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สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

1. รหัสและชือ่ หลักสูตร
1.1 ระบุรหัส
:1.2 ชื่อหลักสูตร (ภาษาไทย) : หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา
(ภาษาอังกฤษ)
: Master of Engineering Program in Civil Engineering Technology
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
2.1 ชื่อเต็ม (ภาษาไทย)
: วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา)
(ภาษาอังกฤษ)
: Master of Engineering (Civil Engineering Technology)
2.2 ชื่อย่อ (ภาษาไทย)
: วศ.ม. (เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา)
(ภาษาอังกฤษ)
: M.Eng. (Civil Engineering Technology)
3. วิชาเอก (ถ้ามี)
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา สาขาวิชาวิศวกรรมนอกฝั่ง และสาขาวิชาวิศวกรรมจราจรและขนส่ง
4. จานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
37 หน่วยกิต
5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
หลักสูตรปริญญาโท
5.2 ภาษาที่ใช้
หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาไทย ส่วนเอกสารและตาราของหลักสูตรเป็นภาษาอังกฤษ
5.3 การรับเข้าศึกษา
รับทั้งนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติที่สามารถใช้ภาษาไทยได้
5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอืน่
เป็นหลักสูตรของสถาบันโดยเฉพาะ
5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษา
ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
หลักสูตรปรับปรุง กาหนดเปิดสอนเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2554
ได้พิจารณากลั่นกรองโดยสภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 1/2554
เมื่อวันที่ 24 เดือน มกราคม พ.ศ. 2554
ได้รับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 143
เมื่อวันที่ 11 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
หลักสูตรมีความพร้อมเผยแพร่คณ
ุ ภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ในปีการศึกษา 2555
8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสาเร็จการศึกษา
(1) วิศวกรโยธา
(2) วิศวกรนอกฝั่ง
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(3) วิศวกรจราจรและขนส่ง
(4) ผู้จัดการโครงการด้านวิศวกรรมโยธา นอกฝั่ง จราจรและขนส่ง
(5) นักวิชาการด้านวิศวกรรมโยธา วิศวกรรมนอกฝั่ง วิศวกรรมจราจรและขนส่ง
(6) นักออกแบบด้านวิศวกรรมโยธา นอกฝั่ง จราจรและขนส่ง
9. ชื่อ สกุล เลขประจาตัวบัตรประชาชน ตาแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ชื่อ-สกุล
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด (สาขาวิชา)
สถาบันที่สาเร็จการศึกษา
(ระบุตาแหน่งทางวิชาการ)
(ปีที่สาเร็จการศึกษา)
1. ผศ.ดร.สุทัศน์ ลีลาทวีวัฒน์
Ph.D. (Civil Engineering)
University of Michigan (2541)
2. ผศ.ดร.พรเกษม จงประดิษฐ์
Ph.D. (Civil Engineering)
University of Tokyo (2544)
3. ดร.วรัช ก้องกิจกุล
Ph.D. (Civil Engineering)
University of Tokyo (2547)
4. ดร.อภินัติ อัชกุล
Ph.D. (Civil Engineering)
Verginia Tech (2547)
5. ดร.ชัยณรงค์ อธิสกุล
ปร.ด. (วิศวกรรมโยธา)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (2551)
10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จาเป็นต้องนามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
การพัฒนาหลักสูตรจะสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550–2554) ที่กล่าวถึงการเปลี่ยนแปลงทาง
เทคโนโลยีอย่างก้าวกระโดด ซึ่งรวมถึงความก้า วหน้าอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีทางด้านวิศวกรรม ก่อให้เกิดทั้งความเปลี่ยนแปลงโอกาส
และภัยคุกคามทางด้านเศรษฐกิจและสังคม และเตรียมตัวรองรับการเข้ามาทางานของชาวต่างชาติตามกฎของเขตการค้าเสรี จึงจาเป็นต้อง
เตรียมพร้อมให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ดังนั้นการบริหารจั ดการองค์ความรู้อย่างเป็นระบบเป็นสิ่งจาเป็น รวมถึงการประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีทางวิศวกรรมที่เหมาะสมที่จะผสมผสานกับจุดแข็งในสังคมไทย เป้าหมายยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ แผนกลยุทธ์ของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และเป้าหมายยุทธศาสตร์ของกรอบนโยบายของประเทศไทยปีพ.ศ. 2544-2553 ที่ต้องใช้บุคลากร
ทางด้านวิศวกรรมโยธา วิศวกรรมนอกฝั่ง และวิศวกรรมจราจรและขนส่งที่มีคุณภาพ
11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
การวางแผนหลักสูตรจะคานึงถึงการเปลี่ยนแปลงด้านสังคมผนวกกับเทคโนโลยีทางด้านวิศวกรรมที่ทันสมัย เนื่องจากธุรกิจการก่อสร้าง
ธุรกิจทางปิโตรเลียม และโครงข่ายการขนส่งและจราจรในประเทศไทยมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับมีการนาเทคโนโลยีที่ทันสมัย
มาใช้มากขึ้น นาไปสู่การแข่งขันอย่างสูงทางด้านทรัพยากรบุคคล จึงจาเป็นจะต้องใช้วิศวกรที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา วิศวกรรม
นอกฝั่ง และวิศวกรรมจราจรและขนส่งจานวนมาก ที่มีความเป็นมืออาชีพ มีความเข้าใจในผลกระทบทางสังคมและวัฒนธรรม มีคุณธรรม
จริยธรรม ที่จะช่วยชี้นาและขับเคลื่อนให้การเปลี่ยนแปลงนี้เป็นไปในรูปแบบที่สอดคล้องและเหมาะสมกับวิถีชีวิตของสังคมไทย
12. ผลกระทบจาก ขอ 11.1 และ 11.2 ตอการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวของกับพันธกิจของสถาบัน
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
จากผลกระทบจากสถานการณ์ภายนอกในการพัฒนาหลักสูตรจึงจาเป็นต้องพัฒนาหลักสูตรในเชิงรุกที่มีศักยภาพและสามารถปรับเปลี่ยน
ได้ตามวิวัฒนาการของเทคโนโลยีทางด้านวิศวกรรม และรองรับการแข่งขันทางธุรกิจการก่อสร้าง ธุรกิจทางปิโตรเลียม และธุรกิจการขนส่ง
ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ โดยการผลิตบุคลากรทางวิศวกรรมโยธา วิศวกรรมนอกฝั่ง และวิศวกรรมจราจรและขนส่งจาเป็นต้องมี
ความพร้อมที่จะปฏิบัติงานได้ทันที และมีศักยภาพสูงในการพัฒนาตนเองให้เข้ากับลักษณะงานทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพ รวมถึงความเข้าใจ
ในผลกระทบของการก่อสร้างต่อสังคม โดยต้องปฏิบัติตนอย่างมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม
12.2 ความเกี่ยวของกับพันธกิจของสถาบัน
สืบเนื่องจากการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรมที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน การพัฒนาหลักสูตรเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธาจึงมุ่งเน้น
และส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีทางด้านวิศวกรรมที่คานึงถึงคุณธรรม จริยธรรมทางวิชาชีพ โดยใส่ใจถึงผลกระทบที่มีต่อชีวิตและทรัพย์สินของ
ประชาชน รวมถึงสภาพแวดล้อม สังคมและวัฒนธรรมไทย โดยมุ่งใช้เทคโนโลยีทางด้านวิศวกรรมที่ ทันสมั ยอย่างคุ้มค่า และสามารถ
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ปรับเปลี่ยนไปตามการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีทางด้านวิศวกรรม ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายและวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยที่จะมุ่งสู่ ความ
เป็นเลิศในเทคโนโลยีและการวิจัย ตลอดจนการผลิตบัณฑิตที่ดีและเก่ง
