสมารท
วศย 569 การซอมแซมโครงสรางคอนกรีตที่เสื่อมสภาพ
3(3-0-6)
CVE 569 Repair Techniques for Deteriorated Concrete Structures
ศึก ษาความเสี ยหายจากการเสื่ อ มสภาพของคอนกรีต การบํ า รุ งรัก ษาคอนกรี ต ลัก ษณะของ
คอนกรี ต และความรุน แรงของความเสี ย หาย ที่ต อ งการซอ มแซม การหาสาเหตุ ค วามเสีย หาย การ
วิเคราะหความรุนแรง การขยายตัวของความเสียหายที่ตองการซอมแซม การเลือกวัสดุและวิธีการซอมแซม
การเตรียมคอนกรีตเดิมเพื่อการซอมแซม
วศย 661 หัวขอคัดสรรทางคอนกรีตและวัสดุวิศวกรรม
1(0-2-1)
CVE 661 Selected Topics in Concrete and Engineering Materials
วิ ช าสํ า หรั บ ศึ ก ษาถึ ง ป ญ หาและการแก ป ญ หาทางวิ ศ วกรรมคอนกรี ต ที่ เ กิ ด ขึ้ น จริ ง อย า งมี
ประสิทธิภาพและยั่งยืน
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กลุมวิชาปริญญานิพนธ
วศย 594 ปริญญานิพนธระดับมหาบัณฑิต1
4 หนวยกิต
CVE 594 Master’s Thesis 1
การทบทวนผลงานวิจั ยที่ผา นตามหัว ขอ เรื่อ งเฉพาะกลุม วิชาในสาขาวิ ศ วกรรมโยธาสํา หรั บ
ปริญญานิพนธ
วศย 595 ปริญญานิพนธระดับมหาบัณฑิต2
4 หนวยกิต
CVE 595 Master’s Thesis 2
การดําเนินการวิจัยตามระเบียบวิธีและกระบวนการ ตามหัวขอเรื่องสําหรับปริญญานิพนธ
วศย 596 ปริญญานิพนธระดับมหาบัณฑิต 3
4 หนวยกิต
CVE 596 Master’s Thesis 3
การวิเคราะหและสรุปผลการวิจัยตามระเบียบวิธีและกระบวนการที่ไดกําหนดขึ้น รวมทั้งจัดทํา
รูปเลมสําหรับปริญญานิพนธ
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4. องคประกอบเกี่ยวกับประสบการณภาคสนาม
ไมมีการฝกงานภาคสนาม หรือสหกิจศึกษาในหลักสูตร
5. ขอกําหนดเกี่ยวกับการทําโครงงานหรืองานวิจัย
การทํางานวิจัยซึ่งเปนสวนหนึ่งของการศึกษาตองเปนการศึกษาวิเคราะหหัวขอที่เกี่ยวของกับการ
ประยุกตใชเทคโนโลยีทางวิศวกรรมโยธาเพื่อประโยชนในการแกปญหาทั้งในเชิงทฤษฎีและปฏิบัติ นิสิตแต
ละคนจะตองทําวิจัยโดยการลงทะเบียนเรียนวิชาปริญญานิพนธ /ตามที่กําหนดในหลักสูตรโดยใชเกณฑการ
วัดผลตามขอบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒวาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
5.1 คําอธิบายโดยยอ
นิสิตตองคนควาศึกษาดวยตัวเอง ภายใตการใหคําปรึกษาของ อาจารยผูควบคุมปริญญานิพนธ
หัวขอในการศึกษาคนควาเปนการพัฒนาหรือประดิษฐคิดคน ที่ตรงกับสาขาวิศวกรรมโยธา โดยมีการ
รายงานความกาวหนาของ ปริญญานิพนธทุกๆ ภาคการศึกษา และทําการเขียนปริญญานิพนธ ในรูปแบบ
ที่กําหนด
5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู
มีความเขาใจในปญหาสามารถคนควาทฤษฎีรวบรวมขอมูล นํามาประมวลผลและวิเคราะหใน
เชิงวิชาการ เพื่อนํามาสังเคราะหหาขอสรุป อภิปรายผลหรือหาแนวทางแกปญหา แลวลงมือปฏิบัติจริงเพื่อ
ทดลองแกปญหา
5.3 ชวงเวลา
เปนไปตามขอ 3.1.4 แผนการศึกษา ของหมวดที่ 3ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินงาน
และโครงสรางหลักสูตร
5.4 จํานวนหนวยกิต
เปนไปตามขอ 3.1.4 โครงสรางหลักสูตร ของหมวดที่ 3ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินงาน
และโครงสรางหลักสูตร
5.5 การเตรียมการ
มีการกําหนดชั่วโมงการใหคําปรึกษาจากอาจารยที่ปรึกษาแตละทานมีการจัดทําบันทึกการให
คําปรึกษาและใหขอมูลขาวสารกําหนดการและมีตัวอยางในการทําเอกสารปริญญานิพนธ
5.6 กระบวนการประเมินผล
มีการประเมินผลปริญญานิพนธตามขอบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วาดวยการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษาป พ.ศ. 2559
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู กลยุทธการสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต

คุณลักษณะพิเศษ
1. มีทักษะสื่อสาร

กลยุทธการสอนและการประเมินผล
1) ใหนิสิตอานบทความวิชาการบทความวิจัยทั้งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษและใหทํารายงานสรุปสาะสําคัญ
2) ส ง เสริ ม ให นิ สิ ต จั ด ทํ า เอกสารฉบั บ ย อ และทํ า เอกสาร
ประกอบการนําเสนอรายงานเปนภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ
2.มีสมรรถนะของหลักสูตร
1) สอดแทรกการประยุก ต ใ ช เ ทคโนโลยี การสื่ อ สารและ
- สามารถนําความรูเชิงปฏิบัติที่หลักสูตรเนนเปน เทคโนโลยีสารสนเทศและการคิดวิเคราะหเชิงตัวเลขลงไปใน
พิเ ศษในการออกแบบโครงสร า งพิ เศษได อย า ง รายวิชาที่เกี่ยวของ
ถูกตองและรวดเร็ว
2) สงเสริมใหนิสิตเขาอบรมในหัวขอการประมวลผลขอมูลดวย
โปรแกรมทางสถิติ และการวิเคราะหโครงสรางดวยโปรแกรม
สําเร็จรูปที่จัดโดยหนวยงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย

2. การพัฒนาผลการเรียนรูในแตละดาน

2.1 ดานคุณธรรม จริยธรรม
ผลการเรียนรูดานคุณธรรมและ
กลยุทธการสอน
จริยธรรม
1) ประพฤติปฏิบัติตนบนพื้นฐาน 1) บรรยายสาระและให เ หตุ ผ ล
คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม ค า นิ ย มอั น ดี ประกอบเพื่อใหนิสิตมีความรู ความ
งา ม แล ะ จ ร ร ยา บร ร ณ วิ ช า ชี พ เข า ใจและตระหนั ก ถึ ง ความสํ า คั ญ
วิศวกรรม
ของจรรยาบรรณวิชาชีพวิศวกรรม
2) จัดการเรียนการสอนโดยบูรณา
ก า ร คุ ณ ธ ร ร ม จ ริ ย ธ ร ร ม แ ล ะ
จรรยาบรรณวิ ชาชีพ ในระหว างการ
เรียนการสอน
3) ใหนิสิตเรียนรูและพัฒนาตนผาน
การฝ ก ปฏิ บั ติ ต ามข อ กํ า หนดของ
หลักสูตร
2) ริเริ่ม วางแนวทางแกปญหาและ 1) จั ด การเรี ย นการสอนโดยใช
สงเสริมดานคุณธรรม จริยธรรมและ กรณีศึกษาและใชปญหาเปนฐานใน
จรรยาบรรณวิชาชีพวิศวกรรม
การคิดแกไขปญหา
2) เปนโอกาสใหนิสิตไดวิเคราะห
การจัดการกับปญหา หรือขอโตแยง
ทางด า นคุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม และ
จรรยาบรรณวิ ช าชี พ ที่ เ กิ ด ขึ้ น ใน
ชุมชนและสังคม
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559

วิธีการวัดและประเมินผล
1)การสังเกตพฤติกรรมการโตตอบ
และการแลกเปลี่ยนในหองเรียน หรือ
เมื่อไปศึกษาดูงาน
2)ประเมิ น จากความรั บ ผิ ด ชอบใน
หน าที่ ที่ ได รับ มอบหมาย และการมี
สวนรวมของนิสิตในการทํางานกลุม

1) ประเมินการนําเสนอแนวคิด
2) ตรวจสอบผลงานในระหวางและ
การทํากิจกรรมตางๆ
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ผลการเรียนรูดานคุณธรรมและ
จริยธรรม
3) มีภาวะผูนําดานการประพฤติ
ป ฏิ บั ติ ต น ต า ม ห ลั ก คุ ณ ธ ร ร ม
จริยธรรมในสภาพแวดลอมของการ
ทํางานและในชุมชน
2.2 ดานความรู
ผลการเรียนรูดานความรู
1) มีความรูและความเขาใจถองแท
ในเนื้ อ หาสาระหลั ก ของสาขาวิ ช า
ตลอดจนหลักการและทฤษฎีที่สําคัญ
และนํ า มาประยุ ก ต ใ นการศึ ก ษา
คนควาทางวิชาการหรือการปฏิบัติใน
วิชาชีพ
2) มีความเขาใจทฤษฎี การวิจัยและ
การปฏิบัติทางวิชาชีพนั้นอยางลึกซึ้ง
ในวิชาหรือกลุมวิชาเฉพาะ ตลอดถึง
ผลกระทบของผลงานวิจัยในปจจุบัน
ที่มีตอองคความรูในสาขาวิชาและตอ
การปฏิบัติในวิชาชีพ

กลยุทธการสอน

วิธีการวัดและประเมินผล

1) จั ด การเรี ย นการสอนโดยใช
กรณีศึกษาและการจัดกิจกรรมกลุมที่
สะท อ นภาวะผู นํ า ทางคุ ณ ธรรม
จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ

1) สังเกตการรวมอภิปราย
2) สังเกตการทํากิจกรรมกลุม
3) ประเมินการนําเสนอแนวคิด
4) ตรวจสอบผลงานในระหวางและ
การทํากิจกรรมตางๆ

กลยุทธการสอน
1)
จั ด การเรี ย นการสอนแบบ
แลกเปลี่ยนเรียนรู ระหวางผูเรียน และ
ผูเรียน และระหวางผูเรียนและผูสอน
2) ใชการเรียนการสอนโดยนําเสนอ
เทคโนโลยี และองคค วามรูใ หมๆ ใน
รายวิชาตางๆ ผานการศึกษางานวิจัย
และการประยุ กต ใช เ ทคโนโลยี ตา งๆ
จากบทความทางวิชาการและวิชาชีพ
3) ใชการเยี่ยมชมศึกษาดูงานจริง
4) ใชเอกสารประกอบการสอนเปน
ภาษาอั ง กฤษ เพื่ อ เพิ่ ม ความรู ด า น
ภาษาที่เกี่ยวของในรายวิชาตางๆ
5) ใชเทคนิคการเรียนการสอนแบบ
ผสมผสานเทคนิ ค การเรี ย นการสอน
แบบตางๆ เขาดวยกันตามสถานการณ
และความจําเปนในแตละรายวิชา

วิธีการวัดและประเมินผล
1)สั ง เกตการตอบคํ า ถาม การ
อภิปรายแสดงความคิดเห็น
2) ประเมิ น จากงานต า งๆ ที่
มอบหมาย
3) ประเมินจากการทดสอบ
4) ประเมินจากการทดสอบ
5) ประเมินจากเคาโครงปริญญา
นิ พ นธ แ ละความก า วหน า การทํ า
ปริญญานิพนธ

3) ตระหนักในระเบียบขอบังคับที่ใช
อยูในสภาพแวดลอมของระดับชาติ
และนานาชาติ ที่อาจมีผลกระทบตอ
สาขาวิชาชีพ รวมทั้งเหตุผลและการ
เปลี่ ย นแปลงที่ อ าจจะเกิ ด ขึ้ น ใน
อนาคต
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2.3 ดานทักษะทางปญญา
ผลการเรียนรูดานทักษะทาง
กลยุทธการสอน
ปญญา
1) เปนผูใฝรู และมีวิจารณญาณใน 1) จัดการเรียนการสอนที่สงเสริมให
การเลือกรับขอมูลขาวสาร
นิ สิ ต ได ทํ า ความเข า ใจป ญ หา ค น หา
ข อ เท็ จ จริ ง และแสวงหาทางเลื อ กที่
นําไปสูการแกปญหาอยางเหมาะสม
2) จัดการเรียนการสอนโดยใชปญหา
เป น ฐาน โดยเน น ให มี ก ารอภิ ป ราย
โตแยงบนหลักวิชาการ
3) จั ด กิ จ กรรมให นิ สิ ต ได ร ว มกั น
แ ล ก เ ป ลี่ ย น ค ว า ม รู ค ว า ม คิ ด
ป ร ะ ส บ ก า ร ณ เ พื่ อ พั ฒ น า ก า ร
ปฏิบัติงานและวิชาชีพ
2) สามารถสังเคราะหผลงานวิจัย 1) จัดกิจกรรมและมอบหมายงานที่
และบูรณาการความรูทางทฤษฎีและ พั ฒ นาและส ง เสริ ม ความสามารถใน
การปฏิ บั ติ เพื่ อ พั ฒ นาองค ค วามรู การสั ง เคราะห แ ละบู ร ณาการความรู
ใหม โ ดยสามารถบู ร ณาการเข า กั บ และงานวิจัย
องคความรูเดิมไดอยางเหมาะสม
2) ให ศึ ก ษาค น คว า งานวิ จั ย และ
นวัตกรรมซึ่งเอื้อตอการพัฒนางานวิจัย
จากแหล ง ข อ มู ล ที่ ห ลากหลายทั้ ง ใน
และตางประเทศ
3) สามารถเชื่อมโยงความรูสูการใช 1) สงเสริมใหนิสิตจัดกิจกรรมดาน
ประโยชน เ พื่ อ พั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต วิศ วกรรม โดยบู รณาการความรู แ ละ
ของตนเอง และสั งคมในทุก มิ ติ ไ ด ความสามารถตอบสนองความตองการ
อยางสมดุล
จําเปนของสังคม
2.4 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
ผลการเรียนรูดานทักษะ
ความสัมพันธระหวางบุคคลและ
กลยุทธการสอน
ความรับผิดชอบ
1) สามารถแกไขปญหาที่มีความ 1) กําหนดใหมีการทํารายงาน หรือ
ซั บ ซ อ นหรื อ มี ค วามยุ ง ยากในการ งานที่ ม อบหมายในแต ล ะวิ ช า และมี
ปฏิบัติงานดานวิศวกรรมโยธา
การนําเสนอผลงานหรือรายงานนั้นๆ
2)
ใช ก ารเรี ย นการสอนแบบ
แลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางผูเรียน และ
ผูเรียน และระหวางผูเรียนและผูสอน
2) มีทักษะทางสังคมและสามารถ 1) ใหนิสิตแสดงศักยภาพและพัฒนา
ทํ า งา นร ว มกั บ ผู อื่ นได รวมทั้ ง ตนเอง ผ า นการปฏิ บั ติ ง านกลุ ม ฝ ก
สามารถวางแผนในการปรั บ ปรุ ง ปฏิบัติและฝกงานตามขอกําหนดของ
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วิธีการวัดและประเมินผล
1)
ประเมิ น จากคุ ณ ภาพงาน
มอบหมาย ที่ แ สดงถึ ง การค น หา
ความรูเพิ่มเติมอยางตอเนื่องและมี
วิ จ ารณญาณในการเลื อ กรั บ ข อ มู ล
ขาวสาร
2)
ประเมิ น จากการอภิ ป ราย
แลกเปลี่ยนความความคิดเห็นในชั้น
เรียน

1) ประเมินกระบวนการทํางาน
2) ประเมินรายงานและผลการวิจัย
3) ประเมินการนําเสนอผลงาน

1) ประเมินกระบวนการทํางาน
2) ประเมินการนําเสนอและผลงาน

วิธีการวัดและประเมินผล
1) ประเมินพฤติกรรมการทํางาน
2) ประเมินการนําเสนอและผลงาน

1) ประเมินพฤติกรรมการทํางาน
2) ประเมินการนําเสนอและผลงาน
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ผลการเรียนรูดานทักษะ
ความสัมพันธระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
แกไขตนเองใหมีประสิทธิภาพ
3) แสดงออกทักษะการเปนผูนําได
อย า งเหมาะสมตามโอกาสและ
ส ถ า น ก า ร ณ เ พื่ อ เ พิ่ ม พู น
ประสิทธิภาพในการทํางานของกลุม

กลยุทธการสอน

วิธีการวัดและประเมินผล

หลักสูตร
1) จัดกิจกรรมกลุมในรายวิชาเพื่อ 1) ประเมินพฤติกรรมการทํางาน
ส ง เสริ ม ให นิ สิ ต แสดงความเป น ผู นํ า 2) ประเมินการนําเสนอและผลงาน
กลาแสดงความคิดเห็นที่แตกตาง และ
สามารถทํางานรวมกันแกปญหาภายใน
กลุมและระหวางกลุม

2.5 ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลขการสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผลการเรียนรูดานทักษะการ
วิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร
กลยุทธการสอน
วิธีการวัดและประเมินผล
และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
1) มีทักษะในการวิเคราะหขอมูล 1) ฝ ก ปฏิ บั ติ ก ารวิ เ คราะห สรุ ป 1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ
และสารสนเทศ
ประเด็ น ป ญ หาและองค ค วามรู จาก ทางการปฏิบัติในวิชาที่เกี่ยวของ
บทความทางวิขาการ บทความวิจัย
2) ประเมิ น รายงาน และการ
2) มีการทดลอง คนควาเกี่ยวกับการ นําเสนอของนิสิต
วิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการ
ใช เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศลงในวิ ช าที่
เกี่ยวของ
2) มีทักษะในการใชเทคโนโลยีเพื่อ 1)
สอดแทรกการประยุ ก ต ใ ช 1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ
การประมวลผล
เทคโนโลยี การสื่อสารและเทคโนโลยี ทางการปฏิบัติในวิชาที่เกี่ยวของ
สารสนเทศและการคิ ด วิ เ คราะห เ ชิ ง 2) ประเมิ น รายงาน และการ
ตัวเลขลงไปในรายวิชาที่เกี่ยวของ
นําเสนอของนิสิต
2) สงเสริมใหนิสิตเขาอบรมในหัวขอ
การประมวลผลข อ มู ล ด วยโปรแกรม
ทางสถิติ และการวิเคราะหโครงสราง
ด ว ยโปรแกรมสํ า เร็ จ รู ป ที่ จั ด โดย
หน ว ยงานทั้ ง ภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย
3) มี ทักษะในการสื่อ สารอย างมี 1) ให นิ สิ ต อ า นบทความวิ ช าการ 1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ
ประสิทธิภาพ
บ ท ค ว า ม วิ จั ย ทั้ ง ภ า ษ า ไ ท ย แ ล ะ ทางการปฏิบัติในวิชาที่เกี่ยวของ
ภ า ษ า อั ง กฤษ แล ะ ใ ห ทํ า ร า ยง า น 2) ประเมิ น รายงาน และการ
สรุปสาะสําคัญ
นําเสนอของนิสิต
2) สงเสริมใหนิสิตจัดทําเอกสารฉบับ
ยอและทําเอกสารประกอบการนําเสนอ
ร า ย ง า น เ ป น ภ า ษ า ไ ท ย ห รื อ
ภาษาอังกฤษ
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สรุปมาตรฐานผลการเรียนรูของหลักสูตร
มาตรฐานผลการเรียนรู
รายละเอียดผลการเรียนรู
1. ดานคุณธรรม จริยธรรม
1. ประพฤติปฏิบัติตนบนพื้นฐานคุณธรรม จริยธรรม คานิยมอันดีงาม และ
จรรยาบรรณวิชาชีพวิศวกรรม
2. ริเริ่ม วางแนวทางแกปญหาและสงเสริมดานคุณธรรม จริยธรรมและ
จรรยาบรรณวิชาชีพวิศวกรรม
3.มีภาวะผูนําดานการประพฤติปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรม จริยธรรมใน
สภาพแวดลอมของการทํางานและในชุมชน
2. ดานความรู
1.
มีความรูและความเขาใจถองแท ในเนื้อ หาสาระหลัก ของสาขาวิชา
ตลอดจนหลักการและทฤษฎีที่สําคัญและนํามาประยุกตในการศึกษาคนควา
ทางวิชาการหรือการปฏิบัติในวิชาชีพ
2. มีความเขาใจทฤษฎี การวิจัยและการปฏิบัติทางวิชาชีพนั้นอยางลึกซึ้งใน
วิชาหรือกลุมวิชาเฉพาะ ตลอดถึง ผลกระทบของผลงานวิจัยในปจจุบันที่มีตอ
องคความรูในสาขาวิชาและตอการปฏิบัติในวิชาชีพ
3. ตระหนักในระเบียบขอบังคับที่ใชอยูในสภาพแวดลอมของระดับชาติและ
นานาชาติ ที่ อ าจมี ผ ลกระทบต อ สาขาวิ ช าชี พ รวมทั้ ง เหตุ ผ ลและการ
เปลี่ยนแปลงที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต
3. ดานทักษะทางปญญา
1. เปนผูใฝรูและมีวิจารณญาณในการเลือกรับขอมูลขาวสาร
2. สามารถสังเคราะหผลงานวิจัยและบูร ณาการความรูทางทฤษฎีและการ
ปฏิบัติ เพื่อพัฒนาองคความรูใหมโดยสามารถบูรณาการเขากับองคความรู
เดิมไดอยางเหมาะสม
3. สามารถเชื่อ มโยงความรูสูการใชประโยชนเพื่อพัฒนาคุณ ภาพชีวิตของ
ตนเอง และสังคมในทุกมิติไดอยางสมดุล
4. ดานทักษะความสัมพันธ
1. สามารถแกไขปญหาที่มีความซับซอนหรือมีความยุงยากในการปฏิบัติงาน
ระหวางบุคคลและความ
ดานวิศวกรรมโยธา
รับผิดชอบ
2. มีทัก ษะทางสังคมและสามารถทํา งานรว มกับ ผูอื่น ได รวมทั้งสามารถ
วางแผนในการปรับปรุง แกไขตนเองใหมีประสิทธิภาพ
3. แสดงออกทักษะการเปนผูนําไดอยางเหมาะสมตามโอกาสและสถานการณ
เพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการทํางานของกลุม
5. ดานทักษะการคิดวิเคราะหเชิง 1. มีทักษะในการวิเคราะหขอมูลและสารสนเทศ
ตัวเลขการสื่อสารและการใช
2. มีทักษะในการใชเทคโนโลยีเพื่อการประมวลผล
เทคโนโลยีสารสนเทศ
3. มีทักษะในการสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพ
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3. แผนที่ แ สดงการกระจายความรั บ ผิ ด ชอบมาตรฐานผลการเรี ย นรู จ ากหลั ก สู ต รสู ร ายวิ ช า
(Curriculum Mapping)สรุปมาตรฐานผลการเรียนรู ดังนี้
แผนที่ แ สดงการกระจายความรั บ ผิ ด ของมาตรฐานผลการเรี ย นรู ของหลั ก สู ต รบั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา แสดงดังนี้
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แผนผังการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping)
ความรับผิดชอบหลักความรับผิดชอบรอง

รายวิชา

ดานที่ 1
คุณธรรมจริยธรรม

ดานที่ 2
ความรู

ดานที่ 3
ทักษะทางปญญา
3

1

2

3

ดานที่ 4
ทักษะ
ความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
1
2
3

ดานที่ 5
ทักษะการ
วิเคราะหเชิง
ตัวเลขการสื่อสาร
และการใช
เทคโนโลยี
1
2
3

●

●



●

●




1

2

3

1

2

วศย 501คณิตศาสตรคํานวณและการประยุกตทางวิศวกรรม

●

●



●



●

วศย 502 การออกแบบงานวิจัยทางวิศวกรรมโยธา

●

●





●

●

●



●



วศย 503 สัมมนาทางวิศวกรรมโยธา



●



●

●







●





●

●

●

วศย 511 อุทกวิทยาขั้นสูง

●



●





●





●



●



วศย 512 วิธีทางสถิติสําหรับสิ่งแวดลอมและทรัพยากรน้ํา

●

●



●

●



วศย 513 การบริหารจัดการน้ํา แบบบูรณาการ

●



●



●

●



●



●



●



กลุมวิชาแกน

หมวดวิชาบังคับ
กลุมวิชาวิศวกรรมแหลงน้ําและสิ่งแวดลอม

วศย 514 กระบวนการขั้นสูงในการบําบัดน้ําเสียจากชุมชน

●
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●

●
●

●






●



รายวิชา

ดานที่ 1
คุณธรรมจริยธรรม
1

ดานที่ 2
ความรู

ดานที่ 3
ทักษะทางปญญา
3

1

2

3

ดานที่ 4
ทักษะ
ความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
1
2 3

ดานที่ 5
ทักษะการ
วิเคราะหเชิง
ตัวเลขการสื่อสาร
และการใช
เทคโนโลยี
1
2
3

2

3

1

2

วศย 521 วิธีการและเครื่องจักรที่ใชในการกอสราง

●



●



●

●

●



วศย 522 เทคนิคการตรวจงาน

●

●



●

●

●





●



●



●

●

●



●

วศย 531 พลศาสตรโครงสราง

●

●



●



●

●

วศย 532 พฤติกรรมของโครงสรางคอนกรีต

●

●



●



●

●

วศย 533 พฤติกรรมของโครงสรางเหล็ก

●

●



●



●

●

วศย 534 การวิเคราะหโครงสรางขั้นสูง

●

●



●





●



●

●

●



●

กลุมวิชาวิศวกรรมการจัดการกอสราง

วศย 523 การจัดการองคกรกอสราง

●

วศย 524 การควบคุมตนทุนโครงการกอสราง






กลุมวิชาวิศวกรรมโครงสราง






●

●

●

●



●



●



●







●



กลุมวิชาวิศวกรรมขนสงและสารสนเทศภูมิศาสตร
วศย 541 ความตองการขนสงและแบบจําลองการขนสง

●

วศย 542 ทฤษฎีวิศวกรรมจราจรและการประยุกตใช
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559

หนา 46



รายวิชา
วศย 543 วิศวกรรมการทางขั้นสูง

ดานที่ 1
คุณธรรมจริยธรรม

ดานที่ 2
ความรู

ดานที่ 3
ทักษะทางปญญา

ดานที่ 5
ดานที่ 4
ทักษะการวิเคราะห
ทักษะความสัมพันธ
เชิงตัวเลขการ
ระหวางบุคคลและ สื่อสารและการใช
ความรับผิดชอบ
เทคโนโลยี

1

2

3

1

2

3

1

2

3

1

2

3

1

2

●

●



●





●







●



●



●



●



●

วศย 544 การประยุกตใชภาพถายทางอากาศเพื่อวิศวกรรมขนสง

●

กลุมวิชาวิศวกรรมธรณีเทคนิค
วศย 551 ปฐพีกลศาสตรขั้นสูง

●

●



●





●







●



●



วศย 552 วิศวกรรมฐานรากขั้นสูง
วศย 553 การวิเคราะหความนาเชื่อถือในงานวิศวกรรมธรณี
เทคนิค

●

●



●





●







●



●



●

●



●



●

●

●

●



●



●

●

●



●



วศย 554 วิธีเชิงตัวเลขในงานวิศวกรรมธรณีเทคนิค
กลุมวิชาคอนกรีตและวัสดุวิศวกรรม
วศย 561 เทคโนโลยีคอนกรีตขั้นสูง

●

●









●



●

วศย 562 ความคงทนของคอนกรีต

●

●



●



●

●

วศย 563 วิธีการทดลองทางวิศวกรรม

●

●



●



●

●

●



●



วศย 564 วัสดุวิศวกรรมโยธาขั้นสูง

●

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559

●



หนา 47







●



●





3


รายวิชา

ดานที่ 1
คุณธรรมจริยธรรม

1

ดานที่ 2
ความรู

ดานที่ 3
ทักษะทางปญญา

2

3

1

2

3

1

วศย 515 การวางแผนบริหารจัดการน้ําทาผิวดิน

●



●



●

วศย 516 แบบจําลองทางอุทกวิทยา

●

●



●

วศย 517 คุณภาพน้ําและการจําลองทางคณิตศาสตร

●

●



●



●



2

3

ดานที่ 4
ดานที่ 5
ทักษะ
ทักษะการวิเคราะห
ความสัมพันธ
เชิงตัวเลขการ
ระหวางบุคคลและ สื่อสารและการใช
ความรับผิดชอบ
เทคโนโลยี
1