13. ความสัมพันธ (ถามี) กับหลักสูตรอื่นที่เปดสอนในคณะ/ภาควิชาอืน่ ของสถาบัน (เชน รายวิชาที่เปดสอนเพื่อใหบริการคณะ/ภาควิชาอื่น หรือต
องเรียนจากคณะ/ภาควิชาอื่น)
13.1 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่น
ไม่มี
13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้ภาควิชา/หลักสูตรอื่นต้องมาเรียน
ไม่มี
13.3 การบริหารจัดการ
ไม่มี
หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสาคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.1 ปรัชญา
มุ่งพัฒนาบัณฑิตให้มีความสามารถในการบูรณาการศาสตร์ทางวิศวกรรมเพื่อใช้ในการพัฒนาประเทศชาติอย่างยั่งยืน
1.2 ความสาคัญ
เนื่องจากในปัจจุบันสภาพทางเศรษฐกิจและสังคมรอบโลกรวมถึงประเทศไทยได้มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก เพื่อเป็นการตอบสนอง
การเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีและการแข่งขันในวิชาชีพวิศวกรรมที่มีสูงขึ้น ภาควิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกล้ าธนบุ รี จึง มีน โยบายที่จะมุ่ง ผลิ ตบัณฑิต ที่มีคุ ณภาพสูง มีค วามรู้ค วามสามารถ และทั กษะทางอาชีพ รวมถึ งก้าวทั นโลกยุคใหม่ เพื่ อ
ตอบสนองความต้องการผู้ใช้บัณฑิตในทุกภาคส่วน
“หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา” เป็นหลักสูตรบูรณา-การที่ผลิตบัณฑิต ให้มีความสามารถใน
การแก้ปัญหาทางวิศวกรรม โดยเน้นไปในวิชาที่สามารถนาไปประยุกต์ใช้ได้จริงในอุตสาหกรรมก่อสร้าง หลักสูตรนี้สามารถเลือกศึกษาได้ใน
สามสาขาวิชาเอกคือสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา สาขาวิชาวิศวกรรมนอกฝั่ง และสาขาวิชาวิศวกรรมจราจรและขนส่ง โดยการศึกษาในแต่ละสาขา
จะเริ่มต้นจากการวางแผน การจัดการ การออกแบบทางเทคนิค การบารุงรักษาหลังการก่อสร้าง รวมถึงการนาเทคโนโลยีสารสนเทศมา
ประยุกต์ใช้ในทุกๆขั้นตอนของโครงการก่อสร้าง ผู้ที่สาเร็จการศึกษาจะมีความชานาญเชิงลึกทางด้านเทคนิคในสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
วิศวกรรมนอกฝั่ง และวิศวกรรมจราจรและขนส่ง ในขณะเดียวกันยังเป็นผู้ที่มีความเข้าใจภาพรวมในทุกๆขั้นตอนของโครงการ ทาให้เป็นผู้มี
ความสามารถและเป็นทรัพยากรบุคคลที่สาคัญของประเทศ การศึกษาในหลักสูตรจะจัดวิชาตามหัวข้อการใช้งานในภาคปฏิบัติ และเน้นใน
วิชาที่สามารถนาไปประยุกต์ใช้ได้จริงในโครงการต่ างๆ ของภาคเอกชน หรือนาไปประยุกต์ใช้ในโครงการที่เกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐานของ
ภาครัฐ และเน้นในวิชาที่จะทาให้บัณฑิตมีคุณภาพเทียบเท่าสากล
1.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.3.1 เพื่อผลิตวิศวกรอาชีพระดับสูงในสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา วิศวกรรมนอกฝั่ง และวิศวกรรมจราจรและขนส่ง ซึ่งมีความเชี่ยวชาญที่
จะผสมผสานและประยุกต์ความรู้จากหลากหลายสาขาเข้าด้วยกันเพื่อเพิ่มศักยภาพ และความสามารถในการทางานร่วมกับบุคคลที่
เกี่ยวข้องในโครงการ
1.3.2 เพื่อสร้างบุคลากรที่มีความสามารถในการวิเคราะห์ การวางแผนโครงการ การออกแบบ และการบารุงรักษา ที่จะสามารถนาไป
ประยุกต์ใช้ในภาครัฐและอุตสาหกรรม
1.3.3 เพื่อสร้างความเป็นเลิศทางวิชาชีพผ่านโปรแกรมการศึกษาด้วยตนเอง หรือโครงการวิจัย ที่ทัดเทียมกับมาตรฐานระดับนานาชาติ
1.3.4 เพื่อยกระดับมาตรฐานวิชาชีพวิศวกร ให้เทียบเท่าระดับสากล
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2. แผนพัฒนาปรับปรุง
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง
กลยุทธ์
หลักฐาน/ตัวบ่งชี้
- ปรับปรุงหลั กสูตรเทคโนโลยีวิศวกรรม - พั ฒ นาหลั ก สู ต รโดยมี พื้ น ฐานจาก - เอกสารปรับปรุงหลักสูตร
โยธา สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา วิศวกรรม หลักสูตรในระดับสากล
- รายงานผลการประเมินหลักสูตร
นอกฝั่ง และวิศวกรรมจราจรและขนส่ง ให้ - ติดตามประเมินหลักสูตรอย่างสม่าเสมอ
มีมาตรฐานไม่ต่ากว่าที่ สกอ. กาหนด
- ปรั บ ปรุง หลั กสูต รให้ สอดคล้ อ งกับ ความ - ติ ด ตามความเปลี่ ย นแปลงในความ - ความเห็นของผู้ทรงคุ ณวุฒิ และผู้
ต้อ งการของธุ ร กิจ และการเปลี่ย นแปลง ต้ อ ง ก า ร ข อ ง ผู้ ป ร ะ ก อ บ ก า ร ด้ า น ใชั บั ณ ฑิ ต ต่ อ หลั ก สู ต รที่ มี ก าร
ของเทคโนโลยี ท างด้ า นวิ ศ วกรรมโยธา วิ ศ วกรรมโยธาวิ ศ วกรรมนอกฝั่ ง และ ปรับปรุง
วิศวกรรมนอกฝั่ง และวิศวกรรมจราจรและ วิศวกรรมจราจรและขนส่ง
ขนส่ง ในปัจจุบัน
- พัฒนาบุคลากรด้านการเรียนการสอนและ - สนั บ สนุ น บุ ค ลากรด้ า นการเรี ย นการ - ปริ ม าณงานบริ ก ารวิ ช าการต่ อ
บริการวิชาการ ให้มีประสบการณ์จากการ สอนให้ทางานบริการวิชาการแก่องค์กร อาจารย์ในหลักสูตร
น า ค ว า ม รู้ ท า ง ด้ า น วิ ศ ว ก ร ร ม โ ย ธ า ภายนอก
วิศวกรรมนอกฝั่ง และวิศวกรรมจราจรและ
ขนส่ง ไปปฏิบัติงานจริง
หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
ระบบการจัดการศึกษาที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรเป็นระบบทวิภาค
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูรอน
 มีภาคฤดูร้อน
 ไม่มีภาคฤดูร้อน
1.3 การเทียบเคียงหนวยกิตในระบบทวิภาค
ไม่มี
2. การดาเนินการหลักสูตร
2.1 วัน-เวลาในการดาเนินการเรียนการสอน
 วัน – เวลาราชการปกติ
 นอกวัน – เวลาราชการ (ระบุ) วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 18.00-21.00 น.
และวันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 9.00-16.00 น.
2.2 คุณสมบัตขิ องผูเขาศึกษา
 ตามเกณฑ์มาตรฐาน คือ เป็นผู้สาเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
 ตามเกณฑ์มาตรฐาน คือ เป็นผู้สาเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรบัณฑิต
 มีเกณฑ์คุณสมบัติเพิ่มเติม (ระบุ) ควรเป็นผู้ที่มปี ระสบการณ์ทางานในวิชาชีพ อย่างน้อย 1 ปี
 มีเกณฑ์คุณสมบัติเฉพาะ (เช่น เฉพาะนักบริหาร เฉพาะข้าราชการ)
2.3 ปญหาของนักศึกษาแรกเขา
นักศึกษาที่สมัครเข้าเรียนในหลักสูตรที่ไม่ได้เรียนทางด้านวิศวกรรมโยธาในระดับปริญญาตรี อาจมีพื้นฐานการเรียนรู้ในหลักสูตร
เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธาไม่เพียงพอ รวมทั้งทักษะและความสามารถการใช้ภาษาอังกฤษของนักศึกษา เนื่องจากตารา เอกสารและข้อสอบจะ
เป็นภาษาอังกฤษในบางวิชา
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2.4 กลยุทธในการดาเนินการเพือ่ แกไขปญหา / ขอจากัดของนักศึกษาในขอ 2.3
นักศึกษาที่จะเข้ารับการศึกษาควรมีผลการเรียนวิชาทางด้านวิศวกรรมโยธา และภาษาอังกฤษอยู่ในเกณฑ์ดี หรือมีผลสอบในวิชาดังกล่าว
ไม่ต่ากว่าเกณฑ์ที่ภาควิชาวิศวกรรมโยธากาหนด กรณีที่นักศึกษาจาเป็นต้องปรับพื้นฐานทางภาษาอังกฤษและวิศวกรรมโยธา ให้นักศึกษาลง
วิชาปรับพื้นเท่าที่จาเป็นตั้งแต่ภาคการศึกษาแรกเป็นต้นไป
2.5 แผนการรับนักศึกษาและผูสาเร็จการศึกษาในระยะ 5 ป
จานวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา
จานวนรวม
จานวนนักศึกษา
2554
2555
2556
2557
2558
2554- 2558
ชั้นปีที่ 1
90
90
90
90
90
450
ชั้นปีที่ 2
90
90
90
90
360
รวม
90
180
180
180
180
810
คาดว่าจะจบการศึกษา
90
90
90
90
360
2.6 งบประมาณตามแผน
2.6.1 งบประมาณรายรับ (หน่วย:บาท)
อัตราค่าเล่าเรียน
ภาคการศึกษา
ปีการศึกษา
1. ค่าบารุงการศึกษา
15,000
30,000
2. ค่าลงทะเบียน (3,000 บาท/หน่วยกิต)
27,750
55,500
ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร
171,000 บาท/คน
รายละเอียดรายรับ