2

3

1

2

●

●



●

●

●

●

●

●

●

●



●

●

●



●

●

●



●







3

หมวดวิชาเลือก
กลุมวิชาวิศวกรรมแหลงน้ําและสิ่งแวดลอม

วศย 518 กระบวนการขั้นสูงในการบําบัดน้ํา
วศย 519 กฎหมายสิ่งแวดลอม
วศย 611 กระบวนการขั้นสูงในการบําบัดน้ําเสียจากโรงงาน
อุตสาหกรรม

●



●
●

วศย 612 วิศวกรรมการควบคุมมลพิษทางอากาศ
วศย 613 หัวขอคัดสรรทางวิศวกรรมแหลงน้ําและสิ่งแวดลอม

●



หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559

●



●



●



●



●



●

●

หนา 48













●



●
●





●



●



●



●

●





รายวิชา

ดานที่ 1
คุณธรรมจริยธรรม
1

ดานที่ 2
ความรู

2

3

1

2

วศย 525 การจัดการโครงการกอสรางระดับนานาชาติ

●



●

วศย 526การควบคุมคุณภาพในโครงการกอสราง

●

วศย 527 การจัดการความปลอดภัยสําหรับการกอสราง

ดานที่ 3
ทักษะทางปญญา
3

ดานที่ 5
ดานที่ 4
ทักษะการวิเคราะห
ทักษะ
เชิงตัวเลขการ
ความสัมพันธ
สื่อสารและการใช
ระหวางบุคคลและ
เทคโนโลยี
ความรับผิดชอบ

1

2

3

1

2

3

1

2

3



●







●

●



●



●

●



●

●



●



●

●



วศย 528 วิศวกรรมคุณคาในโครงการกอสราง

●

●



●



●

●



วศย 529 การบริหารความเสี่ยงในงานกอสราง

●

●



●



●

●



วศย 621 การจัดการการเงินของโครงการ

●

●



●



●

●







●





●

●

●







●



●





กลุมวิชาวิศวกรรมการจัดการกอสราง

วศย 622 หัวขอคัดสรรทางวิศวกรรมการจัดการการกอสราง



●



●

●

●

●



●



●



●



●





●

●

กลุมวิชาวิศวกรรมโครงสราง
วศย 535 การออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็กขั้นสูง
วศย 536วิศวกรรมคอนกรีต

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559

●

หนา 49

●

●

รายวิชา

วศย 537 การออกแบบโครงสรางขั้นสูง

1

2

3

1

2

3

1

2

3

ดานที่ 4
ทักษะ
ความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
1
2
3

●

●



●



●

●







●

●





●



●

●

●

●



●

●

●

●







ดานที่ 1
คุณธรรมจริยธรรม

วศย 538 วิธีไฟไนตอิลิเมนตสําหรับโครงสรางทางวิศวกรรม
วศย 539 หลักการออกแบบสําหรับโครงสรางตานภัยพิบัติ

●

วศย 631 โครงสรางชั่วคราว
วศย 632 หัวขอคัดสรรทางวิศวกรรมโครงสราง



กลุมวิชาวิศวกรรมขนสงและสารสนเทศภูมิศาสตร

●



ดานที่ 2
ความรู

ดานที่ 3
ทักษะทางปญญา

●

●

●

●





●

●

●

●



●

●

●

●



●



●

วศย 546 เศรษฐศาสตรการขนสง

●

●



●

●

●

วศย 547 นโยบายดานการขนสง

●

●



●

วศย 548 การวิเคราะหโครงขายในระบบการขนสง

●

●



●

วศย 549 การสํารวจดวยภาพถาย

●

●



●

วศย 641 การสํารวจระยะไกลสําหรับวิศวกรรมขนสง

●

●



●

วศย 642 การดําเนินการและการวางแผนระบบขนสงมวลชน

●

●



●

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
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●

●

●

●

●

●



●

●



●





●

วศย 545 ความปลอดภัยดานขนสง

●



●

●
●

ดานที่ 5
ทักษะการ
วิเคราะหเชิง
ตัวเลขการสื่อสาร
และการใช
เทคโนโลยี
1
2
3



●

●





รายวิชา
วศย 643 หัวขอคัดสรรทางวิศวกรรมขนสงและการจราจร

ดานที่ 1
คุณธรรมจริยธรรม

ดานที่ 2
ความรู

ดานที่ 3
ทักษะทางปญญา

ดานที่ 5
ดานที่ 4
ทักษะการวิเคราะห
ทักษะ
เชิงตัวเลขการ
ความสัมพันธ
สื่อสารและการใช
ระหวางบุคคลและ
เทคโนโลยี
ความรับผิดชอบ

1

2

3

1

2

3

1

2

3

1

2

3

1

2

3



●



●

●







●





●

●

●





กลุมวิชาวิศวกรรมธรณีเทคนิค
วศย 555 เทคนิคการปรับปรุงคุณสมบัติดิน

●

●



●

วศย 556 โครงสรางดิน

●

●



●

●



วศย 557 การออกแบบในงานวิศวกรรมธรณีเทคนิค

●

●



●

●



●


●



●

●

●



●

●

●

●

●

●

วศย 558 การขุดเจาะลึกและอุโมงค

●

●



●



วศย 559 ปฐพีพลศาสตร

●

●



●

●

●

วศย 651 การสํารวจใตพื้นผิวและการทดสอบ

●

●



●

●

●

วศย 652 พื้นฐานของกลศาสตรของหิน

●

●



●

●

●

●

●

วศย 653 หัวขอคัดสรรทางวิศวกรรมธรณีเทคนิค



หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559

●



หนา 51







●





●

●



●



รายวิชา

ดานที่ 1
คุณธรรมจริยธรรม
1

ดานที่ 2
ความรู

ดานที่ 3
ทักษะทางปญญา

ดานที่ 5
ดานที่ 4
ทักษะการวิเคราะห
ทักษะ
เชิงตัวเลขการ
ความสัมพันธ
สื่อสารและการใช
ระหวางบุคคลและ
เทคโนโลยี
ความรับผิดชอบ

2

3

1

2

3

1

2

3

1

2

3

1

2

3

วศย 565 เคมีซีเมนตขั้นสูง

●



●



●

●







●

●

●



วศย 566 พฤติกรรมของวัสดุ

●



●



●

●







●

●

●



วศย 567 นิติวิศวกรรม

●



●



●

●







●

●

●



วศย 568 ซีเมนตเสริมเสนใย

●



●



●

●







●

●

●



วศย 569 การซอมแซมโครงสรางคอนกรีตที่เสื่อมสภาพ

●



●



●

●







●

●

●





●



●

●







●





●

●

●



วศย 594 ปริญญานิพนธนิพนธระดับมหาบัณฑิต 1

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

วศย 595 ปริญญานิพนธนิพนธระดับมหาบัณฑิต 2

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

วศย 596 ปริญญานิพนธนิพนธระดับมหาบัณฑิต 3

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

กลุมวิชาคอนกรีตและวัสดุวิศวกรรม

วศย 661หัวขอคัดสรรทางคอนกรีตและวัสดุวิศวกรรม
หมวดวิชาปริญญานิพนธ

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559

หนา 52

หมวดที่ 5 หลักเกณฑในการประเมินผลนิสิต
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑในการใหระดับคะแนน (เกรด)
เปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2559
2. กระบวนการสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต
การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์จะใชการทวนสอบจากคะแนนขอสอบงานที่มอบหมายรายงานหรือ
การสอบประเภทอื่นๆโดยวิธีการทวนสอบที่ใชจะขึ้นอยูกับตัวชี้วัดมาตรฐานการเรียนรูในดานตางๆเปน
สํา คั ญ และมี ก ารสํ า รวจความคิ ด เห็ น ของผู ใ ช บั ณ ฑิ ต เกี่ย วกั บ คุณ ลั ก ษณะของบั ณ ฑิ ต เช น คุณ ธรรม
จริยธรรม ความรูความสามารถทางวิชาการ ทักษะทางปญญา ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล และความ
รับผิดชอบทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศอัตลักษณของบัณฑิต
มหาวิทยาลัย และทักษะความสามารถ เปนตน
3. เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
นิสิตที่มีสิทธิ์ไดรับปริญญา ตองมีคุณสมบัติครบถวน ดังตอไปนี้
1. มีศึกษารายวิชาครบถวนตามที่กําหนดในหลักสูตร
2. ไดระดับแตมคะแนนเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา3.00จากระบบ 4 ระดับคะแนน
3. เสนอวิทยานิพนธ และสอบผานการสอบปากเปลาขั้นสุดทายโดยคณะกรรมการที่มหาวิทยาลัย
แตงตั้งและตองเปนระบบเปดใหผูสนใจเขารับฟงได
4. ผลงานปริญญานิพนธหรือสวนหนึ่งของปริญญานิพนธตองไดรับการตีพิมพ หรืออยางนอยไดรับ
การยอมรับใหตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่องหลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพร
ผลงานทางวิชาการ หรือนําเสนอตอที่ประชุมวิชาการโดยบทความที่นําเสนอฉบับสมบูรณ (Full
Paper) ไดรับการตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิขาการ (Proceedings) ดังกลาว
5. เปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ .ศ.
2559
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หมวดที่ 6 การพัฒนาอาจารย
1. การเตรียมการสําหรับอาจารยใหม
1) การให เ ข า รั บ การอบรมตามหลั ก สู ต ร การพั ฒ นาอาจารย ใ หม ของมหาวิ ท ยาลั ย ซึ่ เ ป น
หลักเกณฑใหอาจารยใหมทุกคนตองเขารับการอบรมใหมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับหลักสูตร
และการบริ ห ารวิ ช าการของมหาวิ ท ยาลั ย บทบาทหน า ที่ ข องอาจารย ม หาวิ ท ยาลั ย และ
จรรยาบรรณครูและใหมีทักษะเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ การ
สอดแทรกคุณธรรมและจริยธรรมและการสอนโดยใชสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2) การมอบหมายใหอาจารยพี่เลี้ยงทําหนาที่ใหคําแนะนําและเปนที่ปรึกษาในดานการจัดการเรียน
การสอน
3) การชี้แจงและแนะนําหลักสูตร รายวิชาในหลักสูตร
4) การมอบหมายใหอาจารยใหมศึกษาคนควา จัดทําเอกสารที่เกี่ยวของกับการสอน ในหัวขอหนึ่ง
หรือหลายหัวขอที่อาจารยใหมมีความรูและความถนัด เพื่อทดลองทําการสอนภายใตคําแนะนํา
ของอาจารยพี่เลี้ยง หรือประธานหลักสูตร
5) การกําหนดใหอาจารยใหมเขารวมสักเกตการณการสอนของอาจารยในหลักสูตร
6) สงเสริมใหเพิ่มพูนความรู และประสบการณทางวิชาการในรูปแบบตางๆ ที่สอดคลองกับความ
ตองการแตละบุคคล เชน การทําวิจัย การอบรมสัมมนา การศึกษาดูงานการประชุมวิชาการ
7) สงเสริมใหทําการวิจัยที่เกี่ยวของกับสาขาวิชา ตลอดจนการบริการวิชาการแกสังคม เพื่อพัฒนา
ความรู และประสบการณอยางตอเนื่อง
2. การพัฒนาความรูและทักษะใหแกคณาจารย
สงเสริมอาจารยใหไดเพิ่มพูนความรู สรางเสริมประสบการณเพื่อสงเสริมการสอนและการวิจัย
อยางตอเนื่อง สนับสนุนดานการศึกษาตอ ฝกอบรม นําเสนอผลงาน ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพใน
องคกรตางๆ ทั้งในแระเทศและตางประเทศ
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัด และการประเมินผล
- สงเสริมทักษะและความสามารถในการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญโดยใชการ
วิจั ย เป น ฐาน การวั ด และประเมิ น ผลการเรี ยนรู ในรูป แบบต า งๆ เช น การอบรม สั ม มนา
การศึกษาดูงานการประชุมวิชาการ การศึกษาตอ
- สงเสริมการทําวิจัยเพื่อสรางองคความรูเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู การวัดและประเมินผล การ
เรียนรูที่มีประสิทธิภาพ
- สงเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรูเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู การวัดและประเมินผลการเรียนรู
ระหวางอาจารยทั้งในและนอกมหาวิทยาลัย
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2.2 การพัฒนาวิชาการ และวิชาชีพดานอื่นๆ
- คณะวิ ศ วกรรมศาสตร ได จั ด งบพั ฒ นาบุ ค ลากรสํ า หรั บ อาจารย แ ตล ะท า น เพื่ อ ใช ใ นการ
ประชุมสัมมนาเพื่อพัฒนาตนเอง ในระดับประเทศ ปละประมาณ 10,000 บาท ตอคนและมี
งบประมาณสําหรับการเดินทางไปเสนอผลงานทางวิชาการ ประมาณ 100,000 บาท ตอป
- ตลอดชว งปก ารศึก ษา 2558 ที่ผา นมา มี อ าจารยเขา ร ว ม อบรม สัม มนาในระดับ ประเทศ
100% (ไมนับอาจารยที่ลาศึกษาตอ) และเดินทางไปเสนอผลงานทางวิชาการในตางประเทศ 3
คน นอกจากนี้อาจารยยังสามารถที่จะขอทุนในการเขารวมสัมมนาจากทางคณะและมหาวิทยาลัย
ไดอีกทาง
แผนพัฒนาอาจารย 2558 – 2560
2558
2559
2560
2561
แผนพัฒนา
ใน
ตาง
ใน
ตาง
ใน
ตาง
ใน
ตาง
อาจารย
ประเทศ ประ เทศ ประเทศ ประ เทศ ประเทศ ประ เทศ ประเทศ ประ เทศ
ศึกษาตอระดับ
2
1
ปริญญาเอก
เพิ่มพูนความรูทาง
วิชาการ
ศึกษาดูงาน
13
1
13
5
13
1
13
1
สัมมนา/อบรม/
13
3
13
3
13
2
13
2
ประชุมวิชาการ
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพ
1. การกํากับมาตรฐาน
1. กําหนดใหมีคณะกรรมการบริหารหลักสูตร รวมกับคณะกรรมการโปรแกรมวิชาดําเนินการ
บริหารหลักสูตรใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา. พ.ศ. 2558
และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558
2. คณะกรรมการบริหารหลักสูตร มอบหมายใหภาควิชาและอาจารยประจําหลักสูตร ทําหนาที่
จัดทํารายละเอียดวิชา มอบหมายผูรับผิดชอบรายวิชา รวมทั้งดูแลใหการจัดการเรียนการสอน
และการประเมินผลเปนไปตามวัตถุประสงค
3. คณะกรรมการประจํา หลัก สูตรควบคุมคุณ ภาพการจั ดการเรียนการสอนทุก รายวิชา และ
ดําเนินการประเมินผลการดําเนินงานของหลักสูตร
4. ภาควิชาแตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร ซึ่งเปนอาจารยผูรับผิดชอบ และดําเนินการให
มีการประชุมอยางนอยปละ 1 ครั้ง เพื่อทบทวนและประเมิน ผลการบริหารหลักสูตร ซึ่งเมื่อ
สิ้นสุดปการศึกษามีการนําขอเสนอมาปรับปรุงตามความเหมาะสม
2. บัณฑิต
ศึกษาวิจัยติดตามบัณฑิต เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนิสิตในการเรียนตามหลักสูตร อัตราการไดงาน
ทํา อัตราการศึกษาตอของบัณฑิตใน 1 ป หลังสําเร็จการศึกษาและระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตตอ
คุณภาพบัณฑิตในภาพรวม เพื่อนํามาเปนขอมูลในการพัฒนาหลักสูตร
3. นิสิต
3.1 การรับนักศึกษา
กําหนดระบบการรับนักศึกษา โดยกําหนดคุณสมบัติของนักศึกษาที่สอดคลองกับหลักสูตร และมี
เกณฑที่ใชในการคัดเลือกที่โปรงใส ชัดเจน และสอดคลองกับคุณสมบัติของนักศึกษา เพื่อใหไดนักศึกษาที่
มีคุณสมบัติและความพรอมทางปญญา สุขภาพกายและจิต มีความมุงมั่นที่จะเรียนและมีเวลาเพียงพอ
เพื่อใหสามารถเรียนในหลักสูตรจนสําเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่กําหนด ทั้งนี้หากนักศึกษาที่รับเขามี
คุณลักษณะที่ยังไมพึงประสงค หลักสูตรจะจัดใหมีกิจกรรมเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษา
3.2 การสนับสนุนและการใหคําแนะนํานักศึกษา
1. ภาควิชาแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาใหแกผูเรียนทุกคน พรอมกําหนดบทบาทหนาที่
2. จัดใหมีแบบบันทึกความตองการในการใหการปรึกษาและความกาวหนาของนิสิต
3. คณะกรรมการประกั น คุ ณ ภาพจะเป น ที่ ป รึ ก ษาให อ าจารย และนิ สิ ต ที่ มี ป ญ หาเกิ น กว า
ความสามารถของอาจารยที่ปรึกษาและอาจารยประจําชั้นป
4. อาจารยทุกคนจัดทําตารางการทํางานติดไวหนาหองทํางานและในเวปไซตของคณะ
5. การอุทธรณของนิสิตคณะประกาศหลักเกณฑและวิธีการในการอุทธรณทั้งที่ บอรด เวปไซต
และในคูมือนิสิต
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6. มีระเบียบและกระบวนการในการพิจารณา
7. มีการแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาการอุทธรณ
8. มีรายงานผลการดําเนินงานประจําปของคณะกรรมการ
4. อาจารย
คณะกรรมบริหารหลักสูตรวางแผนและพัฒนาคณาจารยทุกคนใหมีความรู ความสามารถในการสอน
ในรายวิชาที่รับผิดชอบ โดยการสงเสริมสนับสนุนการศึกษาตอเนื่อง การอบรม การประชุมวิชาการ การ
สัมมนา และการศึกษาดูงาน และกําหนดใหมีอาจารยที่ปรึกษาปริญญานิพนธตอนิสิตใหเหมาะสมตาม
เกณฑของมหาวิทยาลัยและกําหนดใหอาจารยมีภาระงานตามเกณฑที่มหาวิทยาลัยกําหนด
4.1การรับอาจารยใหม
ในกรณีที่ขาดอาจารย จะดําเนินการรับอาจารยใหมตามขั้นตอนดังตอไปนี้
1. กําหนดคุณสมบัติอาจารยใหไดมาตรฐานตามเกณฑขั้นต่ําของมหาวิทยาลัย ตามความตองการ
ของสาขาวิชา โดยคํา นึงถึ งวุฒิ ก ารศึก ษา และประสบการณก ารทํา งานในสาขาที่ตอ งการ
นอกจากนั้นตองมีความสามารถในการใชภาษาอังกฤษ และการใชสารสนเทศและการสื่อสาร
2. ประกาศและเสาะหาผูมีคุณสมบัติตามตองการ
3. จัดใหมีการสัมภาษณโดยคณะกรรมการที่คณะวิศวกรรมศาสตรแตงตั้ง
4. สืบคนประวัติและคุณสมบัติของผูสมัครจากแหลงขอมูลที่เชื่อถือไดอยางเปนระบบ และมีการ
ตรวจสอบขอมูลอยางเปนระบบ
5. เมื่อไดบุคคลที่ตองการแลวเสนอชื่อไปยังสํานักงานอธิการบดี เพื่อทําการแตงตั้งตอไป
6. เมื่อไดอาจารยที่ตองการแลว เสนอแตงตั้งและประเมินการปฏิบัติงานของอาจารยตามระเบียบ
วิธีปฏิบัติของมหาวิทยาลัย
4.2 การมีสวนรวมของคณาจารยในการวางแผน การติดตามทบทวนหลักสูตร
1. อาจารยผูสอน รวมกับผูเรียนประเมินรายวิชาเมื่อสิ้นสุดรายวิชาทุกรายวิชา หากเปนวิชาฝก
ประสบการณ บุคลากรผูรวมสอนในแหลงฝกรวมประเมินการจัดการเรียนการสอนดวย
2. อาจารยรวมในการสัมมนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน เมื่อสิ้นสุดปการศึกษาทุกป
3. อาจารยเสนอขอมูลตอคณะกรรมการบริหารหลักสูตร เพื่อรวบรวมและจัดทํารางการปรับปรุง
หลักสูตร และรวมใหขอคิดเห็น
4.3 การแตงตั้งคณาจารยพิเศษ
การแตงตั้งคณาจารยพิเศษจะเกิดขึ้นเมื่อมีความตองการความเชี่ยวชาญเฉพาะดานในการสอน
รายวิชาตางๆ หรือเพื่อเปนอาจารยที่ปรึกษารวมในการทําปริญญานิพนธทั้งนี้การแตงตั้งคณาจารยพิเศษ
จะเปนไปตามเงื่อนไขทางวิชาการที่เหมาะสมกับความตองการ และเปนไปตามระเบียบขอบังคับที่เกี่ยวของ
ของบัณฑิตวิทยาลัยในการแตงตั้งคณาจารยพิเศษโดยมีการดําเนินการดังตอไปนี้
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1. พิ จ ารณาการจั ด จ า งอาจารย พิ เ ศษที่ มี ค วามรู ค วามสามารถตรงตามความต อ งการใน
สาขาวิชาที่ตองการ
2. การพิจารณาจะตองผานการกลั่นกรองของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และตองเสนอ
ประวัติและผลงานที่ตรงกับหัวขอวิชาที่จะใหสอนหรือหัวขอปริญญานิพนธที่ตองการให
เปนที่ปรึกษารวม
3. หัวหนาภาควิชาเปนผูเสนอความตองการในการจางและเสาะหาผูมีคุณสมบัติตรงตามความ
ตองการเสนอตอคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
4. การจัดจางอาจารยพิเศษ ตองวางแผนลวงหนาเปนรายป
5. จัดใหมีการประเมินการสอนของอาจารยพิเศษทุกครั้งที่มีการสอน
6. ในกรณีที่คณะเชิญอาจารยพิเศษจากภายนอกเพื่อสอนในเรื่องที่ตองการความเชี่ยวชาญ
พิเศษ สามารถเชิญในรายวิชานั้น ๆ ไดไมเกินรอยละ 50 ของชั่วโมงการสอนในรายวิชานั้น
7. ในกรณีที่รายวิชาใดตองการเชิญอาจารยพิเศษจากภายนอกเพื่อสอนมากกวา รอยละ 50
ของชั่วโมงการสอนในรายวิชานั้น ใหเสนอขออนุมัติตอคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน
1)
มีคณะกรรมการวิชาการทําหนาที่ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรูของนิสิตกับ
ขอสอบ รายงานโครงการ และการใหคะแนนภาคปฏิบัติคะแนนพฤติกรรม
2)
มีการประชุมสัมมนาคณาจารยเพื่อปรับปรุงประมวลรายวิชา เพื่อพัฒนาการเรียนการ
สอนทุกปการศึกษา
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู
6.1 การบริหารงบประมาณ
การบริ ห ารงบประมาณหลั ก สู ต รเป น ไปตามระเบี ย บ/ประกาศการจั ด การเรี ย นการสอน
หลักสูตรบัณฑิตศึกษา และระเบียบขอบังคับอื่นๆที่เกี่ยวของของมหาวิทยาลัย
1. มีก ารจั ดทํ า แผนงบประมาณใหส อดคลอ งกั บ แผนพั ฒ นาคณะ เพื่อ ใหมี ทรั พ ยากรทั้ ง
ทางด า นบุ ค ลากรและทรั พ ยากรการเรี ย นการสอนให เ ป น ไปตามมาตรฐานของคณะ
วิศวกรรมศาสตรสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
2. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรดูแลรับผิดชอบใหมีการใชงบประมาณและทรัพยากรให
เปนไปตามแผน
6.2 ทรัพยากรการเรียนการสอน
การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอนของภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร ไดมี
การจัดใหมีเพียงพอตอความตองการในการจัดการเรียนการสอน และมีการควบคุมก ากับทรัพยากร
โดยเฉพาะวัสดุตามระเบียบวิธีของกระบวนการควบคุมพัสดุ
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6.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม
1. ประสานงานกับสํานักหอสมุดกลางในการจัดซื้อหนังสือและตําราที่เกี่ยวของเพื่อบริการให
อาจารยและนิสิตไดคนควาและใชประกอบการเรียนการสอนทางสํานักหอสมุดกลางมีการ
สอบถามรายชื่อหนังสือใหมที่ตองใชในรายวิชาตางๆเปนประจําทุกป
2. ภาควิชาวิศวกรรมโยธาคณะวิศวกรรมศาสตรจัดใหมีเอกสาร คูมือออกแบบและปฏิบัติงาน
สําหรับวิศวกรโยธาเพื่อใชคนควา เปนตัวอยางและกรณีศึกษา
3. ภาควิชาวิศวกรรมโยธาคณะวิศวกรรมศาสตร เปนผูจัดสื่อการสอนอื่นๆเพื่อใชประกอบการ
เรียนการสอน และการวิจัย เชนเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอรค อมพิวเตอรความเร็วสูง
6.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร
1. ทําการสํารวจความเพียงพอของทรัพยากรการเรียนการสอนในแตละภาคการศึกษา
2. ทําแผนขอจัดสรรงบประมาณหากพบวามีทรัพยากรไมเพียงพอตอความตองการในการเรียน
การสอน
7. ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators)
ปที่ 1 ปที่ 2 ปที่ 3 ปที่ 4 ปที่ 5
ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน
2559 2560 2561 2562 2563
(1) อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรอยางนอยรอยละ 80 มี
สวนรวมในการประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวน 




การดําเนินงานหลักสูตร
(2) มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ. 2 ที่
สอดคลองกับ กรอบมาตรฐานคุณ วุฒิ ระดับ อุดมศึก ษา 




แหงชาติ
(3) มีรายละเอียดของรายวิชาตามแบบ มคอ. 3 อยาง
นอยกอนการเปดสอนในแตละภาคการศึกษาใหครบทุก 




รายวิชา
(4) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชาตามแบบ
มคอ. 5 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปด 




สอนใหครทุกรายวิชา
(5) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร ตาม





แบบ มคอ. 7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปการศึกษา
(6)
มี ก ารทวนสอบผลสั ม ฤทธิ์ ข องนั ก ศึ ก ษาตาม
มาตรฐานผลการเรียนรูที่กําหนดใน มคอ.3 อยางนอย





รอยละ 25 ของรายวิชาที่เปดสอนในแตละปการศึกษา
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ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน
(7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กล
ยุทธการสอน หรือการประเมินผลการเรียนรู จากผลการ
ประเมินการดําเนินงานที่รายงานใน มคอ. 7 ปที่แลว
(8) อาจารยใหม (ถามี) ทุกคน ไดรับการปฐมนิเทศหรือ
คําแนะนําดานการจัดการเรียนการสอน
(9) อาจารยประจําหลักสูตรทุกคนไดรับการพัฒนาทาง
วิชาการ และ/หรือวิชาชีพ อยางนอยปละ 1 ครั้ง
(10) บุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน ไดรับการ
พัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพไมนอยกวารอยละ 50
ตอป
(11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปสุดทาย/บัณฑิต
ใหมที่มีตอคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไมนอยกวา 3.50 จาก
คะแนนเต็ม 5.00
(12) ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตที่มีตอบัณฑิต
ใหม เฉลี่ยไมนอยกวา 3.50 จากคะแนนเต็ม 5.00
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หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงดําเนินการของหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
1.1 การประเมินกลยุทธการสอน
1. จัดใหมีการประเมินกลยุทธการสอนจะพิจารณาจากนิสิต โดยอาจารยผูสอนจะตองประเมิน
ผูเรียนในทุก ๆหัว ขอ วามีความเขา ใจหรือ ไมโดยอาจประเมิน จากการสอบยอ ยการสังเกต
พฤติกรรมการแลกเปลี่ยนอภิปรายโตตอบจากนิสิตการตอบคําถามของนิสิตในชั้นเรียนรวมถึง
การสอบกลางภาคและปลายภาคจะสามารถชี้ไดวานิสิตมีความเขาใจในเนื้อหาที่สอนไปหรือไม
2. จัดใหมีก ารประเมิน ความเห็น หรือขอเสนอแนะของอาจารยภายหลังการเขารับการอบรม
เกี่ยวกับกลยุทธการสอน
3. จัดใหมีการปรึกษาหารือกับผูเชี่ยวชาญดานหลักสูตรหรือวิธีการสอน
1.2 การประเมินทักษะของอาจารยในการใชแผนกลยุทธการสอน
จัดใหนิสิตไดมีการประเมินผลการสอนของอาจารยในทุกดาน ผานแบบประเมินอีเล็กทรอนิคส
ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ปค.003) และจัดทํารายงานผลการประเมินใหอาจารยทราบทุกๆ
ภาคการศึกษา
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
การประเมินหลักสูตรในภาพรวมจะประเมินผลผานการสอบถามจากนิสิต บัณฑิตและผูใชบัณฑิตหรือ
ภาคอุตสาหกรรม นอกจากนี้อาจจะมีการประเมินจากผูทรงคุณวุฒิภายนอกดวย
3. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
ดําเนินการประเมินตามตัวบงชี้ที่ไดกําหนดไวในหมวดที่ 7 ขอ 7. ตัวบงชี้ผลการดําเนินงานโดย
แตงตั้งคณะกรรมการประเมินอยางนอย 3 คนโดยประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาเดียวกันอยางนอย
1 คน
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง
เมื่อไดผลการประเมินตามหมวดที่ 8 ขอ 3. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
แลวใหคณาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรหรือผูบริหารหลักสูตรนําผลที่ไดมาทําการวิเคราะหเพื่อหาจุดแข็ง
จุดออนโอกาสและการคุกคาม (SWOT Analysis) และนําผลการวิเคราะหมาใชในการปรับปรุงการจัดการ
เรียนการสอนในหลักสูตรรวมถึงรายละเอียดของหลักสูตรตอไป
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ภาคผนวก

ภาคผนวก ก ขอบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
พ.ศ. 2559
ภาคผนวก ข สําเนาคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการราง/ ปรับปรุง หลักสูตร
ภาคผนวก ค รายงานผลการวิพากษหลักสูตร
ภาคผนวก ง รายงานการประเมินหลักสูตร (กรณีหลักสูตรปรับปรุง)
ภาคผนวก จ ประวัติและผลงานของอาจารย
ภาคผนวก ฉ ตารางเปรียบเทียบการปรับปรุงหลักสูตร
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ภาคผนวก ก. ขอบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
พ.ศ. 2559
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หนา 66

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559

หนา 67

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559

หนา 68

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559

หนา 69

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559

หนา 70

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559

หนา 71

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559

หนา 72

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559

หนา 73

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559

หนา 74

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559

หนา 75

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559

หนา 76

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559

หนา 77

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559

หนา 78

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559

หนา 79

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559

หนา 80

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559

หนา 81

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559

หนา 82

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559

หนา 83

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559

หนา 84

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559

หนา 85

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559

หนา 86

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559

หนา 87

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559

หนา 88

ภาคผนวก ข.สําเนาคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการราง/ ปรับปรุง หลักสูตร

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559

หนา 89

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559

หนา 90

ภาคผนวก ค. รายงานผลการวิพากษหลักสูตร

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559

หนา 91

การวิพากษหลักสูตรไดเชิญผูทรงคุณวุฒิ 4 ทาน ไดแก
1. ศาสตราจารย ดร.อมร พิมานมาศ
2. รองศาสตราจารย ดร.ชวเลข วณิชเวทิน
3. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปติศานต กร้ํามาตร
มีความเห็นจากผูทรงคุณวุฒิ และการแกไขหลักสูตรตามความเห็นของผูทรงคุณวุฒิแตละทานดังตอไปนี้
1. ศาสตราจารย ดร.อมร พิมานมาศ
หมวดที่ เหมาะสม
หัวขอ
1
ขอมูลทั่วไป


2
3




3
3




3



3



3



3



ความเห็นจากผูทรงคุณวุฒิ
การแกไข
เนื่ อ งจากเนื้ อ หาทั้ ง ในส ว นความ แกไขตาม
เ ชี่ ย ว ช า ญ ข อ ง ห ลั ก สู ต ร แ ล ะ ความเห็น
ส ถ า น ก า ร ณ ท า ง เ ศ ร ษ ฐ กิ จ มี ผูทรงคุณวุฒิ
ค อ นข า งมาก ดั ง นั้ น จึ ง ควรเรี ย ง
เนื้อหาใหตอเนื่อง ซึ่งจะทําใหผูอาน
เกิ ด ควา มเข า ใ จใน เจ ตน าขอ ง
หลักสูตร
ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร
เห็นชอบ
ระบบการจัดการศึกษา
เห็นชอบ
การดําเนินการ และ
โครงสรางของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
เห็นชอบ
2. การดําเนินการ
เห็นชอบ
หลักสูตร
3. หลักสูตรและอาจารย
เห็นชอบ
ผูสอน
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จํานวนหนวยกิต
3.1.2 โครงสราง
หลักสูตร
3.1.3 รายวิชา
ใหขอแนะนําในการใหชื่อรายวิชาทั้ง แกไขตาม
- รายวิชาแกน 7 หนวย ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
ความเห็น
กิต
ผูทรงคุณวุฒิ
3.1.3 รายวิชา
ใหขอแนะนําในการใหชื่อรายวิชาทั้ง แกไขตาม
- หมวดวิชาบังคับตาม
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
ความเห็น
กลุมวิชา 12 หนวยกิต
ผูทรงคุณวุฒิ
3.1.3 รายวิชา
ใหขอแนะนําในการใหชื่อรายวิชาทั้ง แกไขตาม

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559

หนา 92

หมวดที่ เหมาะสม

3
3




3



3



3



4



5



6



7



หัวขอ
ความเห็นจากผูทรงคุณวุฒิ
การแกไข
- หมวดวิชาเลือกในกลุม ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
ความเห็น
วิชาตางๆ 6 หนวยกิต
ผูทรงคุณวุฒิ
3.1.4 แผนการศึกษา
เห็นชอบ
3.1.5 คําอธิบายรายวิชา ควรตรวจสอบเนื้อความสอดคลอ ง
ข อ ง ก า ร ใ ช ชื่ อ ภ า ษ า ไ ท ย แ ล ะ
ภาษาอังกฤษ การใหราละเอียดของ
รายวิชาที่ตองตรงกัน /สอดคลองกัน
ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
3.2 ชื่อ สกุล ตําแหนง
เห็นชอบ
และคุณวุฒิของอาจารย
4. องคประกอบเกี่ยวกับ
ประสบการณภาคสนาม
5. ขอกําหนดเกี่ยวกับการ
ทําโครงงานหรืองานวิจัย
ผลการเรียนรู กลยุทธการ 1. ในส ว นการวิ เ คราะห เ ชิ ง ตั ว เลข
สอนและการประเมินผล ควรเน น ถึ ง กระบวนวิ เ คราะห เ ชิ ง
ตั ว เลขผ า น การใช อุ ป กรณ ช ว ย
คํานวณ เชน โปรแกรมคอมพิวเตอร
ที่มีประสิทธิภาพ โดยใหนิสิตพัฒนา
แนวทางการแกปญ หาใหม ๆ ดว ย
ตนเอง
2. ควรกําหนดเงื่อนไขในการตีพิมพ
เช น ระดั บ (Rank) ของวารสาร ฯ
เพื่ อ เป น แรงผลั ก ดั น ทั้ ง นิ สิ ต และ
อาจารยใหผลิตผลงานคุณภาพ
หลักเกณฑในการ
เห็นชอบ
ประเมินผลนิสิต
การพัฒนาอาจารย
ควรส ง เสริ ม ให อ าจารย แ ละสร า ง
แรงผลั ก ดั น ให อ าจารย ผู ส อนเร ง
พัฒนาผลงานวิชาการในขั้นที่สูงขึ้น
เพื่ อ ให ก ารพั ฒ นาความรู เ ป น ไป
อยางตอเนื่องไมหยุดนิ่ง
การประกันคุณภาพ
ควรสํารวจปริมาณของหนังสือเรียน
ในระดับบัณฑิตศึกษา รวมถึงแหลง

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559

หนา 93

หมวดที่ เหมาะสม

8



ความเห็นจากผูทรงคุณวุฒิ
การเข า ถึ ง บทความวิ จั ย วิ ช าการ
ตา งๆ ใหเ พีย งพอกั บ ปริม าณนิสิ ต
และความตองการในการทําวิจัยของ
อาจารยและนิสิต
การประเมินและปรับปรุง
เห็นชอบ
การดําเนินการของ
หลักสูตร

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

หัวขอ

สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559

การแกไข

หนา 94

2. รศ.ดร.ชวเลข วณิชเวทิน
หมวดที่ เหมาะสม
หัวขอ
1
ขอมูลทั่วไป

2
ขอมูลเฉพาะของ

หลักสูตร
3
ระบบการจัด

การศึกษา การ
ดําเนินการ และ
โครงสรางของ
หลักสูตร
3



3



3



3



3



3



ความเห็นจากผูทรงคุณวุฒิ

การแกไข

1. ระบบการจัด
การศึกษา
2. การดําเนินการ
หลักสูตร
3. หลักสูตรและ
อาจารยผูสอน
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จํานวนหนวย
กิต
3.1.2 โครงสราง
หลักสูตร
3.1.3 รายวิชา
- รายวิชาแกน 7
หนวยกิต
3.1.3 รายวิชา
- หมวดวิชาบังคับ
ตามกลุมวิชา 12
หนวยกิต
3.1.3 รายวิชา
- หมวดวิชาเลือกใน
กลุมวิชาตางๆ 6
หนวยกิต

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559

หนา 95

หมวดที่ เหมาะสม
หัวขอ
3
3.1.4 แผนการศึกษา

3
3.1.5 คําอธิบาย

รายวิชา
3
3.2 ชื่อ สกุล

ตําแหนง และคุณวุฒิ
ของอาจารย
3
4. องคประกอบ

เกี่ยวกับประสบการณ
ภาคสนาม
3
5. ขอกําหนดเกี่ยวกับ

การทําโครงงานหรือ
งานวิจัย

4



5



6
7
8





ความเห็นจากผูทรงคุณวุฒิ

การแกไข

ผลการเรียนรู กลยุทธ
การสอนและการ
ประเมินผล
หลักเกณฑในการ
ประเมินผลนิสิต
การพัฒนาอาจารย
การประกันคุณภาพ
การประเมินและ
ปรับปรุงการ
ดําเนินการของ
หลักสูตร

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559

หนา 96

3. ผศ.ดร.ปติศานต กร้ํามาตร
หมวดที่ เหมาะสม
หัวขอ
1
ขอมูลทั่วไป

2



3



3



3



3



3



3



ความเห็นจากผูทรงคุณวุฒิ
ควรเพิ่มคุณวุฒิทั้งระดับปริญญา
ตรีและปริญญาโทดวย

ขอมูลเฉพาะของ
หลักสูตร
ระบบการจัด
การศึกษา การ
ดําเนินการ และ
โครงสรางของ
หลักสูตร
1. ระบบการจัด
การศึกษา
2. การดําเนินการ
หลักสูตร

3. หลักสูตรและ
อาจารยผูสอน
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จํานวนหนวย
กิต
3.1.2 โครงสราง
หลักสูตร
3.1.3 รายวิชา
- รายวิชาแกน 7
หนวยกิต
3.1.3 รายวิชา
- หมวดวิชาบังคับ
ตามกลุมวิชา 12
หนวยกิต

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

การแกไข
แกไขตาม
ความเห็น
ผูทรงคุณวุฒิ

พิจารณาภาษาในปรัชญา

1.2 พิจารณาเพิ่มการจัดการศึกษา
ในภาคฤดูรอนดวยหรือไม
2.2 ใหปรับในสวนของคุณสมบัติ
ของผูเขาศึกษา
2.6 เพิ่มงบของกรรมการสอบวิทา
นิพนธนอกมหาวิทาลัยดวยหรือไม
2.8 สามารถเทียบโอนหนวยกิ
ตจากมหาวิทยาลัยอื่นไดไหม

เปนไปไดนาจะมีวิชาเลือกใหมาก
ขึ้นเพื่อความยืดหยุนของผูเรียน
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หมวดที่ เหมาะสม
หัวขอ
3
3.1.3 รายวิชา

- หมวดวิชาเลือกใน
กลุมวิชาตางๆ 6
หนวยกิต
3
3.1.4 แผนการศึกษา

3
3.1.5 คําอธิบาย

รายวิชา
3
3.2 ชื่อ สกุล

ตําแหนง และคุณวุฒิ
ของอาจารย
3
4. องคประกอบ

เกี่ยวกับประสบการณ
ภาคสนาม
3
5. ขอกําหนดเกี่ยวกับ

การทําโครงงานหรือ
งานวิจัย
4
ผลการเรียนรู กลยุทธ

การสอนและการ
ประเมินผล
5
หลักเกณฑในการ

ประเมินผลนิสิต
6
การพัฒนาอาจารย

7
การประกันคุณภาพ

8
การประเมินและ

ปรับปรุงการ
ดําเนินการของ
หลักสูตร

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

ความเห็นจากผูทรงคุณวุฒิ

การแกไข

มีบางวิชาที่ชื่อภาษาไทยกับ
ภาษาอังกฤษไมสอดคลองกัน
ใหเพิ่มคุณวุฒิ ปริญญาตรี และ
ปริญญาโทของอาจารย
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การสํารวจความตองการทักษะจากบัณฑิตและมหาบัณฑิตของภาคอุตสาหกรรม
1 ขอมูลผูเชี่ยวชาญและ Missing Data
จากปญหาความไมสงบทางการเมืองและปญหาเศรษฐกิจที่ตกต่ําตั้งแตป พ.ศ. 2549
เปนตนมาไดสงผลตออุตสาหกรรมกอสรางระดับ SME ในประเทศไทย มีหลายบริษัทที่เปนกลุม
ตัวอยางประสบปญหา ปริมาณงานลดลง และมีการยกเลิกโครงการ สงผลใหผูบริหารตองบริษัท
ในขนาดกลางและขนาดเล็กตองดิ้นรณหางานปอนองคกรใหสามารถดําเนินกิจการตอไปได และ
ยังสงผลใหมีการยายงานของกลุมตัวอยางในสวนอื่นที่เปนระดับปฏิบัติการ และยายงานของผู
ทํางานในระดับบริหาร ทําใหการเก็บตัวอยางเพื่อการศึกษาเปนไปดวยความลําบาก กลุมตัวอยาง
ที่ยิน ดีที่จ ะใหขอ มู ลมีก ารเลื่อ นนัด บอ ยครั้ง ไมสามารถนัด สัมภาษณ เปน กลุ มได ตอ งเปลี่ย น
เทคนิคการสัมภาษณเปนครั้งละ 1 คน คนละ 2 รอบ และปรับกลุมตัวอยางไปบางสวนให
สอดคลอ งกับ สถานการณ ในประเทศขณะนี้ โดยเนน ไปที่ก ลุมตั ว อย า งที่ยิน ดีให ขอ มู ล ทํ า ให
ปจจุบันสามารถสัมภาษณไดจํา นวนแค 21 คน จาก เปาหมายที่ตั้งไวทั้งหมด 40 คนและกลุม
ตัวอยางที่ยินดีใหสัมภาษณมาจากผูประกอบการและผูบริหารระดับสูงของบริษัทรับเหมากอสราง
2 ขอมูลผูใหสัมภาษณ
ขอมูลของกลุมตัวอยางที่ใหสัมภาษณครบทั้งสองรอบจํานวน 21 คน จาก 21 สถาน
ประกอบการ โดยไดสรุปและแสดงไวในตารางที่ 4.1กลุมตัวอยาง 16 ราย ประกอบกิจการ
รับเหมากอสรา งโดยมีลูกคาหลักเปน หนวยราชการและรัฐวิสาหกิจ รับงานจากภาคเอกชนใน
ปริมาณไมมากนักเพราะเห็นวามีความเสี่ยงสูง มีวิศวกรโยธาในบริษัท ตั้งแต 1-5 คน ขึ้นอยูกับ
สัญญาที่ไดรับ กลุมตัวอยาง สอง (2) รายเปนโรงงานอุตสาหกรรมผลิตชิ้นสวนคอนกรีตสําเร็จรูป
เชน เสาเข็ม แผนพื้น กลุมตัวอยางอีก สอง (2) ราย เปนบริษัทที่ปรึกษา รับออกแบบและควบคุม
งานกอสราง มีตัวอยางเพียง หนึ่ง (1) ราย เปนผูประกอบการทางดานอสังหาริมทรัพยขนาดเล็ก
ในกลุมตัวอยางทั้งหมดมีสองบริษัทที่ไดรับการรับรองมาตรฐาน ISO 9002 โดย เปนบริษัท
รับเหมากอสราง หนึ่ง รายและบริษัทที่ปรึกษาอีกหนึ่งราย
อนึ่งการสัมภาษณนี้มีผูใหสัมภาษณบางรายไมตองการเปดเผยชื่อและขอมูลของธุรกิจ จึง
เสนอขอมูลในสวนที่เปนขอมูลทั่ว ๆ ไป เทานั้น
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ตารางที่ 1 ขอมูลของผูใหสัมภาษณครบทั้งสองรอบ (N = 21)
Variables
Mean (SD)/ Frequency (%)*
อายุ (Age in years)
47.69 (6.55)
Years in current company
8.56 (5.05)
ประสบการณในการทํางาน (ป)
25.44 (6.90)
ระดับการศึกษา
1(4.8 %)
- ต่ํากวาปริญญาตรี
15 (71.4 %)*
- ปริญญาตรี
5 (23.8 %)*
- ปริญญาโท
สาขาวิชาที่จบการศึกษา
1 (4.8 %)*
- ปวส. กอสราง
1(4.8 %)
- วิศวกรรมโครงสราง
16 (76.1 %)*
- วิศวกรรมโยธา
1(4.8 %)
- วิศวกรรมเครื่องกล
2(9.5 %)
- วิศวกรรมอุตสาหการ
ประเภทกิจการ
16 (76.2 %)*
- รับเหมากอสราง
2 (9.5 %)*
- โรงงานอุตสาหกรรม
2 (9.5 %)*
- บริษัทที่ปรึกษา
1 (4.8 %)
- เจาของกิจการ
3 ผลการสํารวจ (Result of the survey)
ผูเขารวมการสัมภาษณครบทั้งสองครั้งจํานวนทั้งหมด 21 คน มีความตอวิศวกรโยธาที่จบ
ใหมทั้งหมด อยูสองประเด็นหลัก คือสามารถทํางานใหกับบริษัทไดในเวลาไมเกิน 2-3 เดือน
และสามารถทํางานไดภายใตทักษะที่ตองมีอยางนอย สี่ อยาง ที่จําเปนตอการทํางานไดคือ 1)
ทักษะสวนบุคคล 2) ทักษะทางดานวิชาชีพ 3) ทักษะทางดานการเรียนรูและ 4) ทักษะทางดาน
การเงิน ดังรายละเอียด
4 ความสามารถในการทํางานได (Ability to work with companies)
ผูสัมภาษณสวนใหญ 16 คน จากกลุมตัวอยาง 21 คน ประกอบการดานรับเหมากอสราง
และอีก 2 คน ประกอบการดานบริษัทที่ปรึกษารับออกแบบและควบคุมงานกอสราง จึงคาดหวังที่
จะรับวิศวกรจบใหมไปทํางานในภาคสนาม ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของ พิภพ เชื้อวงษ และ
กมลวัลย ลื้อประเสริฐ (2550) แตผูใหสัมภาษณทั้งหมดไมมีใครคาดหวังเปนพิเศษวา วิศวกรจบ
ใหมที่รับเขาทํางาน จะสามารถทํางานใหบริษัทไดทันที วิศวกรดั งกลาวะตองผานการสอนงานหรือ
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คอยๆ เรียนรูงานภายใตการดูแลของวิศวกรพี่เลี้ยงหรือชางที่มีประสบการณในงานสูง โดยมากจะ
ใหเริ่มจากงานถอดแบบประมาณราคา หรือเปนงานที่เปดโอกาสใหวิศวกรจบใหมไดทําความ
เขาใจกับแบบกอสราง ขอกําหนดในการกอสราง รวมทั้งใหทําความเข าใจกับสัญญากอสราง
... ผมไมไดคาดหวังวา วิศวกรใหมจะสามารถทํางานใหกับบริษัทไดทันที่ที่เขามารวมงาน
ทุกคนตองใชเวลาในการเรียนรูที่จะแสดงศักยภาพของตัวเองออกมา สมัยกอนวิศวกรใหมจะมี
พื้นฐานทางวิชาชีพแนน ใชเวลาประมาณหนึ่งถึงสองเดือนก็สามารถที่จะเรียนรูและเริ่มทํางานที่
ตองรับผิดชอบดวยตัวเองไดโดยผมไมตองพะวงวาเขาจะทํางานผิด วิศวกรเหลานี้มักจะทํางานกับ
บริ ษั ท เป น เวลานานจนเก ง หรื อ อย า งน อ ยก็ จ ะจบหนึ่ ง โครงการจึ ง จะแยกตั ว ออกไปหา
ความกาวหนาหรือประกอบธุรกิจเอง ผิดกับสัก 10 ปที่ผานมาวิศวกรจะลาออกบอยมากและไม
ค อ ยชอบทํ า งานภาคสนาม ผมต อ งรั บ วิ ศ วกรใหม ต ลอดเวลา ป จ จุ บั น ผมไม มี วิ ศ วกรที่ มี
ประสบการณต่ํากวา หา ปเหลืออยูเลย...
...วิศวกรจบใหมเมื่อเขามาสมัครงานหรือทําการสัมภาษณเพื่อเขาทํางาน มักจะถามถึง
เงินเดือน สวัสดิการที่จะไดรับ รวมถึงความสะดวกสบายในการทํางาน เชนมีรถประจําตําแหนง รถ
รับสง โทรศัพทมือถือ หรือมีบานพักใหหรือเปลา ... แตเมื่อเวลาถามกลับวาคุณจะทํางานอะไร
ตอบแทนบริษัทไดคุมคาจางบาง... จะไมมีความมั่นใจที่จะตอบ คือไมทราบวาตัวเองทําอะไรได
บางและสวนใหญทราบขอมูลของบริษัทไมมากนักวาทํางานประเภทใดบาง...
5 ทักษะที่คาดหวัง
5.1 ทักษะสวนบุคคล (Personal skills)
ประเด็นหลักของทักษะสวนบุคคลที่ผูใหสัมภาษณคาดหวังวาวิศวกรจบใหมไดเรียนรูและ
ฝกหัดมาจากสถาบันการศึกษา มีอยูสี่อยางคือ 1) การสื่อสาร 2) การประสานสัมพันธ 3) การ
ทํางานเปนกลุม 4) การบริหารและจัดการ
1) ทักษะทางดานการติดตอสื่อสาร (Communication skills)
พูดรูเรื่อ ง คือประเด็น สําคัญที่วิศวกรจบใหมควรตอ งมี ทั้งนี้ผูใหสัมภาษณทั้งหมด มี
ความเห็นตรงกัน วา ความสามารถหรือ ทัก ษะในรายงานดว ยคํา พูดและการเขียนรายงานการ
กอสราง มีความสําคัญตอวิศวกรจบใหมในการที่จะเริ่มตนทํางานไดดี รวมทั้งการที่จะไดรับความ
ไววางใจใหรับผิดชอบงานที่มีความสําคัญมากขึ้น ผูที่สามารถทํารายงานไดดีมักจะจับประเด็นของ
ปญหาไดเกงและตรงประเด็นรวมทั้งทําใหสามารถสั่งการ ประสานงานและทํางานรวมกับคนอื่นได
ดี
... ธรรมชาติ ข องวิ ศ วกรส ว นใหญ มั ก ถู ก มองว า พูด ไม รู เ รื่อ ง โดยเฉพาะการพู ด กั บ
ชาวบานหรือคนในอาชีพอื่นไมคอยรูเรื่อง นอกจากนี้วิศวกรใหมมักจะมีความเขาใจวาตัวเอง
เกงแลว ไมคอยที่จะทําความเขาใจเวลาไดรับการอธิบายปญหาทําใหสั่งการหรืออธิบายปญหา
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ใหคนงานไมถูก จึงเกิดชอ งวา งในการสื่อสารกับ คนงานที่ทํางานในหนา งานจนเกิดความ
ผิดพลาดในการทํางานบอยๆ
ในอนาคตวิศวกรจบใหมควรตองมีทัก ษะในการสื่อสารที่ดี สามารถเขียนรายงาน อธิบาย
แนวคิด ขอมูลหรือปญหา ใหคนอื่นเขาใจไดงายๆ ทันที มีประสิทธิภาพ ขอสําคัญอีกอยางหนึ่ง
คือ ตองหัดที่จะฟง เพื่อรวบรวมขอมูลและจับ ประเด็นปญ หากอนทําการสรุป ประเด็นออกมา
ดั ง นั้ น การทํ า งานของวิ ศ วกรจบใหม จ ะมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพหรื อ ไม ขึ้ น อยู กั บ การสื่ อ สาร (Verbal
interaction) ระหวางทีมงานที่วิศวกรจบใหมตองดูแลนั่นเอง
... อยากใหทางมหาวิทยาลัย สอนใหนิสิตฝกดานการเขียน การพูดและการคนความาก
ขึ้น เชนการอานหนังสือเพื่อจับประเด็นและนําเสนอปญหาและวิธีการแกไขปญหาโดยเฉพาะ
ปญหาทางดา นวิศวกรรม (วิชาสัมมนาหรือวิชาโครงงานทางดานวิ ศวกรรม)ตอสาธารณะ
เมื่อมาทํางานจะไดตอเชื่อมกับการทํางานจริงไดเร็วขึ้น หรือการเรียนวิชาทางคณิตศาสตรก็จะ
ชวยใหเด็กคิดและแกปญหาอยางเปนระบบได
... มีบริษัทและทุนตางชาติเขามาในประเทศไทยเปนจํานวนมาก วิศวกรที่สามารถสื่อสาร
ได ห ลายภาษาจะมี ค วามได เ ปรี ย บในการทํ า งาน ไม ว า จะเป น ภาษาอั ง กฤษ ภาษาญี่ ปุ น
ภาษาจีนและเกาหลี วิศวกรเหลานี้จะถูกเลือกใหทํางานในหนาที่สําคัญๆเสมอ ทําใหมีโอกาส
กาวหนาเร็วและไดเรียนรูเทคโนโลยีใหมๆเสมอ
2) การประสานสัมพันธ (Interpersonal relationship skills)
นอกจากการสื่อสารที่ประสิทธิภาพแลว วิศวกรจบใหมยังตองมีการประสานสัมพันธที่ดี
กับทีมงานและกับผูรวมงานคนอื่นๆโดยเฉพาะกับคนงานที่วัฒนธรรมและความเชื่อที่แตกตางกัน
ไป วิศวกรจบใหมที่เคยทํากิจกรรมหรือเปนหัวหนากลุมกิจกรรม จะมีวิธีจูงใจทีมงาน นอบนอม
ถอมตนไมดูถูกคนงาน จึงมีความสัมพันธที่ดีและทํางานรวมกันไดดี
... ในการทํางานรวมกับคนงานซึ่งสวนใหญอายุมากกวาตัววิศวกรจบใหมที่รับเขาทํางาน
แต วิศวกรใหมที่รับเขามาทํางานจะมีความยืดหยุนในการทํางานรวมกับคนงานสูง เมื่อเขาทํางาน
ใหมๆ จะใชเวลาเรียนรูงานจริงจากคนงาน ซึ่งก็ใชเวลาไมนานนักก็สามารถเขาใจงาน ก็จะเริ่มก็
สั่งงานคนงานไดเอง อาจเปนเพราะมีทัศนคติที่ดีใหความเคารพตอผูอาวุโสกวาและวัฒนธรรมใน
สถานศึกษาหลอหลอมมา
3) ทักษะในการทํางานกลุม (Team work skills)
ผูใหสัมภาษณทั้งหมดเห็นตรงกันวา งานของวิศวกรโยธาไมสามารถที่จะทํางานใหประสบ
ความสําเร็จไดดวยตัวคนเดียว วิศวกรโยธาในทุกระดับตองสามารถทํางานเปนกลุมไดดีและใหการ
ยอมรับในความสามารถของคนอื่นในทีม โดยตองทํางานภายใตเปาหมายเดียวกัน วิศวกรจบใหม
ไมจําเปนตองเกงก็สามารถทํางานไดดีขอเพียงใหทํางานรวมกับคนอื่นๆ ได มีความรับผิดชอบตอ
หนาที่ตนเอง สงงานตรงเวลา ก็จะทําใหงานในกลุมเดินหนาไปได ในการทํางานเปนกลุมนั้น
วิศวกรใหมควรตองรูจักอธิบายเหตุและผลในการแกปญหา การตอรอง รับความกดดันได ไมสราง
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559