2554
ค่าบารุงการศึกษา
2,700,000
ค่าลงทะเบียน
4,860,000
7,560,000
รวมรายรับ
2.6.2 งบประมาณรายจ่าย (หน่วย: บาท)
หมวดเงิน

2554

ก. งบดาเนินการ
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากร
2. ค่าใช้จ่ายดาเนินงาน
3. ทุนการศึกษา
4. รายจ่ายระดับมหาวิทยาลัย
รวม (ก)
ข. งบลงทุน
รวม (ก) +(ข)
จานวนนักศึกษา*
ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษา
*หมายเหตุ ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษาเฉลี่ย 5 ปี
2.7 ระบบการศึกษา
 แบบชั้นเรียน

684,000
3,274,200

2555
5,400,000
9,990,000
15,390,000

2555

ปีงบประมาณ
2556
5,400,000
9,990,000
15,390,000
ปีงบประมาณ
2556

2557
5,400,000
9,990,000
15,390,000

2558
5,400,000
9,990,000
15,390,000

2557

2558

718,200
6,012,400
504,000
5,400,000
12,634,600

754,110
6,012,400
504,000
5,400,000
12,670,510

791,816
6,012,400
504,000
5,400,000
12,708,216

831,406
6,012,400
504,000
5,400,000
12,747,806

6,658,200
12,634,600
90
180
73,980
70,192
เท่ากับ 71,197 บาท

12,670,510
180
70,392

12,708,216
180
70,601

12,747,806
180
70,821

2,700,000
6,658,200
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 แบบทางไกลผานสื่อสิ่งพิมพเปนหลัก
 แบบทางไกลผานสื่อแพรภาพและเสียงเปนสื่อหลัก
 แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกสเปนสื่อหลัก (E-learning)
 แบบทางไกลทางอินเทอรเน็ต
 อื่นๆ (ระบุ) ...................................................................................................................................
2.8 การเทียบโอนหนวยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย (ถ้ามี)
นักศึกษาที่เคยศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาอื่นมาก่อน เมื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรนี้ สามารถเทียบโอนหน่วยกิตได้ ทั้งนี้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
การเทียบโอน ในระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ภาคผนวก จ.)
3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน
3.1 หลักสูตร ใหระบุรายละเอียดดังตอไปนี้
3.1.1 จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
37 หน่วยกิต
3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร
แผน ก 2 (วิทยานิพนธ์)
ก. หมวดวิชาบังคับ
4 หน่วยกิต
ข. หมวดวิชาเลือก
21 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาเลือกในสาขาวิชาเอก
15 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาเลือก
6 หน่วยกิต
ค. วิทยานิพนธ์
12 หน่วยกิต
แผน ข (การค้นคว้าอิสระ 6 หน่วยกิต)
ก. หมวดวิชาบังคับ
4 หน่วยกิต
ข. หมวดวิชาเลือก
27 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาเลือกในวิชาเอก
15 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาเลือก
12 หน่วยกิต
ค. การค้นคว้าอิสระ
6 หน่วยกิต
หมายเหตุ
การศึกษาในแผน ก 2 และ ข จะต้องมีวิชาเลือกในสาขาวิชาเอกไม่ต่ากว่า 15 หน่วยกิต และต้องมีหน่วยกิตรวม ตลอดหลักสูตรไม่ต่ากว่า 37 หน่วยกิต
3.1.3 รายวิชา
- ความหมายของรหัสวิชา
รหัสวิชาประกอบด้วยตัวอักษรและตัวเลขสามหลัก
รหัสตัวอักษร
มีความหมายดังต่อไปนี้
CET หมายถึง วิชาในสาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา
รหัสตัวเลข มีความหมายดังต่อไปนี้
รหัสตัวเลขหลักร้อย หมายถึง ระดับของวิชา
เลข 6 หมายถึง หมวดวิชาเรียนระดับบัณฑิตศึกษา
รหัสตัวเลขหลักสิบ หมายถึง วิชาในแต่ละกลุ่มวิชา
เลข 0 หมายถึง หมวดวิชาวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ/หัวข้อพิเศษ
เลข 1 หมายถึง หมวดวิชาด้านการวางแผนและการจัดการ
เลข 2-3 หมายถึง หมวดวิชาด้านเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา
เลข 4-5 หมายถึง หมวดวิชาด้านเทคโนโลยีวิศวกรรมนอกฝั่ง
เลข 6-7 หมายถึง หมวดวิชาด้านเทคโนโลยีจราจรและขนส่ง
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รหัสตัวเลขหน่วย หมายถึง ลาดับทีข่ องวิชาในกลุ่มต่าง ๆ
- รายวิชา
ก. หมวดวิชาบังคับ
4 หน่วยกิต
สาขาวิชาเอกวิศวกรรมโยธา
CET 604 สัมมนาทางเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา
1 (0-3-3)
Civil Engineering Technology Seminar
CET 610 การวิเคราะห์และบริหารโครงการ
3 (3-0-9)
Project Analysis and Management
สาขาวิชาเอกวิศวกรรมนอกฝั่ง
CET 604 สัมมนาทางเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา
1 (0-3-3)
Civil Engineering Technology Seminar
CET 641 พื้นฐานงานวิศวกรรมนอกฝั่ง
3 (3-0-9)
Fundamentals of Offshore Engineering
สาขาวิชาเอกวิศวกรรมจราจรและขนส่ง
CET 604 สัมมนาทางเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา
1 (0-3-3)
Civil Engineering Technology Seminar
CET 610 การวิเคราะห์และบริหารโครงการ
3 (3-0-9)
Project Analysis and Management
ข. หมวดวิชาเลือก
21 หรือ 27 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาเลือกในสาขาวิชาเอก
สาขาวิชาเอกวิศวกรรมโยธา
ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต
CET 621 การประยุกต์ใช้และออกแบบโครงสร้างคอนกรีต
3 (3-0-9)
Applications and Design of Concrete Structures
CET 622 การประยุกต์ใช้และออกแบบโครงสร้างเหล็ก
3 (3-0-9)
Applications and Design of Steel Structures
CET 623 ระบบโครงสร้างอาคาร
3 (3-0-9)
Building Structural Systems
CET 624 การวิเคราะห์และออกแบบโครงสร้างอาคารสูง
3 (3-0-9)
Analysis and Design of High-Rise Structures
CET 625 วิธีการวิเคราะห์และวิธีทางตัวเลข
3 (3-0-9)
Structural Analysis and Numerical Methods
CET 626 การสารวจและการทดสอบในงานวิศวกรรมโยธา
3 (3-0-9)
Investigation and Testing Methods in Civil Engineering
CET 627 กลศาสตร์ประยุกต์ของวัสดุและโครงสร้าง
3 (3-0-9)
Applied Mechanics of Materials and Structures
CET 628 ระบบโครงสร้างพื้นฐาน
3 (3-0-9)
Infrastructure Systems
CET 629 การป้องกัน ซ่อมแซมอาคาร และการดูแลรักษา
3 (3-0-9)
Building Protection, Repair and Maintenance
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CET 630

เทคนิคและอุปกรณ์ในงานก่อสร้าง
3 (3-0-9)
Construction Techniques and Equipment
CET 631 ระบบวิศวกรรมในอาคาร
3 (3-0-9)
Engineering Systems in Buildings
CET 632 การเลือกใช้วัสดุในงานวิศวกรรม
3 (3-0-9)
Materials Selection for Engineering Applications
CET 633 การประยุกต์ใช้และออกแบบโครงสร้างคอนกรีตอัดแรง
3 (3-0-9)
Applications and Design of Prestressed Concrete Structures
CET 605 หัวข้อพิเศษ 1
3 (3-0-9)
Special Topic I
สาขาวิชาเอกวิศวกรรมนอกฝั่ง
ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต
CET 642 ธรณีวิทยากับการสารวจค้นหาปิโตรเลียมนอกฝั่ง
3 (3-0-9)
Offshore Petroleum Geology and Exploration
CET 643 การจัดการและการวิเคราะห์ความเสี่ยงในอุตสาหกรรมนอกฝั่ง
3 (3-0-9)
Risk Analysis and Management in Offshore Industry
CET 644 กลศาสตร์ของไหล และปฏิสัมพันธ์ระหว่างของไหล
และโครงสร้างนอกฝั่ง
3 (3-0-9)
Fluid mechanics and Fluid-Offshore Structure Interactions
CET 646 การวิเคราะห์โครงสร้างนอกฝั่ง
3 (3-0-9)
Analysis of Offshore Structures
CET 647 พลศาสตร์ของโครงสร้างนอกฝั่ง
3 (3-0-9)
Dynamics of Offshore Structures
CET 648 การออกแบบโครงสร้างนอกฝั่งแบบลอยและแบบยึดแน่น
3 (3-0-9)
Design of Fixed and Floating Offshore Structures
CET 649 วิศวกรรมฐานรากนอกฝั่ง
3 (3-0-9)
Offshore Foundation Engineering
CET 650 การวิเคราะห์และออกแบบท่อขุดเจาะ ท่อส่ง
และสายยึดโยงใต้ทะเล
3 (3-0-9)
Analysis and Design of Risers, Pipelines, and Moorings
CET 651 การล้าตัวและการแตกร้าวของโครงสร้างนอกฝั่ง
3 (3-0-9)
Fatigue and Fracture of Offshore Structures
CET 652 เทคโนโลยีและวิศวกรรมการขุดเจาะ
3 (3-0-9)
Drilling Engineering and Technology
CET 653 ระบบควบคุมและผลิตใต้ทะเล
3 (3-0-9)
Subsea Production and Control System
CET 654 เทคโนโลยีกระบวนการสาหรับน้ามันดิบ
และก๊าซธรรมชาตินอกฝั่ง
3 (3-0-9)
Process Technology for Offshore Crude Oil and Natural Gas
CET 606 หัวข้อพิเศษ 2
3 (3-0-9)
Special Topic II
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สาขาวิชาเอกวิศวกรรมจราจรและขนส่ง
ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต
CET 661 ระบบการขนส่งในเขตเมืองแบบยั่งยืน
3 (3-0-9)
Sustainable Urban Transportation Systems
CET 662 การวางแผนการขนส่งในเขตเมือง
3 (3-0 -9)
Urban Transportation Planning
CET 663 ความปลอดภัยของการจราจรทางถนน
3 (3-0-9)
Road Traffic Safety
CET 664 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์สาหรับการขนส่ง
3 (3-0 -9)
Geographic Information System for Transportation
CET 665 นโยบายและการวางแผนการขนส่งสินค้าในเมือง
3 (3-0 -9)
Urban Freight Policy and Planning
CET 666 การจัดการโลจิสติกส์
3 (3-0 -9)
Logistics Management
CET 667 การวิเคราะห์และการวางแผนระบบขนส่งมวลชน
3 (3-0 -9)
Public Transportation Analysis and Planning
CET 668 ระบบขนส่งระหว่างรูปแบบ
3 (3-0-9)
Intermodal Transportation Systems
CET 669 การวิเคราะห์ผลกระทบด้านขนส่งสาหรับการพัฒนาที่ดิน
3 (3-0-9)
Transportation Impact Analyses for Site Development
CET 670 การจาลองและการปฏิบัติการจราจร
3 (3-0-9)
Traffic Operation and Simulation
CET 671 การจัดการผิวทางและโครงสร้างพื้นฐาน
3 (3-0-9)
Pavement and Infrastructure Management
CET 672 การเก็บและการวิเคราะห์ข้อมูลด้านขนส่ง
3 (3-0-9)
Acquisition and Analysis of Transportation Data
CET 673 เศรษฐศาสตร์ขนส่ง
3 (3-0-9)
Transportation Economics
CET 674 วิธีการหาค่าที่ดีที่สุดสาหรับปัญหาด้านขนส่ง
3 (3-0-9)
Optimization Methods for Transportation Applications
CET 675 วิธีการทางคอมพิวเตอร์สาหรับวิศวกรรมขนส่ง
3 (3-0-9)
Computer Methods for Transportation Engineering
CET 676 การออกแบบรูปเรขาคณิตของถนนขั้นสูง
3 (3-0-9)
Advanced Geometric Design
CET 607 หัวข้อพิเศษ 3
3 (3-0-9)
Special Topic III
- กลุ่มวิชาเลือก
6 หรือ 12 หน่วยกิต
นักศึกษาสามารถเลือกเรียนรายวิชาในสาขาวิชาเอกหรือนอกสาขาวิชาเอกหรือรายวิชาดังต่อไปนี้
CET 611 การควบคุมและการวางแผนการก่อสร้าง
3 (3-0-9)
Construction Control and Scheduling
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CET 617