หนา 103

ความแตกแยก
รวมทั้งตองรูจักการประนีประนอม
เพื่อใหงานสามารถเดินหนา ไปไดตาม
วัตถุประสงค
... วิศวกรจบใหมที่บริษัทรับเขามาสวนใหญจะสงไปทํางานสนาม ซึ่งการทํางานเปนกลุม
รวมกับคนอื่นในบริษัทจึงเปนเรื่องหลักของวิศวกรสนามวิศวกรสวนใหญจะใชเวลาในการ
ปรับตัวเรียนรูตางกันไป ควรสอนใหมีการฝกทักษะในการบริหารทางดานความขัดแยง
การจัดการปญหา หรือการสอนเรื่องเกี่ยวกับภาวะผูนํา และการสรางแรงจูงใจ อยางเปน
ระบบ นา จะทํา ใหวิศ วกรเหลา นั้น ปรับ ตัว และนํา ความรูมาใชในการทํางานไดดีแ ละมี
ประสิทธิภาพเร็วขึ้น
ผู ใ ห ข อ มู ล จากภาครั บ เหมาก อ สร า งทั้ ง หมดให ข อ มู ล เพิ่ ม เติ ม ว า ... บริ ษั ท
กอสรางของผมไมใชบริษัทที่มีขนาดใหญนัก วิศวกรจึงตองทําหนาที่หลายอยางในการ
ดูแลหนวยงานกอสราง บริษัทจะเลือกผูที่มีผลการศึกษาที่ไมสูงนักซึ่งคนกลุมนี้จะมีทักษะ
ในการทํา งานรว มกับ คนอื่น ไดดีก วา ผูที่มีผลการศึก ษาที่สูงซึ่ งมัก จะขาดทัก ษะในการ
ทํางานเปนกลุม แตถาเปนผูใชเวลาในการศึกษานานเกินไป บริษัทมักหลีกเลี่ยงที่จะรับ
เพราะสวนใหญมักจะมีปญหาเรื่องความรับผิดชอบ
4) ทักษะทางการบริหารและการจัดการ (Management and Organizational skills)
ผูใหสัมภาษณทั้งหมดเห็นวา การบริหารจัดการควรตองมีการสอนแมวาจะเปนการศึกษา
ในระดับปริญญาตรี ทักษะทางการจัดการเรื่องเวลา เปนจุดออนที่สุดของวิศวกรจบใหมที่ทุกบริษัท
ประสบกั บ ปญ หาที่ สุ ด มหาวิ ท ยาลั ย ตอ งเน น การสอนเพื่ อ ปรั บ ปรุ ง เรื่ อ งการจั ด การเวลาให มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น สวนการงานทางดา นบริหารควรรูเปนพื้นฐานในการทํางาน แตยังไมมีความ
จําเปนในระดับนี้จะเริ่มมีความจําเปนเมื่อเริ่มเปนผูบริหารระดับกลางหรือทําหนาที่เปนวิศวกร
โครงการ (Project Engineer)
... มหาวิทยาลัยตองสอนใหนิสิตรูจักรับผิดชอบตอหนาที่ ทํางานของสํานักงาน สงงาน
ใหตรงเวลา รูจักการทํางานทางเอกสาร ลําดับความสําคัญของงานและเอกสารเปน การเรียนการ
สอนควรตองเปดโอกาสใหนิสิตไดการทํางานในรูปแบบของบริษัท หรือสํานักงาน เชนสอนให
เขาใจกระบวนการจัดการเอกสาร
ระบบการบริหารจัดการและการทํางานในองคกร
ถา
มหาวิทยาลัยมีขอจํากัดเรื่องทรัพยากร เปดสอนโดยตรงไมไดก็อาจตองใชการจําลองเหตุการณ
หรือสอนโดยใชกรณีศึกษาแทนเพื่อใหนิสิตไดมีโอกาสในการฝกทักษะ
... วิศวกรจบใหม ตองเขาใจความสําคัญของการเปนผูนําเทียบกับทักษะทางการบริหาร
จัดการ รวมทั้งความรับผิดชอบทางการบริหารจัดการ แมวาวิศวกรจบใหมอาจจะตองใชเวลา 2-5
ป จึงจะเขาใจและเริ่มนําไปใชประโยชนไดอยางเปนเรื่องราว สุดทายก็จะสามารถสรางวิสัยทัศน
ของตนเองได
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5.2 ทักษะทางดานวิชาชีพ (Technical skills)
กลุมตัวอยางทั้งหมดใหความเห็นตรงกันวา วิศวกรที่รับเขาทํางานมีทักษะทางวิชาชีพที่
พัฒนาใหตรงกับสายงานที่รับผิดชอบได แมวาจะไมไดตามที่คาดหวังไว สวนวิศวกรที่พัฒนา
ตัวเองไดชาหรือพัฒนาไมไดก็จะลาออกไปตั้งแตระยะแรกๆที่เขาทํางาน เนื่องจากทนความกดดัน
จากความคาดหวังของเพื่อนรวมงานไมได ทักษะทางวิชาชีพที่กลุมตัวอยางคาดหวังวาวิศวกรจบ
ใหมจะตองมีคือ
1) การวิเคราะหและออกแบบทางวิศวกรรม (Better knowledge of specialty
trades)
กลุมตัวอยางคาดหวังวา อยางนอยวิศวกรโยธาจบใหมที่รับเขาทํางาน จะตองสามารถ
วิเคราะหแ ละออกแบบโครงสร า งที่ ไมซั บ ซอ นได เชน ออกแบบบา นพัก อาศั ย หอ งแถวหรื อ
วิเคราะหเสา คานและฐานรากได โดยงานเหลานี้จะมีวิศวกรอาวุโสตรวจสอบอีกครั้งกอนนําไปใช
งานจริง
... ผมหวังวาวิศวกรจบใหมจะชวยวิเคราะหปญหาทางโครงสรางไดบาง แตในระยะหลังๆ
มามักจะพบปญหาเสมอวาวิศวกรใหมเหลานี้มักจะทําไมได ทั้งการวิเคราะหโครงสรางไมเปน บาง
คนไมรูจักการเขียนกราฟแรงเฉือนและกราฟของโมเมนต รวมทั้งไมรูจักหรือใชเทศบัญญัติไมเปน
...ในเวลาที่จํากัด มหาวิทยาลัยควรเพิ่มการเรียนการสอนที่เนนหรือเปดโอกาสใหนักศึกษาได
ฝกฝนทักษะทางวิชาชีพมากขึ้น ไมใชเนนใหเรียนวิชาอื่นๆ ที่ไมเกี่ยวของกับวิชาชีพจนลนทราน
สคริป
2) ทักษะการใชคอมพิวเตอร (Computer skills)
กลุ ม ตั ว อย า งทั้ ง หมดยอมรั บ ว า ทั ก ษะทา งการใช ค อมพิ ว เตอร มี ค วามจํ า เป น ใน
อุตสาหกรรมกอสรางในทุกวันนี้ คอมพิวเตอรจึงเปนเครื่องมืออยางหนึ่งในทางวิศวกรรม ทั้งใชใน
การเก็บขอมูล การแกปญหาทางวิศวกรรมอื่นๆ
... วิศวกรจบใหมที่เขามาทํางานกับบริษัทเกือบทั้งหมด รูวิธีที่จะใชคอมพิวเตอรในการ
ทํางาน แตลมเหลวในการใชงานทางวิศวกรรม คือไมสามารถที่จะตีความหรือวิเคราะหความหมาย
เชิงวิศวกรรมได บางคนเชื่อมั่นในผลของการใชคอมพิวเตอรมากเกินไปจนขาดความเฉลียวใจ
ขาดการตรวจสอบจนนํ า ไปสู ส าเหตุ ที่ ทํ า ให เ กิ ด อั น ตรายและเกิ ด ความเสี ย หายบ อ ยครั้ ง
มหาวิทยาลัยจะตองสอนใหเด็ ก รูจักคิดและเขาใจวาคอมพิวเตอรเปนแคเครื่อ งมือชนิดหนึ่งที่
นํามาใชเพื่อชวยในการวิเคราะหขอมูล ไมใชเชื่อในผลของการใชคอมพิวเตอรอยางไมลืมหูลืมตา
3) การวิเคราะหงานและประมาณราคา (Analytical and Estimate Skills)
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กลุมตัวอยางเห็นตรงกันวา ทักษะทักษะในการประมาณราคาจะบอกถึงการเริ่มตนของการ
เปนวิศวกรโยธา เพราะการที่จะประมาณราคาไดวิศวกรโยธาจะตองทําความเขาใจกับงานที่จะตอง
ทํา นั่นคือตองเขาใจถึงแบบกอสราง เขาใจรายละเอียดตางๆในการกอสรางและขั้นตอนในการ
กอสราง
เปนที่นาแปลกใจมากที่วิศวกรที่จบใหมดูแบบกอสรางไมเปน ถาดูแบบกอสรางไมเปนทุก
อยางก็จบกัน บริษัทตองเสียเวลาหลายเดือนใหวิศวกรที่รับเขามาใหมนั่งดูแบบ ทําความเขาใจและ
ถอดรายการวัสดุ บางที่กวาจะทําไดก็ตองผานไป สองหรือสามโครงการ ... ในสมัยกอนวิศวกรจบ
ใหมจะทําไดตั้งแตโครงการแรกที่เขาไปรวมทํางานแลว
... บริษัทตองใชผลของการวิเคราะห และประมาณราคา ในการควบคุม วัสดุ คาแรง
รวมทั้งคาใชจายตางในการบริหารงานกอสรางทั้งๆที่เปนทักษะพื้นฐานแตวิศวกรจบใหมมักจะทํา
ไมไดทําใหบริษัทตองไปจางผูชํานาญงานดํา เนินการให แลวจึงใหวิศวกรใหมตรวจสอบผลและ
เรียนรูไปดวย
4) การรับความกดดัน (Work Under Pressure Skills)
งานวิศวกรรมโยธาจะดําเนินไปทามกลางความกดดันจากปญหารอบดาน ไมวาจะเปน
เจาของโครงการ ที่ปรึกษา ผูรับเหมากอสรางหรือผูสงของใหหนวยงานกอสราง ต างตองทํางาน
แขงกับเวลาในงบประมาณที่จํากัด วิศวกรโยธาจึงตองทํางานภายใตความกดดันอยูตลอดเวลา
วิศวกรที่ไมมีความชอบและมุงมั่นที่จะทํางานในอุตสาหกรรมนั้นๆ (Staying Current with
industry) มักจะไมอดทนตอความกดดันนั้น
... วิศวกรจบใหมตองรับความกดดันจากการทํางานทั้ งจากผูบังคับบัญชา เพื่อนรวมงาน
รับความกดดันจากผลงานของผูใตบังคับบัญชาหรือทีมงาน รวมทั้งตองรับความกดทันของกลุม
อื่นๆที่ตองประสานงานกัน โดยเฉพาะวิศวกรของผูรับเหมาซึ่งตองประสานงานรอบดาน วิศวกร
จบใหมนี้จะมีปญหาในการตัดสินใจทางดานวิศวกรรมสูง ขาดความมั่นใจ ขาดประสบการณ ซึ่งทํา
ใหยิ่งกดดันมากขึ้น วิศวกรที่ไมมีพี่เลี้ยงคอยประคองมักจะอยูไดไมนาน
5) ความรูเกี่ยวกับกฎหมายและขอกําหนด (Importance of codes and regulations)
วิศวกรทุกคนตองทํางานภายใตขอกําหนดและกฎหมายตางๆ โดยเฉพาะวิศวกรโยธา ใน
การทํางานในปจจุบันมีขอกฎหมายเกี่ยวของในเกือบทุกมิติ วิศวกรโยธาจึงตองรูถึงขอกฎหมาย
หลักๆไวประกอบการทํางาน เชน ขอกําหนดเกี่ยวกับการออกแบบ ขอกําหนดเกี่ยวกับความ
ปลอดภัย ดังนั้นวิศวกรโยธาเมื่อเริ่มเขาทํางานควรจะตองรูถึงขอกําหนด หรือกฎหมายที่เกี่ยวของ
โดยเฉพาะในงานกอสราง กฎหมายเกี่ยวกับแรงงาน ภาษี ความปลอดภัยรวมทั้งกฎหมายเกี่ยวกับ
ภาษีความผิดพลาดเหลานี้สงผลถึงกําไรและการขาดทุนของบริษัทได
... วิศ วกรจบใหม เ มื่ อ เริ่ ม เขา ทํ า งานเหมือ นกั บ ไม รู อ ะไรเลยในเรื่ อ งขอ กํ า หนดหรื อ
กฎหมายที่เกี่ยวของ บริษัทมีความผิดพลาดสองครั้งในเรื่องการทํารั้วปองกันงานกอสราง และการ
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เลือกใชเสาเข็ม เนื่องจากวิศวกรไมทราบถึงขอกําหนดในการทําการปองกันฝุน และไมทราบถึง
พื้นที่ที่มีการหามใชเสาเข็มตอก
5.3 ทักษะทางดานการเรียนรู (Learning Skills)
เป น หน า ที่ ข องมหาวิ ท ยาลั ย ที่ ต อ งสอนให นิ สิ ต มี ค วามรู ความเข า ใจในทฤษฎี ต า งๆ
ทางดานวิศวกรรมโยธา และมีทักษะในการวิเคราะหปญ หาทางวิศ วกรรมอยางเปนระบบ เมื่อ
ทํา งานมี ป ระสบการณ แ ล ว สามารถใช ป ระสบการณ แ ละทั ก ษะเหล า นั้ น ในการหาข อ มู ล และ
แกปญหาทางวิศวกรรมโยธาไดอยางมีประสิทธิภาพ แตบางบริษัทก็ตองการวิ ศวกรจบใหมที่มี
ความรูหรือทักษะเฉพาะทางเชนบริษัทเสาเข็มเจาะและโรงงานอุตสาหกรรมผลิตภัณฑคอนกรีต
… เนื่องจากทํางานรับเหมากอสรางอาคาร บริษัทรับวิศวกรที่จบใหมเขามาทํางาน โดย
ไมสามารถเจาะจงไดวา จะใหทําหนา ที่ที่มีความสามารถเฉพาะดา นไหน สวนใหญจะรับ เขามา
ทดแทนในตําแหนงที่ขาดแคลน ถาวิศวกรคนนั้นมีความสามารถในการเรียนรูที่ดี ความรูพื้นฐาน
ทางวิศวกรรมโยธาก็เพียงพอแลวที่จะทําใหทํางานไดดีในอนาคต
… มหาวิทยาลัยควรสอนหรือเปดโอกาสใหนิสิตไดเรียนรู สัมผัสกับอุตสาหกรรมกอสราง
ใหมากกวานี้ แมวาปจจุบัน ผูสอนขาดประสบการณจริงในวิชาชีพวิศวกรรม จึงสอนเด็กจากความ
เขาใจที่เรียนมามากกวา อานมามากกวาไมไดสรางใหเด็กเกิดความตระหนักรู (Awareness) เชน
ไมไดบอกถึงขอควรสงสัยหรือขอควรสังเกตตองคิดหรือประเด็นที่ตองระมัดระวังในขณะทํางาน
เด็กที่จบมาทํางานสนามในระยะหลังจึงขาดความสงสัย ขาดความอยากรู ทําใหเรียนรูงานจริงไดชา
มาก มีขอผิดพลาดบอยๆ ... การใหผูสอนใหศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนประสบการณกับวิศวกร
วิชาชีพที่มีประวัติประสบความสําเร็จบอยๆ จะทําใหสามารถนําไปถายทอดประสบการณใหนิสิต
ในระหวางการเรียนการสอนได
5.4 ทักษะทางดานการเงิน (Financial Skills)
การควบคุมตน ทุนและควบคุมราคาในงานกอสรางเปนความอยูรอดของการประกอบ
ธุรกิจกอสรางโดยเฉพาะในโครงการกอสราง แตบริษัทในระดับกลางและเล็กที่เปนกลุมตัวอยางยัง
ไมมีระบบที่ชัดเจนในการควบคุมตนทุน และจะไมปลอยใหวิ ศวกรดูแล ผูใหขอมูลเกือบทั้งหมด
เห็นวา ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับดานการเงิน เชนเขาใจเรื่องการบริหารกระแสเงินสดใหสอดคลอง
กับรายไดโครงการ เขาใจความสัมพันธของเรื่องราคา กําไรขาดทุน ดอกเบี้ยและการเครดิตสินคา
นาจะพียงพอแลว โดยมีผูใหขอมูลสองคนที่เห็นตางออกไปคือ
ผูใหขอมูลในบริษัทที่ปรึกษาใหความเห็นตางไปวา วิศวกรที่ทํางานในบริษัทที่ปรึกษาตอง
เขาใจถึงหลักการและวัตถุประสงคในลงทุนของผูวาจางรวมทั้งตองมีความรูในระบบการบริหาร
จัดการบาง จึงจะออกแบบและใหคําปรึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพและยังสามารถให แนวทางเลือก
ที่ดีแกผูวาจางทั้งในปจจุบันและในอนาคต
ผูใหขอมูลที่เปนผูรับเหมากอสรางใหความเห็นเพิ่มเติมวา ... ปจจุบันผูรับเหมากอสราง
ในระดับกลางตองพัฒนาและปรับปรุงตัวใหทันการแขงขันกับทุนขามชาติ วิศวกรก็เชนกันตอง
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เรียนรูเทคโนโลยีใหมๆ ในการบริห ารงานกอ สรา งใหมีป ระสิ ทธิภาพสูง ที่สุด ความรูทางดา น
การเงินจึงมีความจําเปนสําหรับวิศวกรยุคใหม โดยเฉพาะในเรื่องของการควบคุมตนทุน (Cost
Control) และการวิเคราะหทางดานการเงินของโครงการทั้งโครงการ (Project Financial)
จึงสังเกตไดวาวิศวกรรมโยธาเปนสาขาวิศวกรรมหลักที่สําคัญสาขาหนึ่ง สามารถทํางานไดหลากหลาย
ทางดานโครงสรางพื้นฐาน เชน อาคาร น้ําประปา น้ําเสีย การปองกันน้ําทวม เปนตน จึงมีผูที่ตองการจะศึกษาตอ
ระดับบัณฑิตศึกษาในสาขาวิชานี้เปนจํานวนมาก การเปดหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาในสาขาวิชาวิศวกรรมโยธาจึง
เปนการตอบสนองความตองการของตลาดแรงงาน เพิ่มทักษะในการการแขงขันและหาความรูอันนําไปสูการ
เจริญเติบโตอยางยั่งยืน
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ผลการสํารวจ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (พ.ศ. 2557)
1. ขอมูลผูใหสัมภาษณ
ผูใหขอมูลในการสํารวจครั้งนี้มีทั้งที่ประกอบกิจการเอกชนและสถาบันการศึกษาเปนผูมีอายุในชวง
31-40 ป คิดเปน 62.5% และชวง 41-50 ป คิดเปน 37.5% เปนบุคลากรในสถาบันการศึกษา 62.5%
และเปนผูบริหาร 50%
2. ผลการสํารวจ
ผูใ ห ขอ มู ล ตอบแบบสอบถามทั้ ง หมด มีค วามเห็ น ว า ในป จ จุ บัน มี ค วามตอ งการมหาบั ณ ฑิ ต
วิศวกรรมโยธา สาขาขนสงและจราจร และสาขาธรณีเทคนิคมากที่สุดรองลงเปนสาขาคอนกรีตและวัสดุ
วิศวกรรม สาขาโครงสราง และสาขาแหลงน้ําและสิ่งแวดลอม และทักษะที่คาดหวังมากในบัณฑิตไดแก
ทักษะในการบูรณาการความรูและองคความรูในการแกปญหา ทักษะดานการบริหารจัดการ ติดตอสื่อสาร
การทํางานเปนกลุม ความเขาใจทางทฤษฎีและนําไปสูการปฏิบัติงานและการวิจัยที่ดีและความพรอมเรียนรู
สิ่งใหม
3. สาขาทางวิศวกรรมที่เปนที่ตองการในระดับมหาบัณฑิต
จากผลการสํารวจพบวามีความตองการมหาบัณฑิต สาขาขนสงและจราจร และสาขาธรณีเทคนิค
มากที่สุดรองลงเปนสาขาคอนกรีตและวัสดุวิศวกรรม สาขาโครงสราง และสาขาแหลงน้ําและสิ่งแวดลอม
4.ทักษะที่คาดหวัง
4.1 ทักษะสวนบุคคล
ผูใหขอมูลระบุทักษะสวนบุคคลที่คาดหวังมากไดแก ทักษะดานการติดตอสื่อสาร การทํางานเปนกลุม และ
การบริหารจัดการ ผูใหขอมูลมีความเห็นและใหขอเสนอแนะดังนี้
“การเรียนปริญญาโท มักเนนการทํางานวิจัย ซึ่งบางครั้งในทางปฏิบัติจริงในการทํางานทักษะ
ทางการบริหารและการจัดการที่ดี เปนสิ่งที่จําเปนมากในการบรรลุเปาหมาย”
“อันที่จริงก็คาดหวังจากทั้งหมดที่เสนอมาแตที่สําคัญที่สุดก็คือจรรยาบรรณ ซึ่งเปนจริยธรรมใน
การทํางานและถือเปนทักษะสวนบุคคลที่พึงมีเปนสําคัญ ”
4.2 ทักษะดานวิชาชีพ
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ทักษะดานวิชาชีพที่ผูใหขอมูลทุกคนคาดหวังมากที่สุด ไดแก ทักษะในการบูรณาการความรูเพื่อ
แกปญ หา รองมาไดแก ทักษะการวิเคราะหแ ละออกแบบทางวิศวกรรม ผูใหขอ มูลมีความเห็นและให
ขอเสนอแนะดังนี้
“งานวิศวกรรมเกี่ยวของกับศาสตรอื่นหลายแขนงและตองทํางานรวมกับผูอื่น เพื่อลดขอพิพาท
หรือปญหา ความสามารถในการแกปญหาและความรูเกี่ยวกับกฎหมายจึงเปนสิ่งสําคัญ เพื่อรักษา
มาตรฐานการอยูรวมกันในสังคม”
“ทักษะดังกลาวขางตนถือวาควรจะมีโดยเฉพาะเรื่องการบูรณาการความรูเพื่อแกปญหาและ
วิเคราะหและออกแบบเพื่อไมใหเกิดปญหา สวนเรื่องกฎหมายก็ถือเปนสิ่งจําเปนเชนกัน”
4.3 ทักษะดานการเรียนรู
ผูใหขอมูลระบุทักษะดานการเรียนรูที่คาดหวังมากไดแก การมีความเขาใจในเนื้อหาสาระของงานที่
ทํา มีความเขาใจทางทฤษฎีและนําไปสูการปฏิบัติงานและการวิจัยที่ดี และ มีความพรอมในการเรียนรูสิ่ง
ใหม ผูใหขอมูลมีความเห็นและใหขอเสนอแนะดังนี้
“ก็สําคัญทั้งหมด โดยขอเนนเรื่อง Open mind สวนเรื่องระเบียบขอบังคับถือวาเรียนรูกันไดตาม
องคกรที่ทํางานดวย”
4.4 ทักษะดานการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
ผูใหขอมูลระบุทักษะดานการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมที่คาดหวังมากไดแกการมีทักษะในการบูร
ณาการองคความรูในการแกปญหารองลงมาไดแก การมีความสามารถในการประดิษฐคิดคนและพัฒนา
นวัตกรรม และ การมีจรรยาบรรณของนักวิจัยที่ดี ผูใหขอมูลมีความเห็นและใหขอเสนอแนะดัง นี้
“อยางที่เสนอไปแลวคือถือจรรยาบรรณเปนสําคัญ สวนอื่นก็จะเปนไปตามความสามารถซึ่งถามี
ทักษะทางดานการบูรณาการและดานความคิดสรางสรรคก็จะดีมาก”
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ตารางสรุปผลการสํารวจ
ขอมูลของผูตอบแบบสอบถาม
เพศ
- ชาย
- หญิง
ชวงอายุ
20-30
31-40
41-50
51-60
60+
ระดับการศึกษา
- ตรี
- โท
- เอก
สาขาวิชาที่จบการศึกษา
- วิศวกรรมโยธา
- วิศวกรรมทรัพยากรน้ํา
- บริหาร
- วิศวกรรมสิ่งแวดลอม
- เทคโนโลยีพลังงาน
ตําแหนงงาน
- ผูบริหาร
- วิศวกร
- นักวิจัย
- บุคลากรในสถาบันการศึกษา
ประเภทกิจการ/องคกร
- หนวยงานรัฐ
- ภาคอุตสาหกรรม
- บริษัทเอกชน
- สถาบันการศึกษา

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

จํานวน

คิดเปนรอยละ

4
4

50%
50%

0
5
3
0
0

0%
62.5%
37.5%
0%
0%

0
3
5

0%
37.5%
62.5%

5
1
1
1
1

62.5%
12.5%
12.5%
12.5%
12.5%

4
1
0
5

50%
12.5%
0%
62.5%

2
0
3
5

25%
0%
37.5%
62.5%
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ผลการสํารวจ
ความตองการมหาบัณฑิตสาขาตางๆ
- โครงสราง
- บริหารงานกอสราง
- บริหารจัดการน้ํา
- ฐานราก
- ขนสง
- โครงสรางพื้นฐาน
- สิ่งแวดลอม
ทักษะที่คาดหวัง
ทักษะสวนบุคคล
- ทักษะทางดานการติดตอสื่อสาร
- การประสานสัมพันธ
- ทักษะในการทํางานกลุม
- ทักษะทางการบริหารและการจัดการ
ทักษะดานวิชาชีพ
- การวิเคราะหและออกแบบทางวิศวกรรม
- ทักษะการใชคอมพิวเตอร
- การรับความกดดัน
- ทักษะในการบูรณาการความรูเพื่อแกปญหา
- ความรูเกี่ยวกับกฎหมายและขอกําหนด
ทักษะทางดานการเรียนรู
- มีความเขาใจในเนื้อหาสาระของงานที่ทํา
- มีความเขาใจทางทฤษฎีและนําไปสูการปฏิบัติงานและการวิจัย
ที่ดี
- เขาใจระเบียบขอบังคับขององคกร
- มีความพรอมในการเรียนรูสิ่งใหม
ทักษะทางดานการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
- มีทักษะและเขาใจในกระบวนการระเบียบวิธีวิจัย
- มีความสามารถในการประดิษฐคิดคนและพัฒนานวัตกรรม
- มีทักษะในการบูรณาการองคความรูในการแกปญหา
- มีจรรยาบรรณของนักวิจัยที่ดี

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

จํานวน

คิดเปนรอยละ

1
2
2
0
1
1
1

25%
50%
50%
0%
25%
25%
25%

3
1
3
3

75%
25%
75%
75%

3
1
1
4
2

75%
25%
25%
100%
50%

2
3

50%
75%

0
3

0%
75%

1
2
4
2

25%
50%
100%
50%
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Structural Engineering
Engineering (International
Program)

สาขาที่เชี่ยวชาญ
ผลงานทางวิชาการ

สถาบัน
มหาวิทยาลัยนเรศวร
Asian Institute of Technology
Sirindhorn International Institute
Technology, Thammasat University

ปที่สําเร็จ
2546
2548
2555

Behaviors of Concrete structure Advanced Reinforced Concrete
Design Repair and Strengthening of Concrete Structure Structural
Design to Against Disaster loads

1. บทความวิจัยตีพิมพในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
Pimanmas A, Joyklad P, Warnitchai P. Structural design guideline for tsunami evacuation shelter.
Journal of earthquake and tsunami 2010;4(4):269-284.
Joyklad P, Pimanmas A. Cyclic stress development in substandard beam-column joint. Proceedings
of the Institution of Civil Engineers journal Structures and Buildings 2010; 164(3):211225.
Joyklad P, Pimanmas A, Rajesh DP. Cyclic performance of beam-column joints with extended
column fixed at base: Part I – Experimental investigation. Magazine of Concrete Research
2012;64(9):807-825.
Suparp S, Joyklad P. Appraisal of strengthening cost for increasing flexural strength of reinforced
concrete slab bridges in Thailand. Advanced Materials Research 2014;931-932:490495.
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Joyklad P, Chaimahawan P, Pimanmas A. Assessment of seismic deficiency of existing reinforced
concrete buildings in Bangkok. Research and Development Journal of the Engineering
Institute of Thailand 2007;18(3):19-28.
Jantanalikit P, Joyklad P, Pimanmas A. Experimental investigation of reinforced concrete beams
strengthened by skeleton steel and ferrocement cover. Research and Development Journal of
the Engineering Institute of Thailand 2010;21(1):17-26.
Suparp S, Joyklad P. A study on load-carrying behavior of simple-supported bridge due to Thai
truck loads. KasemBundit Engineering Journal 2011;1(1):33-48.
Joyklad P, Suparp S. Article review: Design philosophies of reinforced concrete beam-column
joints. KasemBundit Engineering Journal 2011;1(1):77-80.
Suparp S, Joyklad P. A comparison of internal forces of simple supported bridges due to Thai truck
loads with AASHTO highway loads. Research and Development Journal of the Engineering
Institute of Thailand 2011;22(1):25-35.
Suparp S, Joyklad P. A comparison of maximum response of three-span continuous bridges due to
Thai trucks with AASHTO highway live loadings. KMUTT Research and Development
Journal 2011;34(3):317-344.
Joyklad P, Pimanmas A. Seismic behavior of substandard RC beam-column joints dominated by
Cantilever Action. KasemBundit Engineering Journal 2011;1(3):51-76.
Suparp S, Joyklad P. Response ratios of simple beam bridges due to Thai trucks and HL-93 live
loadings. Research and Development Journal of the Engineering Institute of Thailand
2012;23(3):54-64.
Suparp S, Joyklad P. Maximum response ratios of three-span continuous bridge girders due to Thai
trucks and HL-93 live loadings. KMUTT Research and Development Journal
2012;35(4):501-518.
Joyklad P, Pimanmas A. Seismic behavior of lightly reinforced concrete beam-column joints at first
floor. KasemBundit Engineering Journal 2012;2(1):1-25.
Joyklad P, Suparp S. Book review: Design of concrete structures 14th edition by A. H. Nilson, D.
Darwin and C. W. Dolan. KasemBundit Engineering Journal 2012;2(2):108-117.
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Joyklad P, Suparp S. An approach of bridge strengthening for cast-in-Situ reinforced concrete
slabs loaded by Thai trucks. Research and Development Journal of the Engineering Institute
of Thailand 2014;25(1):71-80.
Suwanmaneechot P, Julphunthong P, Morarai P, Joyklad P, Pheeraphan T. Development of high
performance concrete for bulletproof wall panel application. Naresuan University
Engineering Journal 2016;11(2):15-22.
2. บทความที่ไดรับการตีพิมพฉบับเต็มจากการประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ
Pheeraphan T, Joyklad P, Nimityongskul P. Experimental study on blast load resistance of
ferrocement panels. Proceedings of the 8th International Symposium and Workshop on
Ferrocement and Thin Reinforced Cement Composites (FERRO8); 2006 Feb 6-8;
Bangkok, Thailand; 2005:11 p.
Pheeraphan T, Joyklad P, Nimityongskul P. Blast load test on ferrocement sandwich panels.
Proceedings of the 8th International Symposium and Workshop on Ferrocement and Thin
Reinforced Cement Composites (FERRO8); 2006 Feb 6-8; Bangkok, Thailand; 2005:12
p.
Joyklad P,Pimanmas A. The seismic behavior of reinforced concrete bridge pier with debonded
reinforcements and interface dowels. Proceedings of the 11th East Asia-Pacific Conference
on Structural Engineering & Construction (EASEC-11) “Building a Sustainable
Environment”; 2008 Nov 19-21; Taipei, Taiwan; 2008:6 p.
Pimanmas A, Joyklad P. Effects of debonding on behaviors of substandard bridge piers.
Proceedings of the 6th Regional Symposium on Infrastructure Development (RSID6);
2009 Jan 12-13; Bangkok, Thailand; 2009:6 p.
Joyklad P, Pimanmas A. Assessment of seismic performance of existing bridge piers in Bangkok.
Proceedings of the 6th Regional Symposium on Infrastructure Development (RSID6);
2009 Jan 12-13; Bangkok, Thailand; 2009: 6 p.
Juntanalikit P, Joyklad P, Pimanmas A. Shear strengthening of reinforced concrete beams using
ferrocement. Proceedings of the 8th International Symposium on New Technologies for
Urban Safety of Mega Cities in Asia (USMCA-SEIKEN SYMPOSIUM 57); 2009 Oct
15-16; Incheon, Korea; 2009: 11 p.
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Suparp S, Joyklad P. A study on simple beam bridge responses due to Thai truck loads.
Proceedings of the 4th International Science, Social Science, Engineering and Energy
Conference (I-SEEC 2012); 2012 Dec 11-14; Petchburi, Thailand; 2012: 8 p.
Suparp S, Joyklad P. Quantitative comparisons of bridges responses due to Thai trucks with
highway live loadings from various countries. Proceedings of the 30th Conference of the
ASEAN Federation of Engineering Organizations (CAFEO-30); 2012 Dec 16-19;
Phnom Penh, Cambodia; 2012:15 p.
Suparp S, Joyklad P. The influence of vehicular loads on safety factors of selected reinforced
concrete slab bridges in Thailand. Proceedings of the 31st Conference of the ASEAN
Federation of Engineering Organizations-CAFEO31; 2013 Nov 10-14; Jakarta,
Indonesia; 2013:6 p.
Suparp S, Joyklad P. Effects of increasing weight limits on highway bridges in Thailand.
Proceedings of the 37th IABSE Symposium Madrid 2014; 2014 Sep 3-5; Madrid, Spain;
2014:8 p.
Suparp S, Joyklad P. Performance enhancement of existing bridges due to overweight vehicles with
multi-Axle loading. Proceedings of the International Conference on Advanced Engineering
Technology (ICAET 2014); 2014 Dec 20-21; Incheon National University, South Korea;
2015:7 p.
Lam L, Hussain Q, Joyklad P, Pimanmas A. Behavior of RC deep beams strengthened in shear
using glass fiber reinforced polymer with mechanical anchors. Proceedings of the
International Conference on Environment And Civil Engineering (ICEACE’2015); 2015
April 24-25; Pattaya, Thailand; 2015:6 p.
Joyklad P, Pheeraphan T, Nimityongskul P. Development of ferrocement panel to resist blast load.
Proceedings of the 10th National Convention on Civil Engineering (NCCE10); 2005 May
2-5; Pattaya, Thailand; 2005:6 p.
Pheeraphan T, Joyklad P, Nimityongskul P. Blast load test of ferrocement panels. Proceedings of
the first Annual Concrete Conference; 2005 Oct 25-27; Rayong, Thailand; 2005:6 p.
Pimanmas A, Joyklad P. Measures for tsunami evacuation shelters in Phuket and Pang-Nga.
Proceedings of the 12th National Convention on Civil Engineering (NCCE12); 2007 May
2-4; Phitsanulok, Thailand; 2007:6 p.
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Joyklad P, Pimanmas A. Design guidelines for evacuation shelter in tsunami hazard area.
Proceedings of the 12th National Convention on Civil Engineering (NCCE12); 2007 May
2-4; Phitsanulok, Thailand; 2007:5 p.
Pimanmas A, Joyklad P. Design concepts for evacuation shelter in tsunami hazard areas.
Proceedings of the 13th National Conference on Civil Engineering (NCCE13); 2008 May
14-16; Pattaya, Thailand; 2008:6 p.
Suparp S, Joyklad P. A study of construction and design concepts of the fashion island’s bridge.
Proceedings of the 13th National Conference on Civil Engineering (NCCE13). Pattaya,
Thailand; 2008:6 p.
Joyklad P, Pimanmas A. Structural evaluation and strengthening of existing buildings in tsunami
hazard areas. Proceedings of the 13th National Conference on Civil Engineering
(NCCE13); 2008 May 14-16; Pattaya, Thailand; 2008:6 p.
Joyklad P, Pimanmas A. The seismic behavior of reinforced concrete bridge pier with debonded
reinforcements. Proceedings of the National Conference on Civil Engineering (NCCE13);
2008 May 14-16; Pattaya, Thailand; 2008:6 p.
Joyklad P, Jantanalikit P, Pimanmas A. Shear strengthening of RC beams using web steel and
ferrocement cover. Proceedings of Annual Concrete Conference 5; 2009 Oct 20-22;
Nakhon Ratchasima, Thailand; 2009:6.
Suparp S, Joyklad P. A study on load-carrying behavior of three-span continuous bridge due to
Thai truck Loads. Proceedings of the 16th National Conference on Civil Engineering
(NCCE16); 2011 March 18-19; Pattaya, Thailand; 2011:12 p.
Suwanmaneechot P, Julphunthong P, Joyklad P. Performance of modified concrete panels for
resisting of high-velocity bullet impacts. Proceedings of the 21th National Conference on
Civil Engineering (NCCE21); 2016 Jun 28-30; Songkhla, Thailand; 2016:5 p.
Phutthanet P, Julphunthong P, Joyklad P. Development of special radiation shielding concretes
using barite and evaluating their shielding characteristics. Proceedings of the 21th National
Conference on Civil Engineering (NCCE21); 2016 Jun 28-30; Songkhla, Thailand;
2016:8 p.
3. หนังสือ/ตํารา
ไมมี
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4. ทุนวิจัยที่ไดรับ
1. ผลิตคอนกรีตประสิทธิภาพสูงสําหรับกําแพงปองกันกระสุนและกัมมันตรังสี . โครงการวิจัยทางดาน

ยุทโธปกรณเพื่อพัฒนาศักยภาพของกองทัพและการปองกันประเทศ
อุดมศึกษา (ผูรวมวิจัย)

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

โดยสํานักงานคณะกรรมการการ
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วิศวกรรมแหลงน้ํา

ผลงานทางวิชาการ
1. บทความวิจัยตีพิมพในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
ชัยยุทธ ชินณะราศรี ผูแตงหลัก , เกรียงไกร ปอแกว, วชิรวิทย ยางไชย, สัจจะ เสถบุตร, ภูริภัส สุนทร
นนท. การวิเคราะหภารกิจขององคกรดานน้ําของรัฐในประเทศไทยและแนวทางการพัฒนาศูนย
ขอมูลน้ําแหงชาติเพื่อบรรเทาภัยพิบัติจากน้ํา. วารสารวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยพระจอมเกลา
ธนบุรี 2557;37-8:361-388.
2. บทความที่ไดรับการตีพิมพฉบับเต็มจากการประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ
พุธิตา เดชสูงเนิน, ภูริภัส สุนทรนนท, ชัยวัฒน เอกวัฒนพานิชย, ธรรมนูญ รัศมีมาสเมือง, สัจจะ เสถ
บุตร และชัยยุทธ ชินณะราศรี. การพัฒนาโครงสรางองคกรหลักดานน้ําและประเด็นกฎหมายใน
ประเทศไทย. งานประชุมวิชาการโยธาแหงชาติ ครั้งที่ 19; 14-16 พฤษภาคม.
Soonthornnonda P,Sethaputra S, Ekkawatpanit C, Rasmeemasmuang T. Thai water institutional and
legal developments: A review and example of persistent environmental problem.
Proceedings of the 2nd International Young Researchers Workshop on River Basin
Environment and Management; 2015 Oct 5-6; Vietnam National University, Vietnam.
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Puripus S, SethaputraS, et. al. An optional approach for flood mitigation and avoiding groundwater
depletion in Thailand: A Review of the Conjunctive Water. Proceedings of the ICID and
26th European Regional Conference and 66th International Executive Council (IEC); 2015
Oct 11-16; Montpellier, France.
3. รายงานฉบับสมบูรณ
The Mekong Secretariat’s study in “Human Resource Development
Strategy,Thailand".
รับผิดชอบในฐานะหัวหนาโครงการ มีรายงานเปนภาษาอังกฤษอยูที่ MRC; 1994 Mar.
Water Policy for Sri Lanka. รับผิดชอบในตําแหนงผูเชี่ยวชาญดานวางแผน. มีรายงานเปนภาษาอังกฤษ
อยูที่ ADB (Manila);1993.
Water Supply in Southern Lao. รับผิดชอบในตําแหนงผูเชี่ยวชาญด านองคกรการจัดการน้ํา. มีรายงาน
เปนภาษาอังกฤษอยูที่ Nam Papa Lao Company in Vientiane;1991.
Small Irrigation Weirs in Cambodia. ใหคําแนะนํา ตรวจสอบการออกแบบ กอสรางฝายขนาดเล็กเพื่อ
การชลประทาน;1992.
Liaison between Thai and Cambodia. รับผิดชอบในการนําคณะรัฐมนตรีของกัมพูชา มาเยี่ยมประเทศ
ไทยอยางไมเปนทางการ;1992.
Liaison between Thai and Laos in National Planning. รับผิดชอบประสานงานระหวาง NESDB (ไทย)
กับกระทรวงวางแผน (ลาว);1990-1992.
UNDP/WORLDBANK water supply and sanitation decade. รับผิดชอบในตําแหนง National Project
Officer ประสานงานในประเทศไทย ลาว และกัมพูชา;Jun 1988- Jun 1989.
การพัฒนาตัวชี้วัดสําหรับประเมินสถานะการณน้ําในลุมน้ําเจาพระยา. ทําใหกรมทรัพยากรน้ํา เปนสวน
หนึ่งของโครงการ World Water Assessment Program (WWAP) ของ United Nation ขณะนี้
กําลังทดลองใชในลุมน้ําปง. มีรายงานเปนภาษาอังกฤษอยูที่กรมทรัพยากรน้ํา และ web ของ
WWAP;2545-Present.
แผนกลยุทธสําหรับกรมชลประทาน. รับ ผิดชอบประสานงาน และวางแผนการทํา งาน. มีรายงานเปน
ภาษาไทยอยูที่กรมชลประทาน;2001-2003.
การศึกษาเพิ่มเติมสําหรับการพัฒนาลุมน้ําชีตอนบน. รับผิดชอบในตําแหนงผูเชี่ยวชาญการวางโครงการ.
มีรายงานเปนภาษาไทยอยูที่กรมชลประทาน;2001 May.
Chao Phraya Basin Organization Component; Development of an Action Plan for Piloting RightsBased Allocation of Water. National Water Resources Committee Thailand and the World
Bank, 2001.รับผิดชอบในตําแหนง Water allocation specialist. มีรายงานเปนภาษาอังกฤษอยูที่
กรมทรัพยากรน้ํา และ World Bank; April 2000 - April 2001.
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Capacity Building in the Water Resources Sector Project: ADB TA 3260. รับผิดชอบในตําแหนง
Water resources Planning Specialist. มีรายงานเปนภาษาอังกฤษอยูที่กรมทรัพยากรน้ํา ; April
2000 - February 2001.
National Water Vision: A Case Study on Thailand. รับผิดชอบในฐานะหัวหนาโครงการ. มีรายงานเปน
ภาษาไทยอยูที่กรมทรัพยากรน้ํา;2000 Jul.
River Basin Planning, RID. รับผิดชอบในตําแหนงผูเชี่ยวชาญวางแผนการพัฒนาแหลงน้ํา . มีรายงาน
เปนภาษาไทยสําหรับลุมน้ําก่ําอยูที่กรมชลประทาน;1994-1998.
แผนหลักสําหรับกรมชลประทาน. รับผิดชอบในฐานะหัวหนาโครงการ. มีรายงานเปนภาษาไทยอยูที่กรม
ชลประทาน;1996-1998.
ยุทธศาสตรสําหรับ Free Trade Zone, กระทรวงอุตสาหกรรม. รับผิดชอบในตําแหนงผูเชี่ยวชาญ
โครงสรางพื้นฐาน สําหรับนิคมอุตสาหกรรมแมสอดและขอนแกน . มีรายงานเปนภาษาไทยอยูที่
กระทรวงอุตสาหกรรม;1996.
แผนพัฒนาลุมน้ําในภาคใต NESDB. รับผิดชอบในฐานะหัวหนาโครงการ. มีรายงานเปนภาษาไทยอยูที่
NESDB;1993.
Privatization of Water Supply Operation, การประปาภูมิภาค. รับผิดชอบการทํานายความตองการน้ํา
และกําหนดแหลงน้ําดิบสําหรับภูเก็ตและปทุมธานี . มีรายงานเปนภาษาอังกฤษอยูที่การประปา
ภูมิภาค;1993.
Metropolitan Regional Structure Planning, NESDB. รับผิดชอบดานโครงสรางพื้นฐาน. มีรายงานเปน
ภาษาอังกฤษอยูที่ NESDB;1993.
Industrializing Thailand and Its Impact on the Environment, TDRI. รับผิดชอบในตําแหนงWater
Resources Specialist. มีรายงานเปนภาษาอังกฤษอยูที่ TDRI;1990.
4. ทุนวิจัยที่ไดรับ
ไมมี
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มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)
ตําแหนงทางวิชาการ
สังกัด

วาที่รอยตรีศุภชัย สินถาวร
Mr. SuphachaiSinthaworn
ผูชวยศาสตราจารย
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร

เบอรติดตอ
E-mail

suppachai@g.swu.ac.th

ประวัติการศึกษา
วุฒิการศึกษา
วศ.บ.
วศ.ม.
M.Sc.
D.Eng.

คุณวุฒิ / สาขาวิชา
วิศวกรรมโยธา
วิศวกรรมโยธา
Disaster Management
Structural Engineering

สาขาที่เชี่ยวชาญ

สถาบัน
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
National Graduate Institute for Policy Studies, Japan
Asian Institute of Technology

ปที่สําเร็จ
2543
2546
2558
2552

วิศวกรรมโครงสราง, เทคโนโลยีคอนกรีต, วิศวกรรม
แผนดินไหว

ผลงานทางวิชาการ
1. บทความวิจัยตีพิมพในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
Sinthaworn S, Nimityongskul P. Quick monitoring of PozzolanicReactivit of waste ash. Waste
Management 2009;29 No.5:1526-1531.
Sujjavanich S, Mairiang W, Sinthaworn S. Some effects on datum temperature for maturity
application on fly ash concrete. Kasetsart J. (Nat. Sci.) 2004;38:150 – 156.
WasanTeerajetgu, SuppachaiSinthaworn. Effects of using fine quarry waste as cement replacement
material on the compressive strength of the mixture of interlocking block. Advanced
Materials Research 2014;1030-1032:2348- 2353.
Sinthaworn S, Koseekageepat T, Saengmanee O. Investigation of engineering properties of quarry
waste in eastern part of Thailand for use as fine aggregate in concrete. Advanced Materials
Research 2014;974:350-353.
SuppachaiSinthaworn, WasanTeerajetgul ,AttasitSirivachiraporn. Water penetration resistance of
green concrete incorporating with quarry wastes. Advanced Materials Research 2014;875877:619-623.
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ศุภชัย สินถาวร. การผลิตคอนกรีตกาลังสูงมากที่ไหลเขาแบบไดงาย. วารสารวิศวกรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2557;ปที่ 6 ฉบับที่ 11 มกราคม - มิถุนายน.
2. บทความที่ไดรับการตีพิมพฉบับเต็มจากการประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ
ศุภชัย สินถาวร และ พิชัย นิมิตยงสกุล . วิธีตรวจสอบสารปอซโซลานเชิงคุณภาพอยางรวดเร็วภายในหนึ่ง
วัน. การประชุมวิชาการคอนกรีตประจําป ครั้งที่ 5; 2552 ตุลาคม 20-22; โรงแรมเดอะกรีนเนอ
รี่ รีสอรท เขาใหญ จังหวัดนครราชสีมา.
ศุภชัย สินถาวร. ประสิทธิภาพของซิลิกาฟูมซึ่งเริ่มจับตัวกันเนื่องจากไดรับความชื้นในอากาศ. การประชุม
วิชาการวิศวกรรมโยธาแหงชาติครั้งที่ 12; 2550 พฤษภาคม 2-4; โรงแรมอมรินทรลากูน จ.
พิษณุโลก.
ศุภชัย สินถาวร, ภัททิรา ทองประกอบ, อมฤต สิริอิสสระนันทและ พิชัย นิมิตยงสกุล .ปญหาที่พบในการ
ตรวจสอบดัชนีการรับกําลังของสารปอซโซลานตามมาตรฐาน ASTM C 311. การประชุมวิชาการ
คอนกรีตประจําป ครั้งที่ 2; 2549 ตุลาคม; โรงแรมเจริญศรี แกรนด รอยัล จังหวัดอุดรธานี.
Sujjavanich S, Mairiang W, Sinthaworn S. Some effects on datum temperature for maturity
application on fly ash concrete.Proceedings of the 42nd Kasetsart University Annual
Conference, Bangkok. p. 51-57.
ศุภชัย สินถาวร และ สุวิมล สัจจวาณิชย . การควบคุมงานกอสรางคอนกรีตบดอัดเขื่อนคลองทาดาน. การ
ประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแหงชาติครั้งที่ 8; 2545 ตุลาคม 23-25; โรงแรมโซฟเทล ราชา
ออคิด จ.ขอนแกน.
3. ตํารา/หนังสือ
ศุ ภ ชั ย สิ น ถาวร. เอกสารประกอบการสอนวิ ช า คอนกรี ต เทคโนโลยี ภาควิ ช าวิ ศ วกรรมโยธา คณะ
วิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ; 2553.
ศุภชัย สินถาวร. เอกสารประกอบการสอนวิชา การวิเคราะหโครงสราง I ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะ
วิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ; 2552.
ศุภชัย สินถาวร. เอกสารประกอบการสอนวิชาวัสดุวิศวกรรมโยธาและการทดสอบ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา
คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ; 2551.
ศุภชัย สินถาวร. เอกสารประกอบการสอนวิชาการออกแบบโครงสรางไมและเหล็ก ภาควิชาวิศวกรรมโยธา
คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ; 2547.
4. ทุนวิจัยที่ไดรับ
การพัฒนาซอฟตแวรสําหรับใชในการวิเคราะหหนาตัดคอนกรีตเสริมเหล็กภายใตแรง
แผนดินไหว. ทุนวิจัยเงินรายไดคณะวิศวกรรมศาสตรมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2559. (หัวหนาโครงการวิจัย)
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เบอรติดตอ
E-mail

นาย วสันต ธีระเจตกูล
Mr. Watson Teerajetgul
ผูชวยศาสตราจารย
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร
wasantee@swu.ac.th

ประวัติการศึกษา
วุฒิการศึกษา
วศ.บ.
วศ.ม.
D.Eng.

คุณวุฒิ / สาขาวิชา
วิศวกรรมโยธา
วิศวกรรมโยธา
Construction Engineering and Management

สถาบัน
มหาวิทยาลัยขอนแกน
มหาวิทยาลัยขอนแกน
Asian Institute of Technology

ปที่สําเร็จ
2524
2532
2551

สาขาที่เชี่ยวชาญ ConstructionEngineering and Management
ผลงานทางวิชาการ
1. บทความวิจัยตีพิมพในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
Teerajetgul W, Sinthaworn S. Effects of using fine quarry waste as cement replacement material on
the compressive strength of the mixture of interlocking block. Adv Mat Res 2014; 10301032: 2348 – 2353.
Sinthaworn S, Teerajetgul W, Sirivachiraporn A. Water Penetration Resistance of Green Concrete
Incorporating with Quarry Wastes. Adv Mat Res; 875-877: 619-623.
Teerajetgul W, Chareonngam C, Wethyavivorn P. Key knowledge factors in Thai construction
practice. International Journal of Project Management 2009;27 8 November:833-839.
Wethyavivorn P, Chareonngam C, Teerajetgul W. Strategic assets driving organizational capabilities
of Thai construction firms.Journal of Construction, Engineering and Management
2009;135 Issue 11:1222-1231.
Teerajetgul W, Charoenngam C. Tacit knowledge utilization in Thai construction projects. Journal
of Knowledge Management 2008;12,1:164-174.
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Teerajetgul W, Charoenngam C. Factors inducing knowledge creation process: Empirical evidence
from Thai construction projects. Engineering, Construction and Architectural Management
2006;13 No. 6:584-599.
สุชัญญา โปษะยะนันท และ วสันต ธีระเจตกูล. ปจจัยหลักในการจัดการความรูเชิงปฏิบัติในอุตสาหกรรม
กอสรางขนาดกลางและยอม. วิศวกรรมสารฉบับวิจัยและพัฒนา2556; ปที่ 24.
ทรงศักดิ์ สุธาสุประดิษฐ และ วสันต ธีระเจตกูล. การวิเคราะหพฤติกรรมของสะพานขณะทําการกอสราง.
โยธาสาร2555; ปที่ 24 ก.ค.-ก.ย.
ทรงศักดิ์ สุธาสุประดิษฐ และ วสันต ธีระเจตกูล. การวิเคราะหพฤติกรรมของสะพานขณะทําการกอสราง.
โยธาสาร 2555; ปที่ 24 ฉบับที่ 2 เม.ย.-มิ.ย.
ปยนุช เวทยวิวรณ โชติชัย เจริญงาม และ วสันต ธี ระเจตกูล. การบริหารเชิงยุทธศาสตร กรณีศึกษาบริษัท
กอสรางไทย. วิศวกรรมสาร มก. 2552;68 ปที่ 22 พ.ค.-ก.ค.
ปยะนุช เวทยวิวรณ โชติชัย เจริญงาม และ วสันต ธีระเจตกูล . การพัฒนาเชิงยุทธศาสตรเพื่อความเข็มแข็ง
ของบริษัทกอสรางไทย. วารสารโยธาสาร 2551;ก.ย.-ต.ค.
วสันต ธีระเจตกูล. การจัดการองคความรูในโครงการกอสราง. วารสารโยธาสาร 2550; พ.ย.-ธ.ค.
2. บทความที่ไดรับการตีพิมพฉบับเต็มจากการประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ
Sinthaworn S, Teerajetgul W, and Sirivachiraporn A. Water Penetration Resistance of Green
Concrete incorporating with Quarry Wastes Proceeding of International Conference on
Frontiers of Mechanical Engineering, Materials and Energy (ICFMEME 2012), 2012 Dec
20-21; Beijing, China.
Teerajetgul W, Charoenngam C, Vorasubin P. Knowledge management practices in Thai
construction projects. Proceedings of the 11th East Asia-Pacific Conference on Structural
Engineering & Construction (EASEC-11) “Building a Sustainable Environment”; 2008
Nov 19-21;Taipei , Taiwan.
Teerajetgul W, Chareonngam C, Mahavarrakorn W. COLLABORATIVE PRACTICES OF CONTRACTING
PROBLEMS IN THAI CONSTRUCTION PROJECTS. Proceedings of the International conference
on Technology and Innovation for Sustainable Development Conference (TISD2008)
Faculty of Engineering; 2008 Jan 28-29; KhonKaen University, Thailand.
Posayanant S, Teerajetgul W. Knowledge management in Thai construction context: sustainable
development goals. Proceedings of the International conference on Technology and
Innovation for Sustainable Development Conference (TISD2008) Faculty of Engineering;
2008 Jan 28-29; KhonKaen University, Thailand.
Leungbootnag N, Charoenngam C, Teerajetgul W. Post-Tsunami disaster reconstruction project
management: A case study of Thailand. Proceedings of the International conference on
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Technology and Innovation for Sustainable Development Conference (TISD2008) Faculty
of Engineering; 2008 Jan 28-29; KhonKaen University, Thailand.
Teerajetgul W, Chareonngam C. Investigating the key of knowledge creation process among Thai
construction projects managers.Proceedings of the International Symposium on Globalization
and Construction; 2004 Now 17-19; Asian Institute of Technology Conference Center,
Thailand.
กัณฐกช บงกชศุภภา, ชวดล ไพจิตรวิจารณ, ชลชัย ดวงแกว, ศุภชัย สินถาวร และวสันต ธีระเจตกูล .
ผลกระทบจากประเภทของมวลรวมที่มีผลตอคุณสมบัติทางกลของคอนกรีต . ประชุมวิชาการ
วิศวกรรมโยธาแหงชาติครั้งที่ 21; 2559 มิถุนายน 28-30; สงขลา.
วสันต ธีระเจตกูล ศุภชัย สินถาวร และ วุฒิชัย กกกําแหง. การศึกษาคุณสมบัติทางวิศวกรรมของบล็อก
ประสานจากดินลูกรังผสมซีเมนต . ประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแหงชาติ ครั้งที่ 17; 2555
พฤษภาคม 9 – 11; อุดรธานี.
ณรงค เหลื อ งบุ ต รนาค และ วสั น ต ธี ร ะเจตกู ล . การศึ ก ษาเปรี ย บเที ย บการวางแผนในการพั ฒ นา
โครงสรางพื้นฐานของ อบต. ของรอยเอ็ด. งานประชุมวิชาการโยธาแหงชาติ ครั้งที่ 13; 2551
พฤษภาคม 14-16.
วสั น ต ธี ร ะเจตกู ล . อุ ป สรรคการถ า ยทอดความรู แ ละประสบการณ ใ นการจั ด การโครงการก อ สร า ง
(Barriers of Knowledge and Experiences Transfer in Construction Projects). ในงานประชุม
วิชาการโยธาแหงชาติ ครั้งที่ 12; 2550 พฤษภาคม 2-4.
วสันต ธีระเจตกูล.การวิเคราะหอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 42 ชั้น เนื่องจากแรงสถิตยศาสตร และแรง
พลศาสตร. งานประชุมวิชาการโยธาแหงชาติ ครั้งที่ 6; 2543 พฤษภาคม 10-12.
3. หนังสือ ตํารา
วสันต ธีระเจตกูล อัฐสิทธิ์ ศิริวชิราภรณ และ สมโพธิ อยูไว.คูมือ แนวทางการออกแบบและการ
กอสรางถนนเลียบคันคลอง; 2552
วสันต ธีระเจตกูล. คูมือปฏิบัติงานซอมบํารุงสะพาน (สําหรับสะพานในสายทางโครงขายทางหลวง
ชนบท); 2551
วสันต ธีระเจตกูล. สัญญา ขอกําหนดและการประมาณราคา (CVE 451 contract specification and
estimation) ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ
นครนายก; 2551
วสันต ธีระเจตกูล. สัญญา ขอกําหนดและการประมาณราคา (CVE 451 contract specification and
estimation) ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ
นครนายก; 2549
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4. ทุนวิจัยที่ไดรับ
วสันต ธีระเจตกูล และคณะ (2558) การประเมินความแข็งแรงของอาคารเดิมภายใตแรงแผนดินไหว
แหลงทุน สถาบันยุทธศาสตรทางปญญาและวิจัย มศว. วงเงิน 160,000 บาท
วสันต ธีระเจตกูล และคณะ (2556-2558) โครงการระบบปฏิบัติการศูนยทดสอบวัสดุกรมทางหลวง
ชนบทแหลงทุน สํานักวิเคราะห วิจัยและพัฒนา กรมทางหลวงชนบท วงเงิน 5,000,000 บาท
(ผลที่ไดจากการวิจัย: บทความวิชาการ แผนแมบทศูนยปฏิบัติการทดสอบ ระบบ MTS ใชงาน
online)
วสันต ธีระเจตกูล และคณะ (กพ. 2556-มค. 57) การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตบล็อกประสานจากวัสดุ
เหลือใชจากอุตสาหกรรมโมหินวงเงิน 359,000 บาท (ผลที่ได: บทความตีพิมพวารสารระดับ
นานาชาติ)
วสันต ธีระเจตกูล (2553) ความคาดหวังในภาคอุตสาหกรรมกอสรางตอวิศวกรโยธาจบใหม แหลงทุน
มศว วงเงิน 65,000 บาท (ผลที่ได: บทความตีพิมพวารสารระดับชาติ)
ผูรว มวิจัย กับ สุชัญ ญา โปษะยะนัน ท (2551) เรื่อ ง ปจ จัยหลัก ในการจัดการความรูเชิงปฏิบัติใน
อุตสาหกรรมกอสรางขนาดกลางและยอมวงเงิน 97,000 บาท (ผลที่ได: บทความตีพิมพวารสาร
ระดับชาติ)
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สาขาที่เชี่ยวชาญ