การวิเคราะห์และบริหารการเงินสาหรับโครงการก่อสร้าง
3 (3-0-9)
Financial Analysis and management in Construction
CET 608 หัวข้อพิเศษ 4
3 (3-0-9)
Special Topic IV
ค. วิทยานิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระ
CET 601 วิทยานิพนธ์
12 หน่วยกิต
Thesis
CET 602 การศึกษาโครงการวิจัยเฉพาะเรื่อง
6 หน่วยกิต
Special Research Study
ง. หมวดวิชาภาษาอังกฤษ
ไม่นับหน่วยกิต
LNG 550 วิชาปรับพื้นภาษาอังกฤษสาหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 2 (1-2-3)
Remedial English Course For Post Graduate Students
LNG 600 วิชาภาษาอังกฤษระหว่างการเรียนในหลักสูตรสาหรับ
3 (2-2-9)
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
Insessional English Course for Post Graduate Students
หมายเหตุ นักศึกษาต้องเรียนวิชา LNG 550 และ/หรือ LNG 600 และ/หรือได้รับการยกเว้น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับระดับคะแนนการทดสอบ
และเงื่อนไขตามที่คณะศิลปศาสตร์กาหนด
3.1.4 แผนการศึกษา
3.1.4.1 สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา และสาขาวิชาวิศวกรรมจราจรและขนส่ง
แผนการศึกษา ก 2 (วิทยานิพนธ์)
ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
CET 610 การวิเคราะห์และบริหารโครงการ
3 (3-0-9)
Project Analysis and Management
CET xxx วิชาเลือก 1
3 (3-0-9)
CET xxx วิชาเลือก 2
3 (3-0-9)
รวม
9 (9-0-27)
ชั่วโมง/สัปดาห์ = 36
ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
CET xxx วิชาเลือก 3
3 (3-0-9)
CET xxx วิชาเลือก 4
3 (3-0-9)
CET xxx วิชาเลือก 5
3 (3-0-9)
รวม
9 (9-0-27)
ชั่วโมง/สัปดาห์ = 36
ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
CET xxx วิชาเลือก 6
3 (3-0-9)
CET xxx วิชาเลือก 7
3 (3-0-9)
CET 601 วิทยานิพนธ์
6 (0-12-24)
Thesis
รวม
12 (6-12-42)
ชั่วโมง/สัปดาห์ = 60
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ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
CET 604 สัมมนาทางเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา
Civil Engineering Technology Seminar
CET 601 วิทยานิพนธ์
Thesis
รวม

แผนการศึกษา ข (การค้นคว้าอิสระ)
ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
CET 610 การวิเคราะห์และบริหารโครงการ
Project Analysis and Management
CET xxx วิชาเลือก 1
CET xxx วิชาเลือก 2
รวม
ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
CET xxx วิชาเลือก 3
CET xxx วิชาเลือก 4
CET xxx วิชาเลือก 5
รวม
ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
CET xxx วิชาเลือก 6
CET xxx วิชาเลือก 7
CET 602 การศึกษาโครงการวิจัยเฉพาะเรื่อง
Special Research Study
รวม
ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
CET 604 สัมมนาทางเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา
Civil Engineering Technology Seminar
CET xxx วิชาเลือก 8
CET xxx วิชาเลือก 9
CET 602 การศึกษาโครงการวิจัยเฉพาะเรื่อง
Special Research Study
รวม

1 (0-3-3)
6 (0-12-24)
7 (0-15-27)
ชั่วโมง/สัปดาห์ = 42

3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
9 (9-0-27)
ชั่วโมง/สัปดาห์ = 36
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
9 (9-0-27)
ชั่วโมง/สัปดาห์ = 36
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
3 (0-6-12)
9 (6-6-30)
ชั่วโมง/สัปดาห์ = 42
1 (0-3-3)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
3 (0-6-12)
10 (6-9-33)
ชั่วโมง/สัปดาห์ = 48
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3.1.4.2 สาขาวิชาวิศวกรรมนอกฝัง่
แผนการศึกษา ก 2 (วิทยานิพนธ์)
ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
CET 641 พื้นฐานงานวิศวกรรมนอกฝั่ง
Fundamentals of Offshore Engineering
CET xxx วิชาเลือก 1
CET xxx วิชาเลือก 2
รวม
ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
CET xxx วิชาเลือก 3
CET xxx วิชาเลือก 4
CET xxx วิชาเลือก 5
รวม
ชัน้ ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
CET xxx วิชาเลือก 6
CET xxx วิชาเลือก 7
CET 601 วิทยานิพนธ์
Thesis
รวม
ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
CET 604 สัมมนาทางเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา
Civil Engineering Technology Seminar
CET 601 วิทยานิพนธ์
Thesis
รวม
แผนการศึกษา ข (การค้นคว้าอิสระ)
ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
CET 641 พืน้ ฐานงานวิศวกรรมนอกฝั่ง
Fundamentals of Offshore Engineering
CET xxx วิชาเลือก 1
CET xxx วิชาเลือก 2
รวม

3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
9 (9-0-27)
ชั่วโมง/สัปดาห์ = 36
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
9 (9-0-27)
ชั่วโมง/สัปดาห์ = 36
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
6 (0-12-24)
12 (6-12-42)
ชั่วโมง/สัปดาห์ = 60
1 (0-3-3)
6 (0-12-24)
7 (0-15-27)
ชั่วโมง/สัปดาห์ = 42

3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
9 (9-0-27)
ชั่วโมง/สัปดาห์ = 36
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ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
CET xxx วิชาเลือก 3
CET xxx วิชาเลือก 4
CET xxx วิชาเลือก 5
รวม

3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
9 (9-0-27)
ชั่วโมง/สัปดาห์ = 36

ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
CET xxx วิชาเลือก 6
CET xxx วิชาเลือก 7
CET 602 การศึกษาโครงการวิจัยเฉพาะเรื่อง
Special Research Study
รวม
ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
CET 604 สัมมนาทางเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา
Civil Engineering Technology Seminar
CET xxx วิชาเลือก 8
CET xxx วิชาเลือก 9
CET 602 การศึกษาโครงการวิจัยเฉพาะเรื่อง
Special Research Study
รวม
3.1.5 คาอธิบายรายวิชา
คาอธิบายรายวิชา (ภาคผนวก ก.)
3.2 ชื่อ สกุล เลขประจาตัวบัตรประชาชน ตาแหนงและคุณวุฒขิ องอาจารย
3.2.1 อาจารย์ประจาหลักสูตร
ชื่อ-สกุล
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด (สาขาวิชา),
สถาบันที่สาเร็จการศึกษา
ที่ (ระบุตาแหน่งทางวิชาการ)
1

ผศ.ดร.สุทัศน์ ลีลาทวีวัฒน์

2

ผศ.ดร.พรเกษม จงประดิษฐ์

3

ดร.วรัช ก้องกิจกุล

4

ดร.อภินัติ อัชกุล

5

ดร.ชัยณรงค์ อธิสกุล

Ph.D. (Civil Engineering),
University of Michigan
Ph.D. (Civil Engineering),
University of Tokyo
Ph.D. (Civil Engineering),
University of Tokyo
Ph.D. (Civil Engineering),
Verginia Tech
ปร.ด. (วิศวกรรมโยธา),
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี

3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
3 (0-6-12)
9 (6-6-30)
ชั่วโมง/สัปดาห์ = 42
1 (0-3-3)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
3 (0-6-12)
10 (6-9-33)
ชั่วโมง/สัปดาห์ = 48

ภาระงานสอน (ชม./สัปดาห์) (ปีการศึกษา)
2553
2554
2555
2556
1 2 1 2 1 2
1 2
11.0 7.0 8.0 4.8 7.5 7.8 8.5 8.5
12.9 5.6 12.5 5.6 12.3 4.5 9.8 5.4
5.8 8.1 5.7 9.6 9.0 7.5 9.0 10.5
11.4 10.3 12.0 11.2 9.2 10.5 11.4 10.3

7.2 10.5 12.0 13.3 14.5 9.5 7.5 7.2
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ที่

3.2.2 อาจารยประจา
ชื่อ-สกุล
(ระบุตาแหน่งทางวิชาการ)

1.

ศ.ดร.สมชาย ชูชีพสกุล

2.

ศ.ดร.ชัย จาตุรพิทักษ์กุล

3.

รศ.เอนก ศิริพานิชกร

4.

รศ.ดร.ชัยยุทธ ชินณะราศรี

5. รศ.ดร.สมเกียรติ รุ่งทองใบสุรีย์
6.

ผศ.ดร.พาสิทธิ์ หล่อธีรพงศ์

7.

ผศ.ดร.วุฒิพงศ์ เมืองน้อย

8.

ผศ.ดร.สันติ เจริญพรพัฒนา

9.

รศ.ดร.ภาณุวัฒน์ สุริยฉัตร

10.

ผศ.ดร.สมโพธิ อยู่ไว

11.

ผศ.ดร.ทวิช พูลเงิน

12.

ดร.จุลพจน์ จิรวัชรเดช

13.

ดร.ชัยวัฒน์ เอกวัฒน์พานิชย์

ที่

3.2.3 อาจารยพิเศษ
ชื่อ-สกุล
(ระบุตาแหน่งทางวิชาการ)

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด (สาขาวิชา),
สถาบันที่สาเร็จการศึกษา

ภาระงานสอน (ชม./สัปดาห์)
(ปีการศึกษา)
2553
2554
2555
2556
1 2 1 2 1 2
1 2
11.0 11.0 11.0 4.0 4.0 8.0 4.0 8.0

Ph.D. (Civil Engineering),
University of Texas at Arlington
Ph.D. (Civil Engineering),
19.5 16.4 5.7 8.0 4.0 4.0 4.0 8.7
New Jersey Institute of Technology
M.Eng. (Structural Engineering),
9.8 10.0 8.5 10.8 10.2 7.6 8.6 12.2
Asian Institute of Technology
D.Eng.(Integ. Water Res. Manage.), 7.5 15.7 6.0 18.4 6.0 13.7 9.5 10.5
Asian Institute of Technology
D.Eng. (Civil Engineering),
8.7 12.0 7.3 12.0 7.3 11.3 12.2 10.6
Kyoto University
Ph.D. (Contruction Management),
6.2 10.8 11.0 9.3 11.3 7.0 10.7 7.0
Concordia University
Ph.D. (Contruction Management), 11.9 5.8 13.9 11.4 12.4 7.1 10.7 6.7
Asian Institute of Technology
Ph.D. (Civil Engineering),
13.8 3.8 15.9 7.4 14.4 3.1 13.1 2.7
University of Tokyo
Ph.D. (Civil Engineering),
4.4 8.6 5.0 14.9 5.0 5.2 5.4 12.8
McGill University
Ph.D. (Soil Engineering),
11.2 8.2 12.2 8.1 10.7 5.2 9.9 6.1
Asian Institute of Technology
ปร.ด. (วิศวกรรมโยธา),
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
12.5 10.5 15.0 14.4 10.5 15.4 11.3 16.6
พระจอมเกล้าธนบุรี
Ph.D. (Civil Engineering),
4.2 10.3 7.1 11.9 10.9 10.7 7.1 9.9
University of Wale at Swansea
Ph.D. (Civil Engineering),
9.7 4.8 14.1 10.2 9.4 13.2 10.2 13.2
Tohoku University
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด (สาขาวิชา)

1

รศ.ดร.ไพบูลย์ ปัญญาคะโป

Ph.D. (Civil Engineering)

2

ผศ. ดร.ทินกร มนต์ประภัสสร

Ph.D. (Civil Engineering)

ภาระงานสอน (ชม./สัปดาห์)
(ปีการศึกษา)
2554
2555
2556
2557
1 2 1 2 1 2
1 2
3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

15
ที่
3
4
5
6
7
8
9
10

ชื่อ-สกุล
(ระบุตาแหน่งทางวิชาการ)

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด (สาขาวิชา)
2554

ผศ. ดร.วีรศักดิ์ ลิขิตเรืองศิลป์
ผศ.ดร.วรรณวิทย์ แต้มทอง
ดร.พรพงศ์ อัศวดรเดชา
ดร.อานาจ ฤทธิรงค์
ดร.วนิดา จันทร์ทอง
ดร.ประวีณ ชมปรีดา
ดร.บุญมี ชินนาบุญ
อ.สุพัฒน์ นภานพรัตน์แก้ว

1
3
3
3
3
3
3
3

2
3
3
3
3
3
3
3

ภาระงานสอน (ชม./สัปดาห์)
(ปีการศึกษา)
2555
2556
1 2 1 2
3 3 3 3
3 3 3 3
3 3 3 3
3 3 3 3
3 3 3 3
3 3 3 3
3 3 3 3

2557
1
3
3
3
3
3
3
3

2
3
3
3
3
3
3
3

Ph.D. (Civil Engineering)
Ph.D. (Civil Engineering)
D. Eng. (Geotechnical Engineering)
Ph.D. (Geotechnical Engineering)
Ph.D. (Earth Sciences)
Ph.D. (Civil Engineering)
Ph.D. (Civil Engineering)
M.Sc. (Gas Engineering and
3 3 3 3 3 3 3 3
Management)
4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา) (ถ้ามี)
ไม่มี
5. ขอกาหนดเกี่ยวกับการทาโครงงานหรืองานวิจัย (ถ้ามี)
ข้อกาหนดในการทางานวิจัย ต้องเป็นหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับการประยุกต์ด้านเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา วิศวกรรม
นอกฝั่ง และวิศวกรรมจราจรและขนส่ง และคาดว่าจะนาไปใช้งานหากงานวิจัยสาเร็จ หรือเป็นงานวิจัยที่มุ่งเน้นการสร้างผลงานวิจัยเพื่อพัฒนา
งานด้านเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา ด้านวิศวกรรมนอกฝั่ง และด้านวิศวกรรมจราจรและขนส่ง โดยมีจานวนผู้ทางานวิจัย 1 คน และมีรายงานที่
ต้องนาส่งตามรูปแบบและระยะเวลาที่หลักสูตรกาหนด อย่างเคร่งครัด
5.1 คาอธิบายโดยยอ
นักศึกษาจะต้องมีความเข้าใจในงานวิจัยด้านเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาวิศวกรรมนอกฝั่ง หรือวิศวกรรมจราจร
และขนส่งตามที่นักศึกษาสนใจและได้เสนอหัวข้อวิจัยไว้ โดยนักศึกษาต้องสามารถอธิบายทฤษฎีที่นามาใช้ในการทางานวิจัย ประโยชน์ที่จะ
ได้รับจากการทางานวิจัย มีขอบเขตงานวิจัยที่สามารถทาเสร็จภายในระยะเวลาที่กาหนด
5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู
นักศึกษามีความสามารถในการวางแผนโครงการศึกษาวิจัย การสืบค้นข้อมูล การใช้เครื่องมือและโปรแกรมคอมพิวเตอร์สาหรับการ
ศึกษาวิจัย การเขียนรายงานและนาเสนอ โดยโครงงานวิจัยควรที่จะสามารถเป็นต้นแบบในการพัฒนาต่อได้
5.3 ชวงเวลา
ภาคการศึกษาที่ 1-2 ของปีการศึกษาที่ 2
5.4 จานวนหนวยกิต
วิทยานิพนธ์
12 หน่วยกิต
การศึกษาโครงการวิจัยเฉพาะเรื่อง 6 หน่วยกิต
5.5 การเตรียมการ
มีการกาหนดชั่วโมงการให้คาปรึกษา จัดทาบันทึกการให้คาปรึกษา ให้ข้อมูลข่ าวสารเกี่ยวกับโครงการวิจัยรวมถึงตัวอย่างงานวิจัยให้
ศึกษาเป็นแนวทาง และติดตามผลงานของนักศึกษาอย่างสม่าเสมอ
5.6 กระบวนการประเมินผล
ประเมิ น ผลจากความก้ าวหน้ า ในการท างานวิ จั ย และประเมิ น ผลจากการน าเสนอตามระยะเวลา และการสอบการน าเสนอที่ มี
คณะกรรมการสอบไม่ต่ากว่า 3 ท่าน
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
คุณลักษณะพิเศษ
กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา
ด้านบุคลิกภาพ
มีการสอดแทรกเรื่อง การแต่งกาย การเข้าสังคม เทคนิคการเจรจา สื่อสาร การมีมนุษย
สัมพันธ์ที่ดี และการวางตัวในการทางานในบางรายวิชาที่เกี่ยวข้อง และในกิจกรรม
ปัจฉิมนิเทศ ก่อนที่นักศึกษาจะสาเร็จการศึกษา
ด้านภาวะผู้นา และความรับผิดชอบ
- กาหนดให้มีรายวิชาซึ่งนักศึกษาต้องทางานเป็นกลุ่ม และมีการกาหนดหัวหน้ากลุ่ม
ตลอดจนมีวินัยในตนเอง
ในการทารายงานตลอดจน กาหนดให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการนาเสนอรายงาน เพื่อ
เป็นการฝึกให้นักศึกษาได้สร้างภาวะผู้นาและการเป็นสมาชิกกลุ่มที่ดี
- มีกิจกรรมนักศึกษาที่มอบหมายให้นักศึกษาหมุนเวียนกันเป็นหัวหน้าในการดาเนิน
กิจกรรม เพื่อฝึกให้นักศึกษามีความรับผิดชอบ
- มีกติกาที่จะสร้างวินัยในตนเอง เช่น การเข้าเรียนตรงเวลาเข้าเรียนอย่างสม่าเสมอการ
มีส่วนร่วมในชั้นเรียน เสริมความกล้าในการแสดงความคิดเห็น
จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ
มีการให้ความรู้ถึงผลกระทบต่อสังคม และข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการกระทา
ความผิดเกี่ยวกับวิชาชีพทางด้านวิศวกรรมโยธา วิศวกรรมนอกฝั่ง และวิศวกรรม
จราจรและขนส่ง
2. การพัฒนาผลการเรียนรูในแตละดาน
2.1 คุณธรรม จริยธรรม
2.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
เนื่องจากงานทางด้านวิศวกรรมโยธา วิศวกรรมนอกฝั่ง และวิศวกรรมจราจรและขนส่ง เป็นงานที่ส่งเสริมการพัฒนาประเทศให้มี
ความก้าวหน้า วิศวกรที่เกี่ยวข้องกับงานดังกล่าวนอกจากจะต้องมีความรู้และความสามารถแล้ว ยังต้องเป็นผู้ที่มีคุณธรรม และจริยธรรม
ตลอดจนต้องมีความรับผิดชอบสูงต่อหน้าที่ โดยต้องคานึงถึงความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน รวมถึงผลกระทบที่มีต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อให้
ประเทศชาติมีการพัฒนาอย่างยั่งยืน ดังนั้นอาจารย์ผู้สอนในแต่ละวิชาจะพยายามสอดแทรกคุณธรรม และจริยธรรมให้กับนักศึกษาตามหัวข้อทั้ง
6 ข้อต่อไปนี้
(1) สามารถจัดการปัญหาทางคุณธรรม จริยธรรมที่ซับซ้อนเชิงวิชาการหรือวิชาชีพ โดยคานึงถึงความรู้สึกของผู้อื่น
(2) สามารถวินิจฉัยและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างผู้รู้และมีหลักฐานอย่างชัดเจนโดยอาศัยหลักคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อก่อให้เกิด
ความยุติธรรม และความถูกต้องตามหลักการ เหตุผล และค่านิยมอันดีงาม
(3) สามารถให้ข้อสรุปของปัญหาซึ่งไวต่อความรู้สึก อันจะนาไปสู่การแก้ไขปัญหาให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบ
(4) สามารถริเริ่มในการยกปัญหาทางจรรยาบรรณที่มีอยู่เพื่อทบทวนและแก้ไข หรือให้การสนับสนุนอย่างจริงจังให้ผู้อื่น ใช้การวินิจฉัย
ทางด้านคุณธรรม จริยธรรมในการจัดการข้อโต้แย้งและปัญหาที่มีผลกระทบต่อตนเอง และผู้อื่น
(5) มีสภาวะผู้นาในการส่งเสริมให้มีการประพฤติปฏิบัติตามหลักคุณธรรม จริยธรรม ในสภาพแวดล้อมของการทางาน และในชุมชนที่
กว้างขวางขึ้น
(6) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
2.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
กาหนดให้มีการสอดแทรกกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้องกับปัญหาทางคุ ณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพในการ
สอนทุกรายวิชา โดยยกตัวอย่างปัญหาที่เกิดขึ้นจริงและแนวทางในการวินิจฉัยและแก้ไขปัญหาด้วยความยุติธรรม ถูกต้องตามหลักการ เหตุผล
และคานึงถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นทั้งกับตนเองและผู้อื่น มีการกาหนดคะแนนในเรื่องคุ ณธรรม จริยธรรมให้เป็นส่วนหนึ่งของคะแนนความ
ประพฤติของนักศึกษา เพื่อเป็นการปลูกฝังให้นักศึกษามีระเบียบวินัย ตรงต่อเวลา มีความรับผิดชอบ รู้หน้าที่ของการเป็นวิศวกรที่ดี มี ความ
ซื่อสัตย์ ไม่กระทาการทุจริตต่อหน้าที่ ตระหนักถึงความสาคัญของการมีจรรยาบรรณทางวิชาชีพ และส่งเสริมให้มีการทางานเป็นกลุ่มเพื่อฝึกฝน
ให้นักศึกษาได้แสดงออกซึ่งภาวะความเป็นผู้นา รู้จักแสดงความคิดเห็น รับฟังความคิดเห็นและคานึงถึงความรู้สึกของผู้อื่น