คุณวุฒิ / สาขาวิชา
วิศวกรรมโยธา
Transportation Engineering
Transportation Engineering

สถาบัน
มหาวิทยาลัยขอนแกน
The University of New South Wale (UNSW), Australia
The Hong Kong Polytechnic University, China

ปที่สําเร็จ
2543
2545
2557

Intelligent transport systems, Transport planning and management, Transport
modelling, Analysis of travel behaviour, Calibration of travel demand model,
Traffic impact analysis/studies, Road safety

ผลงานทางวิชาการ
1. บทความวิจัยตีพิมพในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
Siripirote, T., Sumalee, A., H.W. Ho, W.H.K Lam, 2015. Statistical approach for activity-based
model calibration using vehicle reidentification and traffic counts data. Transportation
research part B, 78, 280-300. (Impact factor 2014 = 2.952)
Siripirote, T., Sumalee, A., Watling, D.P., Shao, H., 2014. Updating of travel behavior model
parameters and estimation of vehicle trip chain based on plate scanning. Journal of
Intelligent Transportation Systems, 18(4), 393-409. (Impact factor 2014 = 1.377)
Siripirote, T., Sumalee, A., H.W. Ho, 2013. A statistical synthetic population calibration for
activity-based model with incomplete census data. Journal of the Eastern Asia Society for
Transportation Studies, 10, 742-761.
Siripirote, T., Sumalee, A., Surabal, S. 2016. Traffic study for master plan of toll collection
system on intercity motorway. SWU Engineering Journal, 11(1), 109-120.
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2. บทความที่ไดรับการตีพิมพฉบับเต็มจากการประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ
Siripiorte T, Sumalee A. Route Travel Time Estimation from Vehicle Identification Data.
Proceedings of the 21th National Conference on Civil Engineering (NCCE21); 2016 Jun
28-30; Songkhla, Thailand; 2016:12 p.
Siripirote, T., Sumalee, A., Ho, H.W., 2013. Calibrating of activity-based model parameters from
link counts, Paper accepted for the 13th International Conference on Computers in Urban
Planning and Urban Management, Utrecht, The Netherlands.
Siripirote, T., Sumalee, A., Ho, H.W., 2013. Updating of optimal license plate scanning location
with link counts for estimation of OD trip matrix. Presented at the 18th International
Conference of Hong Kong Society for Transportation Studies.
Siripirote, T., Sumalee, A., Lam, W.H.K., Shao, H., 2012. Estimation of activity-based model
parameters from travel diary survey: A case study of major city in Thailand. In Proceedings
of of the 17th International Conference of Hong Kong Society for Transportation Studies,
427–434.
3. หนังสือ/ตํารา
ไมมี
4. ทุนวิจัยที่ไดรับ
ไมมี
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ภาคผนวก ช. การเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงระหวางหลักสูตรใหม พ.ศ.2554 และ
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559
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ความเปลี่ยนแปลงของหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2558 จาก หลักสูตรใหม พ.ศ.2554 สามารถสรุป
ไดดังตารางที่ 1 ถึงตารางที่ 3 โดยในตารางที่เปนการเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงจาก หลักสูตรใหม
พ.ศ.2554 ไปเปนหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559 ในขณะที่ตารางที่ 2 แสดงรายการที่ตัดออกจากหลักสูตร
ใหม พ.ศ.2554 ในขณะที่ตารางที่ 3 แสดงรายการที่เพิ่มเขามาในหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559
ตารางที่ 1 การเปลี่ยนแปลงจากหลักสูตรใหม พ.ศ.2554 และ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2558
ลําดับ
หลักสูตรใหม พ.ศ.2554
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559
1
เปดสอนเฉพาะ “ในเวลาราชการ”
เปดสอน “ในและนอกเวลาราชการ”
2
อาจารยประจําหลักสูตร (ปรับเปลี่ยน)
อาจารยประจําหลักสูตร (ทดแทน)
1. รศ.ดร.ชาญวิทย สายหยุดทอง
1. อ.ดร.ภาณุวัฒน จอยกลัด
2. ผศ.ดร.ธนาดล คงสมบูรณ
2. รศ.ดร.สัจจะ เสถบุตร
3. อ.ดร.ภูริภัส สุนทรนนท
3. ผศ. วาที่ ร.ต. ดร.ศุภชัย สินถาวร
3
คาธรรมเนียมเหมาจายตลอดหลักสูตรจาก ปรับเปน “120,000”
“83,804”
4
มีการปรับชื่อกลุม “วิชาเลือกเสรี”
ปรับเปน “วิชาเลือก”
5
มีการปรับเปลี่ยนรหัส/รายชื่อวิชา/หนวยกิต ดังนี้
5.1 วศย 501 การวิเคราะหทางวิศวกรรม
วศย 501 คณิตศาสตรคํานวณและการประยุกต
CVE 501 Engineering Analysis
ทางวิศวกรรม
CVE 501 Computational Mathematics and
3(3-0-6)
Engineering Applications
ศึกษาลําดับ และอนุกรม อนุกรมฟูเรียร คา 3(3-0-6)
คําตอบของสมการเสนตรงและไมตรง ทฤษฎี ศึ ก ษาลํ า ดั บ และอนุ ก รม อนุ ก รมฟู เ รี ย ร ค า
ทางเมตริกซ การประมาณคาของฟงกชันและ คําตอบของสมการเชิงเสนและไรเชิงเสน ทฤษฎี
ข อ มู ล วิ ธี ผ ลต า งอั น ตะ การอิ น ติ เ กรทเชิ ง ทางเมตริกซ การหาผลเฉลยดวยระเบียบวิธีเชิง
ตัวเลข การหาคําตอบของสมการเชิงอนุพันธ ประมาณ วิธี ผลตา งอัน ตะ การหาปริพั น ธเชิ ง
แบบธรรมดาและสมการเชิ ง อนุ พั น ธ ย อ ย ตั ว เลข ผลเฉลยของสมการเชิ ง อนุ พั น ธ แ บบ
ปญหาคาเริ่มตนและคาขอบเขต การแปลงฟู ธรรมดา และสมการเชิงอนุพันธยอย ปญหาคา
เรียรและลาปลาซ ปญหาคาไอเกน การปรับ เริ่มตนและคาขอบเขต การแปลงฟูเรียรและลา
ปลาซ ปญหาคา เจาะจง การปรับเสนโคง การ
เสนโคง การจําลองทางคณิตศาสตร
จําลองทางคณิตศาสตร
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ลําดับ
หลักสูตรใหม พ.ศ.2554
5.2 วศย 502 การออกแบบงานวิจัยทาง
วิศวกรรมโยธา
CVE 502 Research Design in Civil
Engineering
3(3-0-6)
ศึกษาแนวคิดและหลักการวิจัยทางวิศวกรรม
โยธา การออกแบบการวิ จั ย ทางวิ ศ วกรรม
โยธา การสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัยการ
เลือกวิธีทดลอง การจัดการขอมูลเชิงปริมาณ
และขอมูลเชิงคุณภาพ การเผยแพรงานวิจัย
การประเมิน ผลรายงานการวิจัยและการใช
ผลการวิจัยในงานวิศวกรรมโยธา
5.3

วศย 503 สัมมนาทางวิศวกรรมโยธา
CVE 503 Civil Engineering Seminar
1(0-3-6)
ศึกษาการวิพากษงานวิจัย ประเด็นปญหาที่
คั ด สรรทางวิ ศ วกรรมโยธาเฉพาะกลุ ม วิ ช า
การสัมมนาการวิจัยทางวิศวกรรมโยธาเฉพาะ
กลุ ม วิ ช า การพั ฒ นาโครงการวิ จั ย ทาง
วิศวกรรมโยธาเฉพาะกลุมวิชา

5.4

วศย 512 สถิติสําหรับสิ่งแวดลอมและ
ทรัพยากรน้ํา
CVE 512 Statistical Methods for
Environment and Water Resources
3(3-0-6)
ศึก ษาวิ ธีก ารทางสถิติที่ เหมาะสมกั บ ข อ มู ล
มลพิษสิ่งแวดลอมและขอมูลดานทรัพยากร
น้ํา การออกแบบการเก็บ ตัวอยาง ประเภท
การสุ ม ตั ว อย า ง การกระจายตั ว ของข อ มู ล
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วศย 502 การออกแบบงานวิจัยทาง
วิศวกรรมโยธา
CVE 502 Research Design in Civil
Engineering
3(2-2-5)
ศึก ษาแนวคิด และหลัก การวิจัยทางวิศ วกรรม
โยธา การออกแบบการวิจัยทางวิศวกรรมโยธา
การสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัยการเลือกวิธี
ทดลอง การจัดการขอมูลเชิงปริมาณและขอมู ล
เ ชิ ง คุ ณ ภ า พ ก า ร เ ผ ย แ พ ร ง า น วิ จั ย ก า ร
ปร ะเ มิ น ผ ลร าย งาน การ วิ จั ย แ ละก าร ใ ช
ผลการวิจัยในงานวิศวกรรมโยธา
วศย 503 สัมมนาทางวิศวกรรมโยธา
CVE 503 Civil Engineering Seminar
2(1-2-3)
ศึกษาสํารวจ วิเคราะห วิพากษ วิจารณ และหา
ขอสรุปประเด็นปญหาทางวิศวกรรมโยธาเฉพาะ
กลุมวิชา ซึ่งอาจเปนปญหาที่เกี่ยวของกับหัวขอ
วิจัย หรือ เปน ปญหาที่มีความสําคัญ และไดรับ
ความสนใจทางวิชาการอยางกวางขวาง โดยให
ผูเรียนศึกษาคนควาดวยตนเอง ภายใตการดูแล
และให คํ า แนะนํ า จากอาจารย ผู ส อน และ
นําเสนอผลการศึกษาหนาชั้นเรียนและรูปแบบ
รายงาน
วศย 512 วิธีทางสถิติสําหรับสิ่งแวดลอมและ
ทรัพยากรน้ํา
CVE 512 Statistical Methods for
Environment and Water Resources
3(2-2-5)
ศึ ก ษาวิ ธี ก ารทางสถิ ติ ที่ เ หมาะสมกั บ ข อ มู ล
มลพิษสิ่งแวดลอมและขอมูลดานทรัพยากรน้ํา
การออกแบบการเก็บตัวอยาง ประเภทการสุม
ตัวอยาง การกระจายตัวของขอมูล การทดสอบ

สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559

หนา 133

ลําดับ

5.3

5.7

5.9

หลักสูตรใหม พ.ศ.2554
ก า ร ท ด ส อ บ ภ า ว ะ ส า ร รู ป ส นิ ท ดี ก า ร
ตรวจสอบคาผิดปกติของขอมูล การจัดการ
ขอมูลที่ไมทราบคาชัดเจน ความสัมพันธกัน
ของข อ มู ล วิ ธี กํ า ลั ง สองน อ ยที่ สุ ด วิ ธี ก าร
ถดถอยของขอมูล การออกแบบการทดลอง
การทดสอบสมมติฐาน การวิเคราะหแนวโนม
ของขอมูล
วศย 513 การบริหารจัดการลุมน้ําแบบองค
รวม
CVE 513 Integrated River Basin
Management
3(3-0-6)
ศึกษาพื้นฐานการวางแผนพัฒนาลุมน้ําแบบ
บู ร ณาการ การจั ด สรรทรั พ ยากรน้ํ า แบบ
ยั่งยืน ผลกระทบทางสิ่งแวดลอม ผลกระทบ
เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงสภาวะอากาศ การ
สร า งแบบจํ า ลองลุ ม น้ํ า นโยบายและแนว
ทางการจัดการลุมน้ํา กรณีศึกษา
วศย 616 กฎหมายสิ่งแวดลอม
CVE 616 Environmental Law
3(3-0-6)
ศึ ก ษาพระราชบั ญ ญั ติ ส ง เสริ ม และรั ก ษา
คุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ มาตรฐานของ
คุ ณ ภาพน้ํ า ผิ ว ดิ น ภายใน ประเทศและ
ตา งประเทศมาตรฐานของคุ ณ ภาพอากาศ
ภ า ย ใ น ป ร ะ เ ท ศ แ ล ะ ต า ง ป ร ะ เ ท ศ
พระราชบัญญัติน้ําในตางประเทศ ขอตกลง
นานาชาติเกี่ยวกับทรัพ ยากรธรรมชาติแ ละ
สิ่งแวดลอม
วศย 618วิศ วกรรมการควบคุมมลพิษทาง
อากาศ
CVE 618
Air Pollution Control
Engineering
3(3-0-6)

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
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ภาวะสารรู ป สนิทดี การตรวจสอบค า ผิด ปกติ
ของขอมูล การจัดการขอมูลที่ไมทราบคาชัดเจน
ความสั มพัน ธ กัน ของขอ มูล วิธีกํ า ลังสองนอ ย
ที่สุ ด วิ ธี ก ารถดถอยของข อ มู ล การออกแบบ
การทดลอง การทดสอบสมมติ ฐ าน การ
วิเคราะหแนวโนมของขอมูล
วศย 513 การบริหารจัดการน้ํา แบบบูรณาการ
CVE 513 Integrated Water Resources
Management
3(2-2-5)
ศึ ก ษาพื้ น ฐานการวางแผนพั ฒ นาลุ ม น้ํ า แบบ
บูรณาการ การจัดสรรทรัพยากรน้ําแบบยั่งยืน
ผลกระทบทางสิ่งแวดลอม ผลกระทบเนื่องจาก
การเปลี่ ย นแปลงสภาวะอากาศ การสร า ง
แบบจํ า ลองลุ ม น้ํ า นโยบายและแนวทางการ
จัดการลุมน้ํา กรณีศึกษา
วศย519 กฎหมายสิ่งแวดลอม
CVE 519 Environmental Law
3(2-2-5)
ศึกษาพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดลอมแหงชาติ มาตรฐานของคุณภาพน้ํา
ผิวดินภายในประเทศและตางประเทศมาตรฐาน
ของคุ ณ ภาพอากาศ ภายใน ปร ะเทศ และ
ตางประเทศ พระราชบัญญัติน้ําในตางประเทศ
ขอตกลงนานาชาติเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม
วศย 612วิ ศ วกรรมการควบคุ ม มลพิ ษ ทาง
อากาศ
CVE 612 Air Pollution Control Engineering
3(2-2-5)
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ศึ ก ษาเกณฑ แ ละมาตรฐานของคุ ณ ภาพ
อากาศ การออกแบบและการควบคุมปริมาณ
อนุ ภ าคในอากาศ มลพิ ษ ทางอากาศที่
หลากหลาย สารประกอบอิ น ทรี ย ร ะเหย
ระบบการหมุนเวียนอากาศ การควบคุมและ
การเผากําจัดขยะของเสีย
วศย 619 หัวขอคัดสรรทางวิศวกรรม
แหลงน้ําและสิ่งแวดลอม
CVE 619 Selected Topics in Water
Resources and Environmental Engineering
3(3-0-6)
วิชาสําหรับศึกษาถึงปญหาและการแกปญหา
ทางวิ ศ วกรรมแหล ง น้ํ า และสิ่ ง แวดล อ มที่
เกิดขึ้นจริงอยางมีประสิทธิภาพและยั่งยืน
วศย 521 การบริหารโครงการกอสราง
นานาชาติ
CVE 521International Construction
Projects Management
3(3-0-6)
ศึ ก ษาหลั ก การและการปฏิ บั ติ เ กี่ ย วกั บ
โครงการกอสรางระดับนานาชาติ การบริหาร
โครงการก อ สร า งระดั บ นานาชาติ การ
วางแผนงาน การดํ า เนิ น โครงการ การ
ติดตามและควบคุมโครงการ การประเมินผล
โครงการ การเผยแพรและการใชประโยชน
จากการประเมินผลโครงการ

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559
ศึกษาเกณฑและมาตรฐานของคุณภาพอากาศ
การออกแบบและการควบคุมปริมาณอนุภาคใน
อากาศ มลพิ ษ ทางอากาศ ที่ ห ลากหลาย
สารประกอบอินทรียระเหย ระบบการหมุนเวียน
อากาศ การควบคุมและการเผากําจัดขยะของ
เสีย
วศย 613 หัวขอคัดสรรทางวิศวกรรมแหลง
น้ําและสิ่งแวดลอม
CVE 613 Selected Topics in Water
Resources and Environmental Engineering
1(0-2-1)
วิช าสํ า หรั บ ศึก ษาถึง ป ญ หาและการแก ป ญ หา
ทางวิศวกรรมแหลงน้ําและสิ่งแวดลอมที่เกิดขึ้น
จริงอยางมีประสิทธิภาพและยั่งยืน
วศย 525 การจัดการโครงการกอสรางระดับ
นานาชาติ
CVE 525 International Construction
Project Management
3(2-2-5)
ศึกษาหลักการและการปฏิบัติเกี่ยวกับโครงการ
กอ สรา งระดับ นานาชาติ การบริหารโครงการ
กอสรางระดับนานาชาติ การวางแผนงาน การ
ดํ า เนิ น โครงการ การติ ด ตามและควบคุ ม
โครงการ การประเมินผลโครงการ การเผยแพร
และการใช ป ระโยชน จ ากการประเมิ น ผล
โครงการ
วศย 526 การบริหารความปลอดภัยใน
วศย 527 การจัดการความปลอดภัยสําหรับการ
โครงการ กอสราง
กอสราง
CVE 526 Safety Management for
CVE 527 Safety Management for
Construction
Construction
3(3-0-6)
3(3-0-6)
ศึก ษานโยบายความปลอดภัย และกฎแหง ศึกษานโยบายความปลอดภัย และกฎแหงความ
ความปลอดภัย ปญหาจากแนวของผูบริหาร ปลอดภัย ปญหาจากแนวของผูบริหารระดับสูง
ระดั บ สู ง สาเหตุ ก ารเกิ ด อุ บั ติ เ หตุ การใช สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ การใช PDCA ในเรื่อง
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PDCA ในเรื่องความปลอดภัย การจัดการ
และการควบคุ มความปลอดภัย มาตรฐาน
ความปลอดภั ย การบริ ห ารโครงการและ
เอกสาร แผนความปลอดภัย และการจัด การ
ความปลอดภัยในโครงการกอสราง
วศย 614 กระบวนการขั้ น สู ง ในการผลิ ต
น้ําประปา
CVE 614 Advanced Water Treatment
Processes
3(3-0-6)
ศึกษาลักษณะของแหลงน้ําและปริมาณความ
ตอ งการน้ํา ประปาของชุมชน กระบวนการ
ทางกายภาพและเคมี สํ า หรั บ การผลิ ต
น้ําประปาเพื่อชุมชนและอุตสาหกรรม การ
อ อ ก แ บ บ ท า ง วิ ศ ว ก ร ร ม ข อ ง ห น ว ย
กระบวนการที่เกี่ยวของ การสรางแบบจําลอง
ทางคณิตศาสตรของหนวยกระบวนการ
วศย 529 เรื่องคัดสรรทางวิศวกรรมการ
จัดการการกอสราง
CVE 529 Selected Topics in Construction
Management Engineering
3(3-0-6)
วิชาสําหรับศึกษาถึงปญหาและการแกปญหา
ทางวิ ศ วกรรมการจั ด การการก อ สร า งที่
เกิดขึ้นจริงอยางมีประสิทธิภาพและยั่งยืน
วศย
539 เรื่ อ งคั ด สรรทางวิ ศ วกรรม
โครงสราง
CVE 539 Selected Topics in Structural
Engineering
3(3-0-6)
วิชาสําหรับศึกษาถึงปญหาและการแกปญหา
ทางวิศวกรรมโครงสรางที่เกิดขึ้นจริงอยางมี
ประสิทธิภาพและยั่งยืน

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
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ความปลอดภั ย การจั ด การและการควบคุ ม
ความปลอดภัย มาตรฐานความปลอดภัย การ
บริ ห ารโครงการและเอกสาร แผนความ
ปลอดภั ย และการจั ด การความปลอดภั ย ใน
โครงการกอสราง
วศย 518 กระบวนการขั้นสูงในการบําบัดน้ํา
CVE 518 Advanced Water Treatment
Processes
3(3-0-6)
ศึก ษาลั ก ษณะของแหลง น้ํา และปริ มาณความ
ตองการน้ําประปาของชุมชน กระบวนการทาง
กายภาพและเคมีสําหรับการผลิตน้ําประปาเพื่อ
ชุ ม ชนและอุ ต สาหกรรม การออกแบบทาง
วิ ศ วกรรมของหน ว ยกระบวนการที่ เ กี่ ย วข อ ง
การสรางแบบจําลองทางคณิตศาสตรของหนวย
กระบวนการ
วศย 622 หั ว ข อ คั ด สรรทางวิ ศ วกรรมการ
จัดการการกอสราง
CVE 622 Selected Topics in Construction
Management Engineering
1(0-2-1)
วิช าสํ า หรั บ ศึก ษาถึง ป ญ หาและการแก ป ญ หา
ทางวิศวกรรมการจัดการการกอสรางที่เกิดขึ้น
จริง อยางมีประสิทธิภาพและยั่งยืน
วศย 632 หัวขอคัดสรรทางวิศวกรรมโครงสราง
CVE 632 Selected Topics in Structural
Engineering
1(0-2-1)
วิช าสํ า หรั บ ศึก ษาถึง ป ญ หาและการแก ป ญ หา
ทางวิ ศ วกรรมโครงสร า งที่ เ กิ ด ขึ้ น จริ ง อย า งมี
ประสิทธิภาพและยั่งยืน
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5.10 วศย 538 การวิเคราะหโครงสรางดวยวิธีไฟ
ไนตอิลิเมนต
CVE 538 Finite Element Analysis of
Structures
3(3-0-6)
ศึ ก ษาหลั ก การพื้ น ฐานของวิ ธี ไ ฟไนต เ อลิ
เมนต วิธีถวงน้ําหนักเศษตกคาง สมการไฟ
ไนตเอลิเมนต สมการจากหลักการพลังงาน
ฟงกชั่นรูปราง การวิเคราะหไฟไนทอิลิเมนต
ของระบบสองมิติ และสามมิติ ซีเอสทีเอลิ
เมนต ไอโซพาราเมตริกเอลิเมนต โซลิดเอลิ
เมนต โครงสรางแผนและเปลือกบาง การใช
วิ ธี เ ชิ ง ตั ว เลข และคอมพิ ว เตอร วิ เ คราะห
โครงสราง การประยุกตในปญหาวิศวกรรม
โครงสราง
5.12 วศย 631 โครงสรางเหล็กขั้นสูง
CVE 631 Advanced Steel Structures
3(3-0-6)
ศึก ษาพฤติก รรมขององคอ าคารรับ แรงอั ด
แรงดึ ง องคอ าคารที่ รับ แรงดัด และแรงอั ด
รว มกัน องคอ าคารรับ แรงบิด คานที่มีแ ละ
ปราศจากค้ํายันดานขาง เสถียรภาพขององค
อาคารของโครงสรางเหล็ก ขอตอของอาคาร
เหล็ ก หลั ก การและทฤษฎี พื้ น ฐานของ
มาตรฐานการออกแบบในป จ จุ บั น การ
ออกแบบการล า ของโครงสร า งเหล็ ก การ
ออกแบบโครงสรางเหล็กโดยวิธีพลาสติก
5.13 วศย 636 เทคนิ ค และวั ส ดุ ที่ ใ ช ซ อ มแซม
โครงสรางคอนกรีตที่เสื่อมสภาพ
CVE 636 Repair Techniques and
Materials for Deteriorated Concrete
Structures
3(3-0-6)
ศึกษาความเสียหายจากการเสื่อมสภาพของ
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559
วศย538 วิธีไฟไนตอิลิเมนตสําหรับโครงสราง
ทางวิศวกรรม
CVE 538 Finite Element Methods for
Engineering Structures
3(3-0-6)
ศึกษาหลักการพื้นฐานของไฟไนตอิลิเมนต วิธี
ถวงน้ําหนักเศษตกคาง สมการไฟไนตอิลิเมนต
สมการจากหลักการพลังงาน ฟงกชั่นรูปราง การ
วิ เ คราะห ไ ฟไนต อิ ลิ เ มนต ข องระบบสองมิ ติ
และสามมิ ติ ซี เ อสที เ อลิ เ มนต ไอโซพารา
เมตริ ก อิ ลิ เ มนต อิ ลิ เ มนต ท รงตั น โครงสร า ง
แผน และเปลือกบาง การใชวิธีเชิงตัว เลข และ
คอมพิวเตอรวิเคราะหโครงสราง การประยุกต
ในปญหาวิศวกรรมโครงสราง
วศย 533 พฤติกรรมของโครงสรางเหล็ก
CVE 533 Behaviors of Steel Structures
3(2-2-5)
ศึกษาพฤติกรรมขององคอาคารรับแรงอัด แรง
ดึง องคอาคารที่รับแรงดัดและแรงอัด รวมกัน
องคอาคารรับแรงบิด คานที่มีและปราศจากค้ํา
ยั น ด า นข า ง เสถี ย รภาพขององค อ าคารของ
โครงสร า งเหล็ ก ข อ ต อ ของอาคารเหล็ ก
หลัก การและทฤษฎีพื้น ฐานของมาตรฐานการ
ออกแบบในปจ จุบัน การออกแบบการลา ของ
โครงสรางเหล็ก การออกแบบโครงสรางเหล็ก
โดยวิธีพลาสติก
วศย 569 การซอมแซมโครงสรางคอนกรีตที่
เสื่อมสภาพ
CVE 569 Repair Techniques for
Deteriorated Concrete Structures
3(3-0-6)
ศึ ก ษาความเสี ย หายจากการเสื่ อ มสภาพของ
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5.14
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หลักสูตรใหม พ.ศ.2554
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559
คอนกรีต การบํารุงรักษาคอนกรีต ลักษณะ คอนกรีต การบํารุงรักษาคอนกรีต ลักษณะของ
ของคอนกรี ต และความรุ น แรงของความ คอนกรีต และความรุนแรงของความเสียหาย ที่
เสียหาย ที่ตอ งการซอมแซม การหาสาเหตุ ตองการซอมแซม การหาสาเหตุความเสียหาย
ความเสียหาย การวิเคราะหความรุนแรง การ การวิ เ คราะห ค วามรุ น แรง การขยายตั ว ของ
ขยายตัวของความเสียหายตองการซอมแซม ความเสียหายที่ตองการซอมแซม การเลือกวัสดุ
การเลื อ กวั ส ดุ แ ละวิ ธี ก ารซ อ มแซม การ และวิธีการซอ มแซม การเตรียมคอนกรีตเดิม
เตรียมคอนกรีตเดิมเพื่อการซอมแซม
เพื่อการซอมแซม
วศย 634 คอนกรีตเทคโนโลยีขั้นสูง
วศย 561 เทคโนโลยีคอนกรีตขั้นสูง
CVE 634 Advanced Concrete
CVE 561 Advanced Concrete Technology
Technology
3(3-0-6)
3(3-0-6)
ศึ ก ษาคุ ณ สมบั ติ ข องคอน กรี ต สดและ ศึกษาคุณสมบัติของคอนกรีตสดและคอนกรีตที่
คอนกรีตที่แข็งตัว พฤติกรรมอิลาสติก การ แข็งตัว พฤติกรรมยืดหยุน การคืบ การลา การ
คื บ การล า การหดตั ว ความคงทนของ หดตั ว ความคงทนของโครงสร า งคอนกรี ต
โครงสร า งคอนกรี ต ความต า นทานการ ความต า นทานการกระแทก โครงสร า งของ
กระแทก จุลโครงสรางของคอนกรีตชนิดตาง คอนกรี ต ระดั บ จุ ล ภาค คอนกรี ต กํ า ลั ง สู ง
ๆ คอนกรีตกํ า ลัง สูง คอนกรีต การเทไดสู ง คอนกรี ต ไหลเองได คอนกรี ต น้ํ า หนั ก เบา
คอนกรีตน้ําหนักเบา คอนกรีตสมรรถนะสูง คอนกรี ต สมรรถนะสู ง คอนกรี ต เสริ ม ใยและ
คอนกรีตเสริมใยและคอนกรีตอัดแนน ความ คอนกรี ต อั ด แน น ความก า วหน า ล า สุ ด ทาง
กาวหน้ําลาสุดทางเทคโนโลยีคอนกรีต
เทคโนโลยีคอนกรีต
วศย 635 วัสดุวิศวกรรมโยธาขั้นสูง
วศย 564 วัสดุวิศวกรรมโยธาขั้นสูง
CVE 635 Advanced Civil Engineering
CVE 564 Advanced Civil Engineering
Materials
Materials
3(3-0-6)
3(3-0-6)
ศึก ษาจุลโครงสรางของวัสดุวิศ วกรรมโยธา ศึกษาจุลโครงสรางของวัสดุวิศวกรรมโยธา วัสดุ
วัสดุประกอบ กลไกการพัง การวิเคราะหการ ประกอบ กลไกการพัง การวิเคราะหก ารวิบัติ
วิบัติและการพัง กําลังการลาและการขยายตัว และการพัง กําลังการลา และการขยายตัว รอย
รอยรา วของวัสดุ สเตอริโอโลยี เทคนิคการ ราวของวัสดุ สเตอริโอโลยี เทคนิคการวิเคราะห
วิเคราะหโครงสรา งและคุณ สมบัติของวัส ดุ โครงสรา งและคุณ สมบัติข องวัส ดุดว ยเทคนิ ค
เชน TEM SEM เอ็กซเรยดิฟแฟรคชัน รี เอ็ ก ซเรย ดิ ฟ แฟรคชั น รี โ อโลยี และศึ ก ษา
โ อ โ ล ยี ค ว า ม ก า ว ห น า ล า สุ ด ท า ง วั ส ดุ ความกาวหนาลาสุดทางวัสดุวิศวกรรม
วิศวกรรม
มีการปรับเปลี่ยนคําอธิบายรายวิชา
มีการปรับรายบังคับ 4 วิชา ในแตละหมวดดังตอไปนี้
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หลักสูตรใหม พ.ศ.2554
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559
กลุมวิชาวิศวกรรมแหลงน้ําและสิ่งแวดลอม
(Water Resources and Environmental Engineering)
วศย 511 อุทกวิทยาขั้นสูง
วศย 511อุทกวิทยาขั้นสูง
CVE 511 Advanced Hydrology
CVE 511 Advanced Hydrology
3(3-0-6)
3(3-0-6)
ศึกษาศักยของมวลอากาศชื้น น้ําฟา ปริมาณ ศึกษาศักยของมวลอากาศชื้น น้ําฟา ปริมาณฝน
ฝนสูงสุดที่อาจเปนได ความสัมพันธระหวาง สูงสุดที่อาจเปนได ความสัมพันธระหวางความ
ความเขม-ชวงเวลา สําหรับเขื่อนเก็บกักน้ํา เข ม -ช ว งเวลา สํ า หรั บ เขื่ อ นเก็ บ กั ก น้ํ า การ
การเคลื่ อ นตั ว ของกราฟน้ํ า นองสู ง สุ ด เคลื่อนตัวของกราฟน้ํานองสูงสุด แนวคิดในการ
แนวคิดในการวิเคราะหขอมูลอุทกวิทยาเพื่อ วิเคราะหขอ มูลอุทกวิทยาเพื่อ วางแผนพัฒนา
วางแผนพัฒนาและจัดการทรัพยากรน้ํา
และจัดการทรัพยากรน้ํา
วศย 512 สถิติสําหรับสิ่งแวดลอมและ
ทรัพยากรน้ํา
CVE 512 Statistical Methods for
Environment and Water Resources
3(3-0-6)
ศึก ษาวิ ธีก ารทางสถิติที่ เหมาะสมกั บ ข อ มู ล
มลพิษสิ่งแวดลอมและขอมูลดานทรัพยากร
น้ํา การออกแบบการเก็บ ตัวอยาง ประเภท
การสุ ม ตั ว อย า ง การกระจายตั ว ของข อ มู ล
ก า ร ท ด ส อ บ ภ า ว ะ ส า ร รู ป ส นิ ท ดี ก า ร
ตรวจสอบคาผิดปกติของขอมูล การจัดการ
ขอมูลที่ไมทราบคาชัดเจน ความสัมพันธกัน
ของข อ มู ล วิ ธี กํ า ลั ง สองน อ ยที่ สุ ด วิ ธี ก าร
ถดถอยของขอมูล การออกแบบการทดลอง
การทดสอบสมมติฐาน การวิเคราะหแนวโนม
ของขอมูล