17
2.1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
- ประเมินจากการตรงต่อเวลาของนักศึกษาในการเข้าชั้นเรียน การส่งงานที่ได้รับมอบหมายตรงตามกาหนด ความรับผิดชอบในหน้าที่ที่
ได้รับมอบหมาย
- ประเมินจากการมีวินัยและความพร้อมเพรียงของนักศึกษาในการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร
- ประเมินจากพฤติกรรมในการสอบและการทาวิจัย รวมถึงปริมาณการกระทาทุจริตในการสอบ
- ประเมินจากผลการทางานหรือการทากิจกรรมร่วมกับผู้อื่น
2.2 ความรู้
2.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้
นักศึกษาต้องมีความรู้เกี่ยวกับงานด้านวิศวกรรมโยธา วิศวกรรมนอกฝั่ง และวิศวกรรมจราจรและขนส่ง ตามสาขาวิชาที่ตนเลือก เพื่อให้
นักศึกษาสามารถนาความรู้ที่ได้ไปประกอบอาชีพและพัฒนาประเทศให้มีความเจริญก้าวหน้า โดยมาตรฐานด้านความรู้จะกาหนดให้ครอบคลุม
หัวข้อต่างๆดังต่อไปนี้
(1) มีความรู้และความเข้าใจอย่างถ่องแท้ในเนื้อหาสาระ ตลอดจนหลักการและทฤษฎีที่สาคัญทางด้านเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา
(2) สามารถนาหลักการที่ศึกษามาประยุกต์ในการศึกษาค้นคว้ าทางวิชาการหรือการปฏิบัติในวิชาชีพ วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมนอกฝั่ง
และวิศวกรรมจราจรและขนส่ง
(3) มีความเข้าใจทฤษฎี การวิจัยและการปฏิบัติทางวิชาชีพทางเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธาอย่างลึกซึ้ง ในเนื้อหาวิชาที่ได้ทาการศึกษาหรือ
กลุ่มวิชาเฉพาะในระดับแนวหน้า
(4) มีความเข้าใจในวิธีการพัฒนาความรู้ใหม่ๆ และการประยุกต์ ตลอดจนผลกระทบของผลงานวิจยั ในปัจจุบนั ที่มีตอ่ องค์ความรู้ในสาขา
เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา และต่อการปฏิบัติในวิชาชีพ
(5) ตระหนักในระเบียบข้อบังคับที่ใช้อยู่ในสภาพแวดล้อมของระดับชาติและนานาชาติที่อาจมีผลกระทบต่อสาขาเทคโนโลยีวิศวกรรม
โยธารวมทั้งเหตุผลและการเปลี่ยนแปลงที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต
(6) มีความรู้ในแนวกว้างของสาขาวิชาที่ศึกษาเพื่อให้เล็งเห็นการเปลี่ยนแปลง และเข้าใจผลกระทบของเทคโนโลยีใหม่ๆ
(7) สามารถบูรณาการความรู้ที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
2.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้
ใช้การเรียนการสอนในหลากหลายรูปแบบ โดยเน้นหลักการทางทฤษฎี และประยุกต์ทางปฏิบัติในสภาพแวดล้อมจริง โดยทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี ทั้งนี้ให้เป็นไปตามลักษณะของรายวิชาตลอดจนเนื้อหาสาระของรายวิชานั้น ๆ นอกจากนี้ควรจัดให้มีการเรี ยนรู้จาก
สถานการณ์จริงโดยการศึกษาดูงานหรือเชิญผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ตรงมาเป็นวิทยากรพิเศษเฉพาะเรื่อง
2.2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรูด้ ้านความรู้
ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการปฏิบัติของนักศึกษา ในด้านต่าง ๆ คือ
(1) การทดสอบย่อย
(2) การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน
(3) ประเมินจากรายงานทีน่ ักศึกษาจัดทา
(4) ประเมินจากโครงการที่นาเสนอ
2.3. ทักษะทางปัญญา
2.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
นักศึกษาต้องสามารถพัฒนาตนเองและประกอบวิชาชีพได้โดยพึ่งตนเองได้เมื่อจบการศึกษาแล้ว ดังนั้นนักศึกษาจาเป็นต้องได้รับการ
พัฒนาทักษะทางปัญญาไปพร้อมกับคุณธรรม จริยธรรม และความรู้เกี่ยวกับสาขาวิชาวิศวกรรมโยธาในขณะที่สอนนักศึกษา อาจารย์ต้องเน้นให้
นักศึกษาคิดหาเหตุผล เข้าใจที่มาและสาเหตุของปัญหา วิธีการแก้ปัญหารวมทั้งแนวคิดด้วยตนเอง ไม่สอนในลักษณะท่องจา นักศึกษาต้องมี
คุณสมบัติต่าง ๆจากการสอนเพื่อให้เกิดทักษะทางปัญญาดังนี้
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(1) สามารถใช้ความรู้ทางภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติในการจัดการบริบทใหม่ที่ไม่คาดคิดทางเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา และพัฒนา
แนวคิดริเริ่มและสร้างสรรค์เพื่อตอบสนองประเด็นหรือปัญหา โดยสามารถใช้ดุลยพินิจในการตัดสินใจในสถานการณ์ที่มีข้อ มูลไม่
เพียงพอ
(2) สามารถสังเคราะห์และใช้ผลงานวิจัย สิ่งตีพิมพ์ทางวิชาการ หรือรายงานทางวิชาชีพ และพัฒนาความคิดใหม่ๆ โดยการบูรณาการให้
เข้ากับองค์ความรู้เดิมหรือเสนอเป็นความรู้ใหม่ที่ท้าทาย
(3) สามารถใช้เทคนิคทั่วไปหรือเฉพาะทางในการวิเคราะห์ประเด็นหรือปัญหาที่ซับซ้อ นได้อย่างสร้างสรรค์ รวมถึงพัฒนาข้อสรุปและ
ข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้องในด้านเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา
(4) สามารถวางแผนและดาเนินการโครงการสาคัญหรือโครงการวิจัยค้นคว้าทางวิชาการได้ด้วยตนเอง โดยการใช้ความรู้ทั้งภาคทฤษฎี
และภาคปฏิบัติ ตลอดถึงการใช้เทคนิคการวิจัย โดยให้ข้อสรุปที่สมบูรณ์ซึ่งขยายองค์ความรู้ หรือแนวทางการปฏิบัติในวิชาชีพที่มีอยู่
เดิมได้อย่างมีนัยสาคัญ
2.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
(1) กรณีศึกษาทางการประยุกต์เทคโนโลยีด้านวิศวกรรมโยธาและวิศวกรรมนอกฝั่ง
(2) การอภิปรายกลุ่ม
(3) ให้นักศึกษามีโอกาสปฏิบัติงานจริง
2.3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรูด้ ้านทักษะทางปัญญา
ประเมินตามสภาพจริงจากผลงาน และการปฏิบตั ิของนักศึกษา เช่น ประเมินจากการนาเสนอรายงานในชั้นเรียน การทดสอบโดยใช้
แบบทดสอบหรือสัมภาษณ์ เป็นต้น
2.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
2.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
นักศึกษาต้องออกไปประกอบอาชีพซึ่งส่วนใหญ่ต้องเกี่ยวข้องกับคนที่ไม่รู้จักมาก่อน คนที่มาจากสถาบันอื่น ๆ และคนที่จะมาเป็น
ผู้บังคับบัญชา หรือคนที่จะมาอยู่ใต้บังคับบัญชา ความสามารถที่จะปรับตัวให้เข้ากับกลุ่มคนต่าง ๆเป็นเรื่องจาเป็นอย่างยิ่ง ดังนั้นอาจารย์ต้อง
สอดแทรกวิธีการที่เกี่ยวข้องกับคุณสมบัติต่างๆ ต่อไปนี้ให้นักศึกษาระหว่างที่สอนวิชา หรืออาจให้นักศึกษาไปเรียนวิชาทางด้านสังคมศาสตร์ที่
เกี่ยวกับคุณสมบัติต่าง ๆนี้
(1) สามารถแก้ไขปัญหาที่มีความซับซ้อน หรือความยุ่งยากระดับสูงทางวิชาชีพได้ด้วยตนเอง
(2) สามารถตัดสินใจในการดาเนินงานได้ด้วยตนเอง
(3) สามารถประเมินตนเองได้ รวมทั้งวางแผนในการปรับปรุงตนเองให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานระดับสูงได้
(4) มีความรับผิดชอบในการดาเนินงานของตนเอง และร่วมมือกับผู้อื่นอย่างเต็มที่ในการจัดการข้อโต้แย้งและปัญหาต่างๆ
(5) แสดงออกทักษะการเป็นผู้นาได้อย่างเหมาะสมตามโอกาสและสถานการณ์เพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการทางานของกลุ่ม
(6) มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งของตนเองและทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
2.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
ใช้การสอนที่มีการกาหนดกิจกรรมให้มีการทางานเป็นกลุ่ม การทางานที่ต้องประสานงานกับผู้อื่นข้ามหลักสูตร หรือต้องค้นคว้าหา
ข้อมูลจากการสัมภาษณ์บุคคลอื่น หรือผู้มีประสบการณ์ โดยมีความคาดหวังในผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ ดังนี้
(1) สามารถทางานกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
(2) มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รบั มอบหมาย
(3) สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์และวัฒนธรรมองค์กรที่ไปปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี
(4) มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกบั ผู้ร่วมงานในองค์กรและกับบุคคลทั่วไป และมีภาวะผู้นา
2.4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรูด้ ้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาในการนาเสนอรายงานกลุ่มในชั้นเรียนและสังเกตจากพฤติกรรมที่แสดงออกใน
การร่วมกิจกรรมต่าง ๆ และความครบถ้วนชัดเจนตรงประเด็นของข้อมูล
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2.5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
2.5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) สามารถคัดกรองข้อมูลทางคณิตศาสตร์และสถิติเพื่อนามาใช้ในการศึกษาค้นคว้าปัญหา สรุปปัญหาและเสนอแนะแก้ไขปัญหาใน
ด้านต่างๆ
(2) สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพได้อย่างเหมาะสมกับกลุ่มบุคคลต่างๆ ทั้งในวงการวิชาการและวิชาชีพวิศวกร รวมถึงชุมชน
ทั่วไป
(3) นาเสนอรายงานทั้งในรูปแบบที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการผ่านสิ่งตีพิมพ์ทางวิชาการและวิชาชีพ รวมทั้งวิทยานิพนธ์หรือ
โครงการค้นคว้าที่สาคัญ
(4) มีทักษะในการใช้เครื่องมือทีจ่ าเป็นที่มีอยู่ในปัจจุบันต่อการทางานที่เกี่ยวกับงานด้านวิศวกรรมโยธา วิศวกรรมนอกฝั่ง และ
วิศวกรรมจราจรและขนส่ง
2.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชาต่าง ๆ ให้นักศึกษาได้วิเคราะห์สถานการณ์จาลอง และสถานการณ์เสมือนจริง และนาเสนอการ
แก้ปัญหาที่เหมาะสม เรียนรู้เทคนิคการประยุกต์เทคโนโลยีด้านวิศวกรรมโยธาและวิศวกรรมนอกฝั่งในหลากหลายสถานการณ์
2.5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรูด้ ้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ประเมินจากเทคนิคการนาเสนอโดยใช้ทฤษฎี การเลือกใช้เครื่องมือทางเทคโนโลยีด้านวิศวกรรมโยธาและวิศวกรรมนอกฝั่ง หรือ
คณิตศาสตร์และสถิติ ที่เกี่ยวข้อง
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3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping)
3.1 แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบผลการเรียนรู้สู่รายวิชา (Curriculum Mapping) วิชาภาษาอังกฤษ
 ความรับผิดชอบหลัก
1. คุณธรรม จริยธรรม