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

วศย 512 วิธีทางสถิติสําหรับสิ่งแวดลอมและ
ทรัพยากรน้ํา
CVE 512Statistical Methods for
Environment and Water Resources
3(2-2-5)
ศึ ก ษาวิ ธี ก ารทางสถิ ติ ที่ เ หมาะสมกั บ ข อ มู ล
มลพิษสิ่งแวดลอ มและขอมูลดานทรัพยากรน้ํา
การออกแบบการเก็บตัวอยาง ประเภทการสุม
ตัวอยาง การกระจายตัวของขอมูล การทดสอบ
ภาวะสารรู ป สนิทดี การตรวจสอบค า ผิด ปกติ
ของขอมูล การจัดการขอมูลที่ไมทราบคาชัดเจน
ความสั มพัน ธ กัน ของขอ มูล วิธีกํ า ลังสองนอ ย
ที่สุ ด วิ ธี ก ารถดถอยของข อ มู ล การออกแบบ
การทดลอง การทดสอบสมมติ ฐ าน การ
วิเคราะหแนวโนมของขอมูล
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หลักสูตรใหม พ.ศ.2554
วศย 513 การบริหารจัดการลุมน้ําแบบองค
รวม
CVE 513 Integrated River Basin
Management
3(3-0-6)
ศึกษาพื้นฐานการวางแผนพัฒนาลุมน้ําแบบ
บู ร ณาการ การจั ด สรรทรั พ ยากรน้ํ า แบบ
ยั่งยืน ผลกระทบทางสิ่งแวดลอม ผลกระทบ
เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงสภาวะอากาศ การ
สร า งแบบจํ า ลองลุ ม น้ํ า นโยบายและแนว
ทางการจัดการลุมน้ํา กรณีศึกษา

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559
วศย 513การบริหารจัดการน้ํา แบบบูรณาการ
CVE 513 Integrated Water Resources
Management
3(2-2-5)
ศึ ก ษาพื้ น ฐานการวางแผนพั ฒ นาลุ ม น้ํ า แบบ
บูรณาการ การจัดสรรทรัพยากรน้ําแบบยั่งยืน
ผลกระทบทางสิ่งแวดลอม ผลกระทบเนื่องจาก
การเปลี่ ย นแปลงสภาวะอากาศ การสร า ง
แบบจํ า ลองลุ ม น้ํ า นโยบายและแนวทางการ
จัดการลุมน้ํา กรณีศึกษา

วศย 514 กระบวนการขั้นสูงในการบําบัดน้ํา
เสียจากชุมชน
CVE 514 Advanced Domestic
Wastewater Treatment Processes

7.2

วศย 514 กระบวนการขั้นสูงในการบําบัดน้ํา
เสียจากชุมชน
CVE 514 Advanced Domestic Wastewater
Treatment
Processes
3(3-0-6)
3(3-0-6)
ศึกษาลักษณะของน้ําเสียชุมชน การบําบัดน้ํา ศึก ษาลัก ษณะของน้ํา เสีย ชุมชน การบํา บัดน้ํ า
เสียชุมชนดวยกระบวนการทางกายภาพ เคมี เสียชุมชนดว ยกระบวนการทางกายภาพ เคมี
และชีวภาพ การบําบัดแบบใชอากาศและไม และชีวภาพ การบําบัดแบบใชอากาศและไมใช
ใชอากาศ การใชแบบจําลองทางคณิตศาสตร อากาศ การใชแบบจําลองทางคณิตศาสตร การ
การกํ า จั ด ไนโตรเจนและฟอสฟอรั ส การ กํ า จั ด ไนโตรเจนและฟอสฟอรั ส การจั ด การ
จัดการตะกอนของน้ําเสีย
ตะกอนของน้ําเสีย
กลุมวิชาวิศวกรรมการจัดการกอสราง (Construction Management Engineering)
วศย 521 วิธีการและเครื่องจักรที่ใชในการ
วศย 521 การบริหารโครงการกอสราง
กอสราง
นานาชาติ
CVE 521 Construction Methods and
CVE 521 International Construction
Equipment
Projects Management
3(2-2-5)
3(3-0-6)
ศึ ก ษาหลั ก การและการปฏิ บั ติ เ กี่ ย วกั บ ศึกษาการเลือกใชเครื่องจักรและวิธีการกอสราง
โครงการกอสรางระดับนานาชาติ การบริหาร สําหรับดินและงานคอนกรีต เครื่อ งมือที่ใชใน
โครงการก อ สร า งระดั บ นานาชาติ การ การเคลื่อนยาย การยก การลําเลียงและการสูบ
วางแผนงาน การดํ า เนิ น โครงการ การ มวลดิน และคอนกรีต เสาเข็มและเครื่อ งตอก
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หลักสูตรใหม พ.ศ.2554
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559
ติดตามและควบคุมโครงการ การประเมินผล เสาเข็ม งานอุโมงค เครื่องจักรสําหรับการผลิต
โครงการ การเผยแพรและการใชประโยชน ค อ น ก รี ต ก า ร ป ร ะ ม า ณ ค า ใ ช จ า ย ใ น
จากการประเมินผลโครงการ
ขบวนการผลิต
วศย 522 การบริหารองคกรกอสราง
CVE 522 Construction Organizational
Management
3(3-0-6)
ศึกษาแนวคิดทฤษฎีองคการการบริหารและ
การจัดการองคกรในงานกอสราง ปจจัยที่มี
ผลต อ ประสิ ท ธิ ภ าพการบริ ห ารและการ
จัดการองคก รกอ สรา งการวางแผนกลยุท ธ
และการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการบริหาร
องคกรกอสรางการบริหารคุณภาพในองคกร
กลยุ ท ธ แ ละทั ก ษะการบริ ห ารการก อ สร า ง
วิเคราะห สถานการณปจ จุบั น และแนวโน ม
การบริหารและการจัดการองคกรกอสราง

วศย 522 เทคนิคการตรวจงาน
CVE 522 Inspection Techniques

วศย 523 วิศวกรรมคุณคาในโครงการ
กอสราง
CVE 523 Value Engineering in
Construction Project
3(3-0-6)
ศึ ก ษาวิ ศ วกรรมคุ ณ ค า ในอุ ต สาหกรรม
ก อ สร า ง วั ฏ จั ก รของการควบคุ ม ราคา
วั ต ถุ ป ระสงค ข องวิ ศ วกรรมคุ ณ ค า การ
เลื อ กใช วิ ธี ก ารและเทคนิ ค การบู ร ณาการ
วิศ วกรรมคุณคา ในงานออกแบบโครงการ
กอสราง กระบวนการในการจัดการ

วศย523 การจัดการองคกรกอสราง

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

3(2-2-5)
ศึก ษาบทบาทของผู ต รวจงาน มนุ ษย สั มพั น ธ
ขั้นตอนของงานกอสราง และจุดสําคัญที่จะตอง
ตรวจเป น พิ เ ศษ บทกํ า หนดและความคลาด
เคลื่อนที่ยอมให ความปลอดภัยในการปฏิบัติ
การทํ า รายงานการก อ สร า ง ความสํ า คั ญ ของ
รายการกอสรางประกอบแบบเกี่ยวกับคุณภาพ
ของวั ส ดุ การทดสอบวั ส ดุ แ ละการเที ย บเท า
เทคโนโลยีของวัสดุที่ใชในงานกอสราง

CVE 523 Construction Organizationa
l Management
3(2-2-5)
ศึกษาแนวคิดทฤษฎีองคการการบริหารและการ
จัดการองคก รในงานกอสรา ง ปจจัยที่มีผลตอ
ประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการองคกร
กอสรางการวางแผนกลยุทธและการประเมินผล
สั ม ฤทธิ์ ท างการบริ ห ารองค ก รก อ สร า งการ
บริหารคุณภาพในองคกรกลยุทธและทักษะการ
บริ ห ารการก อ สร า ง วิ เ คราะห ส ถานการณ
ปจจุบันและแนวโนมการบริหารและการจัดการ
องคกรกอสราง
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7.3

หลักสูตรใหม พ.ศ.2554
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559
วศย 524 การบริหารการเงินของโครงกา
วศย 524 การควบคุมตนทุนโครงการกอสราง
CVE 524 Project Financial Management CVE 524Cost Control in Construction
Project
3(3-0-6)
3(2-2-5)
ศึกษาความสําคัญของการบริหารการเงินตอ ศึ ก ษาแนวคิ ด และหลั ก การเกี่ ย วกั บ การเงิ น
การบริหารงานโครงการในองคก รกอ สรา ง งบประมาณและการบั ญ ชี การวางแผนและ
โครงการกอ สรางและกระบวนงานกอสรา ง การควบคุม การวิเคราะหคาใชจายในโครงการ
การไฟแนนซ โ ครงการเทคนิ ค การจั ด หา กอ สรา ง การบริหารการเงิน และงบประมาณ
โครงการ จุ ด คุ ม ทุ น กํ า ไร การวิ เ คราะห การตรวจสอบทางการเงิ น การใช เ ทคโนโลยี
รายรับรายจายของโครงการกับระบบบัญชีใน สาร สน เทศ เพื่ อ การ บ ริ ห าร การ เงิ น และ
งานกอสราง รวมถึงระบบและฐานขอมูลเพื่อ งบประมาณ แนวโน ม การบริ ห ารการเงิ น ใน
การควบคุมคาใชจาย การประเมินเพื่อพัฒนา องคกร
โครงการเปนการประเมินความเปนไปไดใน
การริเริ่มโครงการ การวิเคราะหการเงินและ
สภาพแวดลอมโครงการ เพื่อใชชว ยในการ
ตัดสิน ใจในการพัฒนาโครงการ หรือ ใชใ น
การโนมนาวลูกคาในศักยภาพทางธุรกิจของ
โครงการ รวมถึงแนะนําวิธีการตอรอง และ
กระบวนการสรุปขอมูลโครงการกับลูกคา
กลุมวิชาวิศวกรรมโครงสราง (Structural Engineering)
วศย 531 การวิเคราะหโครงสรางขั้นสูง
วศย 531 พลศาสตรโครงสราง
CVE 531 Advanced Structural Analysis CVE 531 Structural Dynamics
3(3-0-6)
3(3-0-6)
ศึกษาการวิเคราะหโครงสรางที่ประกอบดวย ศึกษาการวิเคราะหผลตอบสนองทางพลศาสตร
ชิ้ น ส ว นที่ ห น า ตั ด เปลี่ ย นแปลง โครงสร า ง ของระบบที่มีหนึ่งและหลายดีกรีของความอิสระ
อาร ค โครงสร า งเคเบิ ล การวิ เ คราะห การสั่นแบบฮารโมนิค การสั่นแบบคาบและแรง
โครงสร า งโดยวิ ธี เ มตริ ก ซ เทคนิ ค การแก ดล การสั่นแบบอิสระและแบบบังคับ การสราง
ระบบสมการเชิงเสนขนาดใหญ คอมพิวเตอร สเปกตรัมผลตอบสนอง การจําลองแรงพลวัต
ในการวิ เ คราะห โ ครงสร า ง การวิ เ คราะห แรงลม และแผ น ดิ น ไหว วิ ธี วิ เ คราะห เ ชิ ง
โครงสรางโดยวิธีไฟไนตเอลิเมนตเบื้องตน
พลศาสตร เชน วิธีวิเคราะหโหมด วิธีวิเคราะห
สเปกตรัม วิธีวิเคราะหในโดเมนเวลาและโดเมน
ความถี่

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
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หลักสูตรใหม พ.ศ.2554
วศย 532 เสถียรภาพของโครงสราง
CVE 532 Stability of Structures
3(3-0-6)
ศึกษาทฤษฎีเสถียรภาพของโครงสรางแรงดัด
ทุติยภูมิ การโคงงอของเสาในชว งอิลาสติก
และอิน อิลาสติก การบิดและโคงงอดา นขา ง
ของคานเสาคาน-เสาโครงขอ แข็งแผน บาง
และเปลือ กบางการวิเคราะห โดยใชวิธีทาง
ตัว เลขและพลังงาน การแกปญหาความไม
เสถียรภาพในปจจุบัน

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559
วศย 532 พฤติกรรมของโครงสรางคอนกรีต
CVE 532 Behaviors of Concrete Structures
3(2-2-5)
ศึ ก ษาพฤติ ก รรมของทั้ ง โครงสร า งคอนกรี ต
เสริ ม เหล็ ก และคอนกรี ต อั ด แรง โดยเน น ที่
พฤติ ก รรมการดั ด การอั ด การเฉือ น การบิ ด
และการอัดรวมกับการดัด ขององคอาคารเชิง
เสน พฤติกรรมขององคอาคารในอาณาบริเวณดี
พฤติ ก รรมขององค อ าคารเชิ ง ระนาบ จุ ด ต อ
กํา แพงรับ แรงเฉือ น และแผน พื้น พฤติก รรม
เนื่องจากความชะรูด พฤติกรรมของโครงสรางที่
สัมพันธกับเวลาและการกระตุนสภาวะแวดลอม
ภายนอก

วศย 533 การออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก
ขั้นสูง
CVE 533 Advanced Reinforced Concrete
Design
3(3-0-6)
ศึกษาพฤติกรรม และ กําลังขององคอาคาร
คอนกรีตเสริมเหล็กภายใตแรงกระทําตางๆ
ขอตอของอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก การ
วิ บั ติ ข องโครงสร า งคอนกรี ต เสริ ม เหล็ ก
มาตรฐานการออกแบบโครงสรางคอนกรีต
เสริมเหล็กในปจจุบัน การวิเคราะหเสนคราก
ของแผ น พื้ น แนวคิ ด ของการออกแบบ
โครงสร า งโดยใช ท ฤษฎี ลิ มิ ต สเตต ความ
เหนียวของชิ้นสวนโครงสรางคอนกรีตเสริม
เหล็ก การวิเคราะหแบบ strut-and-tie

วศย 533 พฤติกรรมของโครงสรางเหล็ก

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

CVE 533 Behaviors of Steel Structures
3(2-2-5)
ศึกษาพฤติกรรมขององคอาคารรับแรงอัด แรง
ดึง องคอาคารที่รับแรงดัดและแรงอั ด รวมกัน
องคอาคารรับแรงบิด คานที่มีและปราศจากค้ํา
ยั น ด า นข า ง เสถี ย รภาพขององค อ าคารของ
โครงสร า งเหล็ ก ข อ ต อ ของอาคารเหล็ ก
หลัก การและทฤษฎีพื้น ฐานของมาตรฐานการ
ออกแบบในปจ จุบัน การออกแบบการลา ของ
โครงสรางเหล็ก การออกแบบโครงสรางเหล็ก
โดยวิธีพลาสติก
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หลักสูตรใหม พ.ศ.2554
วศย 534 วิศวกรรมฐานรากขั้นสูง
CVE 534 Advanced Foundation
Engineering
3(3-0-6)
ศึ ก ษาการตรวจสอบชั้ น ดิ น และหิ น ใน
โครงการกอ สรา งขนาดใหญ ฐานรากแบบ
ต า ง ๆ เข็ ม พื ด เสาเข็ ม และเข็ ม เจาะ
อิ ท ธิ พ ลการสั่ น สะเทื อ นจากการตอกเข็ ม
ฐานรากแบบเคซอง การหาคาการทรุดตัว
และการประยุก ต การปรับ ปรุงฐานรากให
มั่นคง

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559
วศย 534 การวิเคราะหโครงสรางขั้นสูง
CVE 534 Advanced Structural Analysis
3(3-0-6)
ศึ ก ษาทฤษฎี ก ารวิ เ คราะห โ ครงสร า งในภาวะ
สมดุล ทฤษฎีของการแอนตัว การคํานวณการ
แอนตัวของโครงสรางอินดีเทอรมิเนทเชิงสถิต
ดว ยวิธีของแรงและวิธีของการเคลื่อนตัว การ
วิ เ คราะห ก ารแอ น ตั ว ของคานด ว ยวิ ธี เ ชิ ง
ประมาณ ความเปนพลาสติกและการออกแบบ
ในภาวะขีดสุด แผน พื้นและโครงสรา งเปลือ ก
บาง โครงสรางแผนเยื้อ โครงสรางที่มีหนาตัด
ไมสม่ําเสมอ ผลเนื่องจากแรงตามแนวแกน โคง
ตั้งยืดหยุน เคเบิล
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หลักสูตรใหม พ.ศ.2554
1
วศย 532 เสถียรภาพของโครงสราง
CVE 532Advanced Reinforced Concrete Design
3(3-0-6)
ศึกษาทฤษฎีเสถียรภาพของโครงสรางแรงดัดทุติยภูมิ
การโคงงอของเสาในชวงอิลาสติกและอินอิลาสติกการ
บิดและโคง งอดา นขา งของคานเสาคาน-เสาโครงข อ
แข็งแผนบางและเปลือกบางการวิเคราะห โดยใชวิธีทาง
ตัวเลขและพลังงาน การแกปญหาความไมเสถียรภาพ
ในปจจุบัน
2
วศย 533 การออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็กขั้นสูง
CVE 533 Advanced Foundation Engineering
3(3-0-6)
ศึกษาพฤติกรรม และ กํา ลังขององคอ าคารคอนกรีต
เสริมเหล็ก ภายใตแรงกระทําตา งๆ ขอ ตอ ของอาคาร
คอนกรีตเสริมเหล็ก การวิบัติของโครงสรางคอนกรีต
เสริมเหล็ก มาตรฐานการออกแบบโครงสรางคอนกรีต
เสริมเหล็กในปจจุบัน การวิเคราะหเสน ครากของแผน
พื้น แนวคิดของการออกแบบโครงสรางโดยใชทฤษฎี
ลิมิตสเตต ความเหนียวของชิ้นสวนโครงสรางคอนกรีต
เสริมเหล็ก การวิเคราะหแบบ strut-and-tie
3
วศย 534 วิศวกรรมฐานรากขั้นสูง
CVE 534 Advanced Foundation Engineering
3(3-0-6)
ศึกษาการตรวจสอบชั้นดินและหินในโครงการกอสราง
ขนาดใหญ ฐานรากแบบตาง ๆ เข็มพืด เสาเข็มและ
เข็ ม เจาะ อิ ท ธิ พ ลการสั่ น สะเทื อ นจากการตอกเข็ ม
ฐานรากแบบเคซอง การหาค า การทรุ ด ตั ว และการ
ประยุกต การปรับปรุงฐานรากใหมั่นคง
4
วศย 535 วิธีการทดลองในวิศวกรรมโครงสราง
CVE 535 Experimental Methods in Structural
Engineering
3(3-0-6)
ศึ ก ษาวิ ธี ก ารและอุ ป กรณ ที่ ใ ช ใ นการปฏิ บั ติ ง านวิ จั ย
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559
-ไมมี-
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5

6

7

หลักสูตรใหม พ.ศ.2554
วิ ศ วกรรมโครงสร า ง หั ว ข อ รวมถึ ง ทฤษฎี ลั ก ษณะ
ทางการทํางานและผลการใชเครื่องมือทรานซดิวเซอร
การตรวจสอบอยา งละเอี ยดของเครื่อ งมือ ทรานซดิ ว
เซอร ระบบการโหลดและการควบคุ ม การรวบรวม
ขอ มู ลและสัญ ญาณ ความรูเบื้ อ งต น ของการทดสอบ
โครงสรางแบบไมทําลาย
วศย 536 การวิเคราะหโครงสรางโดยวิธีเมตริกซ
CVE 536 Matrix Methods in Structural Analysis
3(3-0-6)
การใชพีชคณิตของเมตริกซในการแกปญหาโครงสราง
การวิเคราะหสปริง คานตอเนื่อง โครงขอหมุน โครงขอ
แข็ ง โดยวิ ธี ส ติ ฟ เนสและวิ ธี เ ฟลกซิ บิ ลิ ตี้ การใช
คอมพิวเตอรกับเมตริกซ
วศย 632 การออกแบบโครงสรางตานทานแผนดินไหว
CVE 632 Seismic Design of Structures
3(3-0-6)
ศึก ษาวิ ศ วกรรมแผ น ดิ น ไหวเบื้อ งตน ธรรมชาติ ของ
คลื่นแผนดินไหว ความเขมและขนาดของแผนดินไหว
การตอบสนองและการวิเคราะห สเปคตรัม มาตรฐาน
การออกแบบต า นแผ น ดิ น ไหวและการวิ เ คราะห
แผนดินไหว การสั่นสะเทือนไมแนนอน การสรางขอมู ล
แผ น ดิ น ไหวจํ า ลอง การออกแบบและการกํ า หนด
รายละเอียดโครงสรางเพื่อรับแรงแผนดินไหว
วศย 633 ทฤษฎีของโครงสรางเปลือกบาง
CVE 633 Plate and Shell Structures
3(3-0-6)
ศึกษาทฤษฎีของแผนบาง การวิเคราะหแผน
บางเนื่องจากแรงกระทํา และเงื่อนไขขอบเขต ตา ง ๆ
สมการอนุพันธสําหรับการดัดของแผนบางชนิดตาง ๆ
การแกปญหาแผน บางโดยวิธีคลาสสิค วิธีไฟไนตดิฟ
เฟอเรนต แ ละวิ ธี ไฟไนตเ อลิ เมนต การวิเ คราะห เ ชิ ง
ตัวเลข ทฤษฎีของเปลือกบาง การวิเคราะหโครงสราง
เปลือกบาง โรเตชั่นนัลเชล ไฮเปอรบอลิกพาราโบลอย
เชล

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559

สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559

-ไมมี-

-ไมมี-

-ไมมี-

หนา 146

ตารางที่ 3 รายการที่เพิ่มขึ้นจากหลักสูตรใหม พ.ศ.2554
ลําดับ หลักสูตร ปรับปรุงใหม พ.ศ.2554
หลักสูตร ปรับปรุงใหม พ.ศ.2559
1 หลั ก สู ต รวิ ศ วกรรมศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต หลั ก สู ต รวิ ศ วกรรมศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช า
สาขาวิ ช าวิ ศ วกรรมโยธา เป น หลั ก สู ต ร วิ ศ วกรรมโยธา เป น หลั ก สู ต รแผน ก แบบ ก 2
แผน ก แบบ ก 2 ประกอบดวย 3 กลุม ประกอบดวย 6 กลุมวิชา คือ
วิชา คือ
1.กลุมวิชาวิศวกรรมแหลงน้ําและสิ่งแวดลอม
1. กลุมวิชาวิศวกรรมแหลงน้ําและ
2.กลุมวิชาวิศวกรรมการจัดการกอสราง
สิ่งแวดลอม
3.กลุมวิชาวิศวกรรมโครงสราง
2. กลุมวิชาวิศวกรรมการจัดการ
4.กลุมวิชาวิศวกรรมขนสงและระบบสารสนเทศ
กอสราง
ภูมิศาสตร
3. กลุมวิชาวิศวกรรมโครงสราง
5.กลุมวิชาวิศวกรรมธรณีเทคนิค
6.กลุมวิชาคอนกรีตและวัสดุวิศวกรรม
2
รายชื่อวิชาใหมที่เพิ่มเติมในกลุมวิชาวิศวกรรมโครงสราง
2.1
-ไมมีวศย 533 พฤติกรรมของโครงสรางคอนกรีต
CVE 533 Behaviors of Concrete Structures
3(2-2-5)
ศึ ก ษาพฤติ ก รรมขององค อ าคารรั บ แรงอั ด แรงดึ ง
องคอาคารที่รับแรงดัดและแรงอัด รวมกัน องคอาคาร
รั บ แรงบิ ด คานที่ มี แ ละปราศจากค้ํ า ยั น ด า นข า ง
เสถียรภาพขององคอาคารของโครงสรางเหล็ก ขอตอ
ของอาคารเหล็ ก หลั ก การและทฤษฎี พื้ น ฐานของ
มาตรฐานการออกแบบในปจจุบัน การออกแบบการ
ลาของโครงสรางเหล็ก การออกแบบโครงสรางเหล็ก
โดยวิธีพลาสติก
2.2
-ไมมีวศย 536 วิศวกรรมคอนกรีต
CVE 536 Concrete Engineering
3(3-0-6)
ศึ ก ษาคุ ณ สมบั ติ ข องคอนกรี ต สดและคอนกรี ต ที่
แข็งตัว พฤติกรรมยืดหยุน การคืบ การลา การหดตัว
ความคงทนของโครงสรางคอนกรีต ความตา นทาน
การกระแทก โครงสรา งของคอนกรีต ระดั บ จุล ภาค
คอนกรี ต กํ า ลั ง สู ง คอนกรี ต ไหลเองได คอนกรี ต
น้ําหนักเบา คอนกรีตสมรรถนะสูง คอนกรีตเสริมใย
และคอนกรี ต อั ด แน น ความก า วหน า ล า สุ ด ทาง
เทคโนโลยีคอนกรีต
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
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2.3

2.4

2.5

3
3.1

หลักสูตร ปรับปรุงใหม พ.ศ.2554
-ไมมี-

หลักสูตร ปรับปรุงใหม พ.ศ.2559
วศย 537 การออกแบบโครงสรางขั้นสูง
CVE 537 Advanced Structural Design
3(3-0-6)
ศึ ก ษาลั ก ษณะเฉพาะของโครงสร า งพิ เ ศษในงาน
วิศวกรรมโครงสราง การคํานวณแรงกระทําและการ
ออกแบบอาคารสูง ฐานรากรับเครื่องจักร ไซโลขนาด
ใหญ เสาสงไฟฟาแรงสูง อาคารเก็บน้ํา ทาเทียบเรือ
สะพานของทอสง และสะพานในงานรถไฟฟาความเร็ว
สูง
-ไมมีวศย 539 หลักการออกแบบสําหรับโครงสรางตานภัย
พิบัติ
CVE 539 Design Principles for Disaster-Resistant
Structures
3(3-0-6)
ศึกษารูปแบบของภัยพิบัติตางๆ การคํานวณแรงที่เกิด
จากภั ย พิ บั ติ แรงแผ น ดิ น ไหว ไต ฝุ น สึ น ามิ มหา
อุ ท กภั ย ไฟไหม ดิ น โคลนถล ม และแรงระเบิ ด
เทคนิคการออกแบบและการใหร ายละเอียดสําหรับ
โครงสรางตานภัยพิบัติ
-ไมมีวศย 631 โครงสรางชั่วคราว
CVE 631 Temporary Structures
3(2-2-5)
ศึ ก ษามาตรฐานในงานโครงสร า งชั่ ว คราว น้ํ า หนั ก
บรรทุ ก ในงานก อ สร า ง, การวิ บั ติ ข องโครงสร า ง
ชั่วคราว, การค้ํายัน และนั่งราน, แบบหลอคอนกรีต,
ตัวยึดและเชือกรั้งเสา และปนจั่น
รายชื่อวิชาใหมที่เพิ่มเติมในกลุมวิชาวิศวกรรมขนสงและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร
-ไมมีวยม 541 ความตองการขนสงและแบบจําลองการ
ขนสง
CVE 541 Transport Demand and its Modeling
3(2-2-5)
ศึ ก ษาหลั ก การ การวางแผนขนส ง รู ป แบบของ
แบบจํ า ลองการขนส ง แบบจํ า ลองการพยากรณ
ปริมาณการเดินทางตอเนื่อง 4 ขั้นตอน (แบบจําลอง

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
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หลักสูตร ปรับปรุงใหม พ.ศ.2554

3.2

-ไมมี-

3.3

-ไมมี-

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

หลักสูตร ปรับปรุงใหม พ.ศ.2559
การเกิ ด การเดิ น ทาง แบบจํ า ลองการกระจายการ
เดินทาง แบบจําลองการเลือกจุดหมายปลายทางการ
เดินทาง แบบจําลองการเลือกยวดยานพาหนะ และ
แบบจํ า ลองการเลื อ กเส น ทางการเดิ น ทาง) การ
ปรับเทียบแบบจําลอง ความคุมคาทางเศรษฐกิจ และ
วิเคราะหผลคาดการณป ริมาณการเดิน ทางที่ไดจ าก
แบบจําลอง และหาความสัมพันธระหวางการพัฒนา
พื้ น ที่ แ ละความต อ งการเดิ น ทาง รวมทั้ ง ศึ ก ษา
แบบจําลองการขนสง อื่นๆ ที่เกี่ยวของ
วยม 542 ทฤษฎีวิศวกรรมจราจรและการประยุกตใช
CVE 542 Road Traffic Theories and its
Application
3(2-2-5)
ศึกษาทฤษฎีวิศวกรรมจราจร พฤติกรรมการไหลของ
สภาพจราจรบนช ว งถนน และที่ ท างร ว ม/ทางแยก
และสามารถประยุกตใชทฤษฎีวิศวกรรมจราจร ในการ
ออกแบบทางรวม/ทางแยก ไดอยางมีป ระสิ ทธิภาพ
เพื่อ ลดปญ หาดา นการจราจรติด ขัด และเพิ่ มความ
ปลอดภัย ในการใชถ นน กรณีศึ ก ษาของปญ หาดา น
การจราจรที่สํา คัญ เพื่อกําหนดระเบียบวิธี /ขั้นตอน
ในการจัดการจราจร ที่เหมาะสม
วศย 543 วิศวกรรมการทางขั้นสูง
CVE 543 Advanced Highway Engineering
3(3-0-6)
ศึ ก ษาขบวนการและวิ ธี ที่ ใ ช ใ นการออกแบบ การ
กอสราง และการบํารุงรักษางานทาง การวางแผนงาน
ทาง หลักการในการออกแบบความเร็วที่เหมาะสมตอ
งานทางแตละประเภท และการออกแบบงานทางใน
แนว ดิ่งและแนวนอนการออกแบบพื้น ทางทั้ งแบบ
ยืด หยุ น และแบบแข็ง การออกแบบระบบระบายน้ํ า
และงานดิ น ที่ จํ า เป น ในการก อ สร า งงานทาง ความ
เสื่อมของพื้นทางและการบํารุงรักษา
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3.4

หลักสูตร ปรับปรุงใหม พ.ศ.2554
-ไมมี-

3.5

-ไมมี-

3.6

-ไมมี-

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

หลักสูตร ปรับปรุงใหม พ.ศ.2559
วศย 544 ประยุ ก ต ใ ช ภ าพถ า ยทางอากาศเพื่ อ
วิศวกรรมขนสง
CVE 544 Application of GIS in Transportation
Engineering
3(2-2-5)
หลักการของระบบสารสนเทศภูมิศาสตรแนวคิดเรื่อง
การจัดการและการออกแบบฐานขอมูลเชิงพื้นที่เพื่อ
งานวิ ศ วกรรมการขนส ง ทฤษฎี แ ละเทคนิ ค ในการ
นํา เข า การวิ เคราะห แ ละการจั ดการขอ มูล เชิ งพื้ น ที่
ความแมนยําและขอผิดพลาดของขอมูลเชิงพื้นที่การ
จําลอง การวิเคราะหเพื่อชวยในการตัดสินใจ
วศย 545 ความปลอดภัยดานขนสง
CVE 545 Transport Safety
3(3-0-6)
ศึกษาวิศวกรรมความปลอดภัยและการวิเคราะหหา
ความเสี่ ย งที่ เ กิ ด จากการสั ญ จรของยวดยานแต ล ะ
ประเภทที่สําคัญ การศึกษาในวิชานี้ รวมไปถึง ศึกษา
ด า นการออกกฎข อ บั ง คั บ ด า นความปลอดภั ย การ
วิ เ คราะห ห าความเสี่ ย งของการเกิ ด อุ บั ติ เ หตุ จาก
สภาพการจราจร และถนน และหาแนวทางการ
ปรั บ ปรุ ง หรื อ แก ไ ขในระยะสั้ น และการระยะยาว
รณรงคนโยบายที่สงเสริมใหเกิดความปลอดภัยในการ
สัญจร ของทั้งคน และยวดยาน
วศย 546 เศรษฐศาสตรการขนสง
CVE 546 Transport Economics
3(3-0-6)
ศึกษาหลักการของเศรษฐศาสตรในระดับจุลภาค และ
เศ ร ษฐ ศ าสตร สาธาร ณะ ซึ่ ง เป น พื้ น ฐาน ขอ ง
เศรษฐศาสตรการขนสง ซึ่งเกี่ยวของกับ ความตองการ
เดิ น ทาง การกํ า หนดราคาและอุ ป ทานการขนส ง
ความคุมคาทางเศรษฐศาสตร และการลงทุนโครงการ
ดานการขนสง เปนตน
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3.7

หลักสูตร ปรับปรุงใหม พ.ศ.2554
-ไมมี-

3.8

-ไมมี-

3.9

-ไมมี-

3.10

-ไมมี-

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

หลักสูตร ปรับปรุงใหม พ.ศ.2559
วศย 547 นโยบายดานการขนสง
CVE 547 Transport Policy
3(3-0-6)
ศึ ก ษาวิ ธี ใ นการกํ า หนดนโยบายด า นการขนส ง ที่
เหมาะสม โดยคํ า นึ ง ถึ ง สภาพเศรษฐกิ จ และสั ง คม
สภาพแวดลอม และสภาพการขนสงและจราจรของแต
ละพื้ น ที่ เนื้ อ หาในรายวิ ช ารวมถึ ง การศึ ก ษา
ความสั มพั น ธร ะหว า งนโยบายด า นการจราจร และ
นโยบายอื่นๆ
วศย 548 การวิเคราะหโครงขายในระบบการขนสง
CVE 548 Transport System : Network Analysis
3(3-0-6)
ศึ ก ษาองค ป ระกอบพื้ น ฐาน ในการวิ เ คราะห ด า น
โครงข า ยคมนาคมและขนส ง เวลาการเดิ น ทาง
ความสัมพันธระหวางปริมาณการจราจรและความเร็ว
รูปแบบโครงขาย การวิเคราะหเสนทางการเดินทางที่
สั้ น ที่ สุ ด ทฤษฎี ก ารกํ า หนดที่ ตั้ ง ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ
โครงขาย รวมทั้งการประยุกตใชทฤษฎีการวิเคราะห
โครงขาย กับสถานการณจริง
วศย 549 การสํารวจดวยภาพถาย
CVE 549 Photogrammetry
3(3-0-6)
วิวัฒนาการและประโยชนของการสํารวจดวยภาพถาย
การวางแผนการบินถายภาพ กลองและการถายภาพ
ทางอากาศ การสรางภาพสามมิติ การอา นภาพถา ย
ทางอากาศ เรขาคณิตของภาพถา ย การสามเหลี่ยม
จากภาพถ า ยทางอากาศ การมองภาพทรวดทรง
โมเสก เครื่องวาดจากภาพทรวดทรงและภาพออรโธ
วศย 642 การดําเนินการและการวางแผนระบบขนสง
มวลชน
CVE 642 Public Transport: Operations and
Service Planning
3(3-0-6)
ศึกษาหลักการและองคประกอบพื้นฐาน สําหรับการ
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ออกแบบระบบขนส ง มวลชน โดยประยุ ก ต ใ ช
นวัตกรรมการออกแบบระบบขนสงมวลชนใหมๆ ที่
ชวยลดคาใชจายในการดําเนินงานระบบขนสงมวลชน
อย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ และยั ง สามารถรองรั บ ความ
ตองการของผูเดินทางไดเปนอยางดี และทําการศึกษา
เปรียบเทียบ ระหวางระบบขนสงมวลชนที่ดําเนินการ
อยูในปจจุบัน และ การวางแผนปรับปรุงระบบขนสง
มวลชนใหม
3.11
-ไมมีวศย 643 หัวขอคัดสรรทางวิศวกรรมขนสงและ
การจราจร
CVE 643
Selected Topics in Transport
engineering and Traffic
1(0-2-1)
วิ ช าสํ า หรั บ ศึ ก ษาถึ ง ป ญ หาและการแก ป ญ หาทาง
วิ ศ วกรรมขนส ง และจราจรที่ เ กิ ด ขึ้ น จริ ง อย า งมี
ประสิทธิภาพและยั่งยืน
4 รายชื่อวิชาใหมที่เพิ่มเติมในกลุมวิชาวิศวกรรมธรณีเทคนิค
4.1
-ไมมีวศย 551 ปฐพีกลศาสตรขั้นสูง
CVE 551 Advanced Soil mechanic
3(3-0-6)
ธ ร ร ม ช า ติ ข อ ง ดิ น ก า ร จํ า แ น ก ป ร ะ เ ภ ท ดิ น
สวนประกอบของดิน การไหลของน้ําผานดิน ทฤษฎี
การอัดตัวคายน้ํา พฤติกรรมหนวยแรง-ความเครียด
ของดิ น กํ า ลั ง รั บ แรงเฉื อ นและทฤษฎี ก ารวิ บั ติ
กลศาสตรของดินที่สภาวะวิกฤติเบื้องตน
4.2
-ไมมีวศย 552 วิศวกรรมฐานรากขั้นสูง
CVE 552 Advanced Foundation Engineering
3(3-0-6)
การสํารวจใตพื้นผิว การประเมินคาพารามิเตอรของ
ดิน รายงานเกี่ยวกับวิศวกรรมฐานราก การวิเคราะห
แบบขี ด จํ า กั ด ทฤษฎี ขี ด จํ า กั ด บนและขี ด จํ า กั ด ล า ง
ฐานรากชนิดจา งๆ การรับ น้ํา หนัก แบกทานของดิ น
การทรุ ด ตั ว ฐานรากแบบเสาเข็ ม ป ญ หาเกี่ ย วกั บ
แรงดันปฐพี กรณีศึกษาในอดีต

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
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4.3

หลักสูตร ปรับปรุงใหม พ.ศ.2554
-ไมมี-

4.4

-ไมมี-

4.5

-ไมมี-

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

หลักสูตร ปรับปรุงใหม พ.ศ.2559
วศย 553 การวิ เ คราะห ค วามน า เชื่ อ ถื อ ในงาน
วิศวกรรมธรณีเทคนิค
CVE 553 Reliability-Based Analysis in Geotechnical
Engineering
3(2-2-5)
ศึ ก ษาการประยุ ก ต ท ฤษฎี ค วามน า จะเป น และ
กระบวนการสุมในการวิเคราะหทางธรณีเทคนิค วิธี
FORM/FOSM และการจําลอง Monte Carlo ความ
ไมแนนอนที่เกิดขึ้นจากการประมาณคาพารามิเตอร
ทางวิ ศ วกรรมของดิ น ดั ช นี ค วามน า เชื่ อ ถื อ การ
ประยุกตกับงานของเสาเข็ม ระดับความปลอดภัยของ
ฐานราก
วศย 554 วิธีเชิงตัวเลขในงานวิศวกรรมธรณีเทคนิค
CVE 554 Numerical Methods in Geotechnical
Engineering
3(2-2-5)
ศึก ษาภาพรวมเชิ งทฤษฎี ของระเบีย บวิ ธีไ ฟไนต อิ ลิ
เมนตสําหรับปญหาการเคลื่อนตัวเนื่องจากหนวยแรง
และการไหลศักยในหนึ่งและสองมิติ ปญหาแบบไรเชิง
เสน ปญหาพลวัติชั่วครู และการกระยุกตสูปญหาทาง
วิศ วกรรมธรณีเทคนิคเชิงปฏิบัติ อุโมงค การยุบ ตัว
ของดิน โดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอร
วศย 555 เทคนิคการปรับปรุงคุณสมบัติดิน
CVE 555 Ground Improvement Techniques
3(3-0-6)
ศึกษาวิธีปรั บปรุงคุณภาพดินเนื้อเหนียวและดินเนื้อ
รวน การบดอัด การลดระดับน้ําใตดิน การใหน้ําหนัก
ล ว งหน า และการระบายน้ํ า ทางดิ่ ง การปรั บ ปรุ ง
คุณภาพดิน โดยใชเสาหิน การใชเสาเข็มดิน ซีเมนต
การเกราท การอัดฉีดแรงดันสูง การใชวัสดุสังเคราะห
ในงานดานวิศวกรรมธรณีเทคนิค กําแพงดินเสริมแรง
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4.6

หลักสูตร ปรับปรุงใหม พ.ศ.2554
-ไมมี-

4.7

-ไมมี-

4.8
4.9

-ไมมี-ไมมี-

4.10

-ไมมี-

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

หลักสูตร ปรับปรุงใหม พ.ศ.2559
วศย 556 โครงสรางดิน
CVE 556 Earth Structures
3(3-0-6)
ศึก ษาดิ น ที่มีแ ละไม มีแ รงยึดเหนี่ ยวระหวา งเม็ดดิ น
สําหรับใชเปนวัสดุกอสราง คุณสมบัติของดินที่ถูกบด
อัดแลว การปรับปรุงคุณภาพดิน เสถียรภาพของพื้น
ลาดตาธรรมชาติหรือที่สรางขึ้น การออกแบบงานถม
สําหรับงานสรางถนนและงานเขื่อน ปญหาการรั่วซึม
ของน้ํา การกอสรางงานถมบนดินออน ขอเสนอแนะ
ในงานออกแบบสําหรับดินบริเวณประเทศไทย
วศย 557 การออกแบบในงานวิศวกรรมธรณีเทคนิค
CVE 557 Geotechnical Engineering Design
3(3-0-6)
ศึกษาถึงกําลังแบกทานและการพยากรณการทรุดตัว
การออกแบบเสาเข็มและเข็มพืด การออกแบบเขื่อน
ดินและเขื่อนหิน การออกแบบดวยวัสดุเสริมแรงแบบ
สั ง เคราะห การซ อ มแซมในงานฐานรากที่ มี ป ญ หา
กรณีศึกษา
วศย 558 การขุดเจาะลึกและอุโมงค
CVE 558 Underground Excavation and Tunneling
3(3-0-6)
ศึกษาการออกแบบและการเลือกเทคนิควิธีขุด อุโมงค
ในดิ น อ อ น ระบบค้ํ า ยั น ชั่ ว คราวและถาวร การ
ตรวจวั ด และติ ด ตามผล วิ ธี ก ารไฟไนท อี ลี เ มนท
สําหรับ การกอสรา งใตดิน การวิเคราะหความเคน การเสียรูป การวิเคราะหการรั่วซึม
วศย 559 ปฐพีพลศาสตร
CVE 559 Soil Dynamics
3(3-0-6)
ศึก ษาถึงแหลงกํา เนิดและพฤติก รรมตามธรรมชาติ
ของแรงพลศาสตร ทฤษฎี ก ารสั่ น ไหว วิ ธี ก าร
คํ า น วณหาค า คงที่ ข องมวลดิ น ต อ การ สั่ น ไหว
ความคลาดเคลื่อนไปตามทฤษฎีสมมติ วิธีชวยในการ
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4.11

-ไมมี-

4.12

-ไมมี-

4.13

-ไมมี-
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ออกแบบ คุ ณ สมบัติ ทั่ว ไปของการเกิด แผ น ดิน ไหว
การศึกษาทางสถิติ การเคลื่อนที่ของดิน แรงกระทํา
ตามแผนดินไหว ผลลัพธของรูปแบบการเคลื่อนที่ของ
คลื่ น ในดิ น ความเค น จากพลศาสตร ข องผิ ว โลก
เสถียรภาพของพื้นลาด การเกิดสภาพไรความเคนของ
ทราย
วศย 651 การสํารวจใตพื้นผิวและการทดสอบ
CVE 651 Subsurface Explorations and Testing
3(3-0-6)
ศึกษาถึงการวางแผนการสํารวจใตพื้นผิว การ
เจาะสํารวจและการเก็บตัวอยาง การทดสอบในสนาม
เกี่ยวกับการหาคากําลังของดิน การทดสอบการแบก
ทานของฐานรากตื้น และเสาเข็ม การทดสอบดิน ใน
หองปฏิบัติการ ทางดานคุณสมบัติทางกายภาพ การ
บดอัด การซึมผาน การอัดตัวคายน้ํา การเสียรูปและ
กํ า ลั ง ของดิ น เครื่ อ งมื อ วั ด ข อ จํ า กั ด ของผลการ
ทดสอบ การเขียนรายงานและขอเสนอแนะ
วศย 652 พื้นฐานของกลศาสตรของหิน
CVE 652 Fundamentals of Rock Mechanics
3(3-0-6)
ศึกษาถึงแรงกระทําในโครงสรางหิน ความแข็งแรง
และทฤษฎีการพังของหิน คุณสมบัติทางวิศวกรรมของ
หิ น การวิ เ คราะห ใ นกลศาสตร ข องหิ น การใช
ประโยชน โ ครงสร า งธรณี วิ ท ยาใต ดิ น ฐานรากศิ ล า
กลศาสตร วิศวกรรมทางลาดหิน
วศย 653 หัวขอคัดสรรทางวิศวกรรมธรณีเทคนิค
CVE 653 Selected Topics in Geotechnical
Engineering
1(0-2-1)
วิ ช าสํ า หรั บ ศึ ก ษาถึ ง ป ญ หาและการแก ป ญ หาทาง
วิ ศ ว ก ร ร ม เ ท ค นิ ค ธ ร ณี ที่ เ กิ ด ขึ้ น จ ริ ง อ ย า ง มี
ประสิทธิภาพและยั่งยืน
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รายชื่อวิชาใหมที่เพิ่มเติมในกลุมวิชาคอนกรีตและวัสดุวิศวกรรม
-ไมมีวศย 561 เทคโนโลยีคอนกรีตขั้นสูง
CVE 561 Advanced Concrete Technology
3(3-0-6)
ศึ ก ษาคุ ณ สมบั ติ ข องคอนกรี ต สดและคอนกรี ต ที่
แข็งตัว พฤติกรรมยืดหยุน การคืบ การลา การหดตัว
ความคงทนของโครงสรางคอนกรีต ความตา นทาน
การกระแทก โครงสรา งของคอนกรีต ระดั บ จุล ภาค
คอนกรี ต กํ า ลั ง สู ง คอนกรี ต ไหลเองได คอนกรี ต
น้ําหนักเบา คอนกรีตสมรรถนะสูง คอนกรีตเสริมใย
และคอนกรี ต อั ด แน น ความก า วหน า ล า สุ ด ทาง
เทคโนโลยีคอนกรีต
-ไมมีวศย 562 ความคงทนของคอนกรีต
CVE 562 Durability of Concrete
3(2-2-5)
ศึก ษาปญ หาของความคงทนในโครงสรา งคอนกรีต
การเยิ้ ม การหดตั ว แบบพลาสติ ก และแบบแห ง
คุ ณ สมบั ติ เ ชิ ง อุ ณ หภู มิ แ ละการแตกร า วเนื่ อ งจาก
อุณหภูมิ ผลเนื่องจากขีดสุดของอุณหภูมิ คอรบอเน
ชันปฏิกิริยาระหวางดางกับมวลรวม การทําลายโดย
กรดและซัลเฟต การแข็งและเย็น ตัว สนิมเนื่อ งจาก
คลอไรด การขัด สีแ ละการกัดเซาะ การเสื่อ มสภาพ
เนื่องจากสภาพทางชีวะ แนวคิดของความคงทนและ
การออกแบบอายุ ใ ช ง านของโครงสร า งคอนกรี ต
กรณีศึกษาในโครงสรางจริง
-ไมมีวศย 563 วิธีการทดลองทางวิศวกรรม
CVE 563 Experimental Methods in Engineering
3(2-2-5)
ศึก ษาวิธีก ารและอุป กรณที่ใชในการปฏิบัติงานวิจัย
วิ ศ วกรรมโครงสร า ง หั ว ข อ รวมถึ ง ทฤษฎี ลั ก ษณะ
ทางการทํางานและผลการใชเครื่องมือทรานซดิวเซอร
การตรวจสอบอยางละเอียดของเครื่องมือทรานซดิว
เซอร ระบบการโหลดและการควบคุม การรวบรวม
ขอมูลและสัญ ญาณ ความรูเบื้องตนของการทดสอบ
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โครงสรางแบบไมทําลายการทดสอบน้ําหนักบรรทุก
ในสนาม
วศย 564 วัสดุวิศวกรรมโยธาขั้นสูง
CVE 564 Advanced Civil Engineering Materials
3(3-0-6)
ศึก ษาจุลโครงสรา งของวัสดุ วิศ วกรรมโยธา
วัสดุประกอบ กลไกการพัง การวิเคราะหการวิบัติและ
การพัง กําลังการลาและการขยายตัวรอยราวของวัสดุ
สเตอริ โ อโลยี เทคนิ ค การวิ เ คราะห โ ครงสร า งและ
คุณสมบัติของวัสดุดวยเทคนิค เอ็กซเรยดิฟแฟรคชัน
รี โ อโลยี และศึ ก ษาความก า วหน า ล า สุ ด ทางวั ส ดุ
วิศวกรรม
วศย 565 เคมีซีเมนตขั้นสูง
CVE 565 Advanced cement Chemistry
3(3-0-6)
ศึกษาหัวขอขั้นสูงเกี่ยวกับเคมีของซีเมนตปอรตแลนด
เคมี แ ละโครงสร า งในระดั บ จุ ล ภาคของซี เ มนต
ปฏิกิริยาทางเคมีของซีเมนตซึ่งกอใหเกิดการแข็งตัว
เคมีและโครงสรางในระดับจุลภาคของไฮเดรทซีเมนต
ผลของสารเคมี แรธาตุผสมเพิ่มและหัวขอสําคัญทาง
เคมีที่เกี่ยวของกับพฤติกรรมทางวิศวกรรมของซีเมนต
วศย 566 พฤติกรรมของวัสดุ
CVE 566 Behaviors of Materials
3(2-2-5)
ศึ ก ษาพฤติ ก รรมเชิ ง กลศาสตร ที่ ร ะดั บ จุ ล ภาคและ
มหัพ ภาคของวัสดุพื้น ฐานทางวิศ วกรรม โลหะผสม
เครื่อ งเคลือ บ และพอลิเมอร โดยเนน ไปที่วัสดุที่ใช
ในทางวิศวกรรมโยธา เหล็ก หิน ดิน ซีเมนตคอนกรีต
แอสฟลตคอนกรีต และไม
วศย 567 นิติวิศวกรรม
CVE 567 Forensic Engineering
3(3-0-6)
ศึกษาหลักของนิติวิศวกรรมเบื้องตน การวิบัติขององค
อาคารภายใตน้ําหนักบรรทุกและความคงทน การวิบัติ
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ของฐานราก การวิบัติในงานกอสราง การสํารวจและ
ประเมินโครงสรางเบื้องตน ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับ
การทดสอบแบบไมทํา ลาย การซอ มแซม การเสริม
กําลังโครงสราง การทดสอบน้ําหนักบรรทุก กฎหมาย
ที่เกี่ยวของกับงานนิติวิศวกรรม กรณีศึกษาการวิบัติ
ของโครงสรางทางวิศวกรรมโยธาและแนวทางแกไข
เชิ ง วิ ศ วกรรม การวิ บั ติ ข องอาคาร การวิ บั ติ ข อง
โครงสรา งเหล็ก การวิบัติของฐานราก การวิบัติของ
สะพาน
วศย 568 ซีเมนตเสริมเสนใย
CVE 568 Fiber Reinforced cement
3(3-0-6)
ศึกษาเสนใยเหล็กเสริมในระบบที่ใชซีเมนตเปนฐาน
ความต อ เนื่ อ งและไม ต อ เนื่ อ งของเส น ใยคอนกรี ต
เสริม เสน ใยและเฟอร โ รซี เ มนต พฤติก รรมและกล
สมบั ติ ข องวั ส ดุ เ ชิ ง ประกอบที่ ใ ช ซี เ มนต เ ป น ชั้ น
กลศาสตรของเสนใยเหล็กเสริม การจําลองเชิงวัสดุ
วัสดุเชิงประกอบแบบกําลังสูงและสมรรถนะสูง วัสดุ
เชิงประกอบแบบลูกผสมและสมารท
วศย 569 การซ อ มแซมโครงสร า งคอนกรี ต ที่
เสื่อมสภาพ
CVE 569Repair Techniques for Deteriorated
Concrete Structures
3(3-0-6)
ศึกษาความเสียหายจากการเสื่อมสภาพของคอนกรีต
การบํารุงรักษาคอนกรีต ลักษณะของคอนกรีต และ
ความรุน แรงของความเสียหาย ที่ตอ งการซอ มแซม
การหาสาเหตุความเสียหาย การวิเคราะหความรุนแรง
การขยายตัวของความเสียหายที่ตองการซอมแซม การ
เลือ กวัสดุและวิธีก ารซอ มแซม การเตรียมคอนกรีต
เดิมเพื่อการซอมแซม
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วศย 661 หั ว ข อ คั ด สรรทางคอนกรี ต และวั ส ดุ
วิศวกรรม
CVE 661Selected Topics in Concrete and
Engineering Materials
1(0-2-1)
วิ ช าสํ า หรั บ ศึ ก ษาถึ ง ป ญ หาและการแก ป ญ หาทาง
วิศวกรรมคอนกรีตที่เกิดขึ้นจริงอยางมีประสิทธิภาพ
และยั่งยืน
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