 ความรับผิดชอบรอง

2. ความรู้

3. ทักษะทางปัญญา

4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ 5. ด้านทักษะการวิเคราะห์
ระหว่างบุคคลและความ
เชิงตัวเลข การสื่อสาร และ
รับผิดชอบ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

รายวิชา

1 2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

LNG 550 วิชาปรับพื้นภาษาอังกฤษสาหรับนักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา
Remedial English Course For Post
Graduate Students 2 (1-2-3)













LNG 600 วิชาภาษาอังกฤษระหว่างการเรียนใน
หลักสูตรสาหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
Insessional English Course for Post
Graduate Students 3 (2-2-9)
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1.ด้านคุณธรรม จริยธรรม
2.ด้านความรู้
3.ด้านทักษะทางปัญญา
(1) เข้าใจและซาบซึ้งในวัฒนธรรมไทย ตระหนักในคุณค่าของ
(1) มีความรู้และความเข้าใจทางคณิตศาสตร์พื้นฐาน
(1) มีความคิดอย่างมีวิจารณญาณที่ดี
ระบบคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และ ซื่อสัตย์สุจริต
วิทยาศาสตร์พื้นฐาน เพื่อการประยุกต์ใช้กับงาน
(2) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และ
(2) มีวินัย ตรงต่อเวลา รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เคารพ
ทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และ
สรุปประเด็นปัญหาและความต้องการ
กฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ขององค์กรและสังคม
วิศวกรรมศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง
(3) สามารถคิด วิเคราะห์ และแก้ไขปัญหา
(3) มีภาวะความเป็นผู้นาและผู้ตาม สามารถทางานเป็นหมูค่ ณะ
(2) มีความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับหลักการที่สาคัญ
ด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ได้
สามารถแก้ไขข้อขัดแย้งตามลาดับความสาคัญ เคารพสิทธิและ
ทั้งในเชิงทฤษฎีและปฏิบตั ิ ในเนือ้ หาของ
อย่างมีระบบ รวมถึงการใช้ข้อมูล
รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิศ์ รี
สาขาวิชาเฉพาะด้านทางวิทยาศาสตร์และ
ประกอบการตัดสินใจในการทางานได้
ของความเป็นมนุษย์
คณิตศาสตร์
อย่างมีประสิทธิภาพ
(4) สามารถวิเคราะห์และประเมินผลกระทบจากการใช้ความรู้ทาง (3) สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาที่ศึกษากับ
(4) มีจินตนาการและความยืดหยุน่ ในการ
วิทยาศาสตร์ และ คณิตศาสตร์ ต่อบุคคล องค์กร สังคมและ
ความรู้ในศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ปรับใช้องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสม
สิ่งแวดล้อม
(4) สามารถวิเคราะห์และแก้ไขปัญหา ด้วยวิธีการที่
(5) สามารถสืบค้นข้อมูลและแสวงหา
(5) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ และมีความรับผิดชอบใน เหมาะสม รวมถึงการประยุกต์ใช้เครื่องมือทีเ่ หมาะสม ความรู้เพิ่มเติมได้ด้วยตนเอง เพื่อการ
ฐานะผู้ประกอบวิชาชีพ รวมถึงเข้าใจถึงบริบททางสังคมของ
(5) สามารถใช้ความรู้และทักษะในสาขาวิชาของตน
เรียนรู้ตลอดชีวิต และทันต่อการ
วิชาชีพวิทยาศาสตร์ในแต่ละสาขา ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
ในการประยุกต์แก้ไขปัญหาในงานจริงได้
เปลี่ยนแปลงทางองค์ความรู้และเทคโนโลยีใหม่ๆ
4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
5.ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) สามารถสื่อสารกับกลุ่มคนทีห่ ลากหลาย และสามารถสนทนาทั้งภาษาไทย
(1) มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ สาหรับการทางานทีเ่ กี่ยวข้องกับวิชาชีพได้เป็นอย่างดี
และ/หรือภาษาต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพสามารถใช้ความรู้ในวิชา
(2) มีทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศทาง คณิตศาสตร์หรือการแสดงสถิตปิ ระยุกต์
ที่ศึกษามาสื่อสารต่อสังคมได้ในประเด็นทีเ่ หมาะสม
ต่อการแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องได้อย่างสร้างสรรค์
(2) สามารถให้ความช่วยเหลือและอานวยความสะดวกแก่การ
(3) สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ที่ทนั สมัยได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
แก้ปัญหาสถานการณ์ต่างๆ ในกลุ่มทั้งในบทบาทของผูน้ า หรือ
(4) มีทักษะในการสื่อสารข้อมูลทัง้ ทางการพูด การเขียน และการสื่อความหมายโดยใช้สัญลักษณ์
ในบทบาทของผู้ร่วมทีมทางาน
(5) สามารถใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เพื่อประกอบวิชาชีพในสาขาที่เกี่ยวข้องได้
(3) สามารถวางแผนและรับผิดชอบในการพัฒนาการเรียนรู้ของตนเอง
(4) รู้จักบทบาท หน้าที่ และมีความรับผิดชอบในการทางานตามที่มอบหมาย
ทั้งงานบุคคลและงานกลุ่ม สามารถปรับตัวและทางานร่วมกับผู้อนื่ ทั้งในฐานะผูน้ า
และผู้ตามได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถวางตัวได้อย่างเหมาะสมกับความรับผิดชอบ
(5) มีจิตสานึกความรับผิดชอบด้านความปลอดภัยในการทางาน
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3.2 แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบผลการเรียนรูสูรายวิชา (Curriculum Mapping) วิชาในสาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง
1. คุณธรรม จริยธรรม
2. ความรู้
3. ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
รายวิชา
บุคคล และความรับผิดชอบ

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4
CET 610 การวิเคราะห์และบริหารโครงการ
CET 611 การควบคุมและการวางแผนการก่อสร้าง
CET 617 การวิเคราะห์และบริหารการเงินสาหรับโครงการ
ก่อสร้าง
CET 621 การประยุกต์ใช้และออกแบบโครงสร้างคอนกรีต
CET 622 การประยุกต์ใช้และออกแบบโครงสร้างเหล็ก
CET 623 ระบบโครงสร้างอาคาร
CET 624 การวิเคราะห์และออกแบบโครงสร้างอาคารสูง
CET 625 วิธีการวิเคราะห์และวิธีทางตัวเลข
CET 626 การสารวจและการทดสอบในงานวิศวกรรมโยธา
CET 627 กลศาสตร์ประยุกต์ของวัสดุและโครงสร้าง
CET 628 ระบบโครงสร้างพื้นฐาน
CET 629 การป้องกัน ซ่อมแซมอาคาร และการดูแลรักษา
CET 630 เทคนิคและอุปกรณ์ในงานก่อสร้าง
CET 631 ระบบวิศวกรรมในอาคาร
CET 632 การเลือกใช้วัสดุในงานวิศวกรรม
CET 633 การประยุกต์ใช้และออกแบบโครงสร้างคอนกรีตอัดแรง
CET 641 พื้นฐานงานวิศวกรรมนอกฝั่ง
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบผลการเรียนรูสูรายวิชา (Curriculum Mapping)
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง
1. คุณธรรม จริยธรรม

รายวิชา

2. ความรู้

3. ทักษะทางปัญญา

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคล และความรับผิดชอบ

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4
CET 642 ธรณีวิทยากับการสารวจค้นหาปิโตรเลียมนอกฝัง่
CET 643 การจัดการและการวิเคราะห์ความเสี่ยงใน
อุตสาหกรรมนอกฝั่ง
CET 644 กลศาสตร์ของไหล และปฏิสัมพันธ์ระหว่างของไหล
และโครงสร้างนอกฝัง่
CET 646 การวิเคราะห์โครงสร้างนอกฝั่ง
CET 647 พลศาสตร์ของโครงสร้างนอกฝั่ง
CET 648 การออกแบบโครงสร้างนอกฝั่งแบบลอยและแบบ
ยึดแน่น
CET 649 วิศวกรรมฐานรากนอกฝั่ง
CET 650 การวิเคราะห์และออกแบบท่อขุดเจาะ ท่อส่ง และสาย
ยึดโยงใต้ทะเล
CET 651 การล้าตัวและการแตกร้าวของโครงสร้างนอกฝั่ง
CET 652 เทคโนโลยีและวิศวกรรมการขุดเจาะ
CET 653 ระบบควบคุมและผลิตใต้ทะเล
CET 654 เทคโนโลยีกระบวนการสาหรับน้ามันดิบและก๊าซ
ธรรมชาตินอกฝั่ง
CET 661 ระบบการขนส่งในเขตเมืองแบบยัง่ ยืน
CET 662 การวางแผนการขนส่งในเขตเมือง
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบผลการเรียนรูสูรายวิชา (Curriculum Mapping)
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง
1. คุณธรรม จริยธรรม

รายวิชา

2. ความรู้

3. ทักษะทางปัญญา

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคล และความรับผิดชอบ

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4
CET 663 ความปลอดภัยของการจราจรทางถนน
CET 664 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์สาหรับการขนส่ง
CET 665 นโยบายและการวางแผนการขนส่งสินค้าในเมือง
CET 666 การจัดการโลจิสติกส์
CET 667 การวิเคราะห์และการวางแผนระบบขนส่งมวลชน
CET 668 ระบบขนส่งระหว่างรูปแบบ
CET 669 การวิเคราะห์ผลกระทบด้านขนส่งสาหรับการพัฒนา
ที่ดิน
CET 670 การจาลองและการปฏิบัติการจราจร
CET 671 การจัดการผิวทางและโครงสร้างพื้นฐาน
CET 672 การเก็บและการวิเคราะห์ข้อมูลด้านขนส่ง
CET 673 เศรษฐศาสตร์ขนส่ง
CET 674 วิธีการหาค่าที่ดีที่สดุ สาหรับปัญหาด้านขนส่ง
CET 675 วิธีการทางคอมพิวเตอร์สาหรับวิศวกรรมขนส่ง
CET 676 การออกแบบรูปเรขาคณิตของถนนขั้นสูง
CET 601 วิทยานิพนธ์
CET 602 การศึกษาโครงการวิจัยเฉพาะเรื่อง
CET 604 สัมมนาทางเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา
CET 605 หัวข้อพิเศษ 1
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบผลการเรียนรูสูรายวิชา (Curriculum Mapping)
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง
1. คุณธรรม จริยธรรม

รายวิชา

2. ความรู้

3. ทักษะทางปัญญา

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคล และความรับผิดชอบ

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4
CET 606 หัวข้อพิเศษ 2
CET 607 หัวข้อพิเศษ 3
CET 608 หัวข้อพิเศษ 4
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1.ด้านคุณธรรม จริยธรรม
(1) สามารถจัดการปัญหาทางคุณธรรม จริยธรรมที่ซับซ้อน
เชิงวิชาการหรือวิชาชีพ โดยคานึงถึงความรู้สึกของผู้อื่น
(2) สามารถวิ นิจ ฉัย และแก้ไขปัญ หาที่เกิดขึ้ นได้อ ย่างผู้ รู้
และมีหลักฐานอย่างชัดเจนโดยอาศัยหลักคุณธรรมและ
จริยธรรม เพื่อก่อให้เกิดความยุติธรรม และความถูกต้อง
ตามหลักการ เหตุผล และค่านิยมอันดีงาม
(3) สามารถให้ข้อสรุปของปัญหาซึ่งไวต่อความรู้สึก อันจะ
นาไปสู่การแก้ไขปัญหาให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบ
(4) สามารถริเริ่มในการยกปัญหาทางจรรยาบรรณที่มีอยู่
เพื่ อ ทบทวนและแก้ ไ ข หรื อ ให้ ก ารสนั บ สนุ น อย่ า ง
จริ ง จั ง ให้ ผู้ อื่ น ใช้ ก ารวิ นิ จ ฉั ย ทางด้ า นคุ ณ ธรรม
จริ ย ธรรมในการจั ด การข้ อ โต้ แ ย้ ง และปั ญ หาที่ มี
ผลกระทบต่อตนเอง และผู้อื่น
(5) มีสภาวะผู้นาในการส่งเสริมให้มีการประพฤติปฏิบั ติ
ตามหลักคุณธรรม จริยธรรม ในสภาพแวดล้อมของการ
ทางาน และในชุมชนที่กว้างขวางขึ้น
(6) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ

2.ด้านความรู้
(1) มี ค วามรู้ แ ละความเข้ า ใจอย่ า งถ่ อ งแท้ ใ นเนื้ อ หาสาระ
ตลอดจนหลักการและทฤษฎีที่สาคัญทางด้านเทคโนโลยี
วิศวกรรมโยธา
(2) สามารถน าหลั ก การที่ ศึ ก ษามาประยุ ก ต์ ใ นการศึ ก ษา
ค้นคว้าทางวิ ชาการหรือการปฏิบั ติในวิชาชีพวิ ศวกรรม
โยธา วิศวกรรมนอกฝั่ง และวิศวกรรมจราจรและขนส่ง
(3) มีความเข้าใจทฤษฎี การวิจัยและการปฏิบัติทางวิชาชีพทาง
เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธาอย่างลึกซึ้ง ในเนื้อหาวิชาที่ได้
ทาการศึกษาหรือกลุ่มวิชาเฉพาะในระดับแนวหน้า
(4) มี ค วามเข้ า ใจในวิ ธี ก ารพั ฒ นาความรู้ ใ หม่ ๆ และการ
ประยุกต์ ตลอดจนผลกระทบของผลงานวิจัยในปัจจุบันที่
มีต่อองค์ความรู้ในสาขาเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา และต่อ
การปฏิบัติในวิชาชีพ
(5) ตระหนักในระเบี ยบข้อบังคับที่ใช้อ ยู่ในสภาพแวดล้อ ม
ของระดับชาติและนานาชาติที่อาจมีผลกระทบต่อสาขา
เทคโนโลยี วิ ศ วกรรมโยธารวมทั้ ง เหตุ ผ ลและการ
เปลี่ยนแปลงที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต
(6) มีความรู้ในแนวกว้างของสาขาวิ ชาที่ศึกษาเพื่อให้เล็งเห็น
การเปลี่ยนแปลง และเข้าใจผลกระทบของเทคโนโลยี
ใหม่ๆ
(7) สามารถบูรณาการความรู้ที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อื่นๆ
ที่เกี่ยวข้อง

3.ด้านทักษะทางปัญญา
(1) สามารถใช้ความรู้ทางภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติใน
การจั ดการบริ บ ทใหม่ ที่ไ ม่ค าดคิ ดทางเทคโนโลยี
วิ ศ วกรรมโยธา และพั ฒ นาแนวคิ ด ริ เ ริ่ ม และ
สร้างสรรค์เพื่อตอบสนองประเด็นหรือปัญหา โดย
สามารถใช้ดุลยพินิจในการตัดสินใจในสถานการณ์
ที่มีข้อมูลไม่เพียงพอ
(2) สามารถสังเคราะห์และใช้ผลงานวิจัย สิ่งตีพิมพ์ทาง
วิชาการ หรือรายงานทางวิชาชีพ และพัฒนาความคิด
ใหม่ๆ โดยการบูรณาการให้เข้ากับองค์ความรู้เดิม
หรือเสนอเป็นความรู้ใหม่ที่ท้าทาย
(3) สามารถใช้ เ ทคนิ ค ทั่ ว ไปหรื อ เฉพาะทางในการ
วิ เ คราะห์ ป ระเด็ น หรื อ ปั ญ หาที่ ซั บ ซ้ อ นได้ อ ย่ า ง
สร้างสรรค์ รวมถึงพัฒนาข้อสรุปและข้อเสนอแนะที่
เกี่ยวข้องในด้านเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา
(4) สามารถวางแผนและดาเนินการโครงการสาคัญหรือ
โครงการวิจัยค้นคว้าทางวิชาการได้ด้วยตนเอง โดย
การใช้ความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ตลอดถึง
การใช้เทคนิคการวิจัย โดยให้ข้อสรุปที่สมบูรณ์ซึ่ง
ขยายองค์ความรู้ หรือแนวทางการปฏิบัติในวิชาชีพที่
มีอยู่เดิมได้อย่างมีนัยสาคัญ
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4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
(1) สามารถแก้ไขปัญหาที่มีความซับซ้อน หรือความยุ่งยากระดับสูงทางวิชาชีพได้ด้วย
ตนเอง
(2) สามารถตัดสินใจในการดาเนินงานได้ด้วยตนเอง
(3) สามารถประเมินตนเองได้ รวมทั้งวางแผนในการปรับปรุงตนเองให้มีประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงานระดับสูงได้
(4) มีความรับผิดชอบในการดาเนินงานของตนเอง และร่วมมือกับผู้อื่นอย่างเต็มที่ในการ
จัดการข้อโต้แย้งและปัญหาต่างๆ
(5) แสดงออกทั กษะการเป็น ผู้น าได้อ ย่างเหมาะสมตามโอกาสและสถานการณ์เ พื่ อ
เพิ่มพูนประสิทธิภาพในการทางานของกลุ่ม
(6) มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งของตนเองและทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง

5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) สามารถคัดกรองข้อมูลทางคณิตศาสตร์และสถิติเพื่อนามาใช้ในการศึกษาค้นคว้า
ปัญหา สรุปปัญหาและเสนอแนะแก้ไขปัญหาในด้านต่างๆ
(2) สามารถสื่อสารอย่างมีประสิ ทธิภาพได้อย่างเหมาะสมกับ กลุ่มบุค คลต่างๆ ทั้งใน
วงการวิชาการและวิชาชีพวิศวกร รวมถึงชุมชนทั่วไป
(3) นาเสนอรายงานทั้งในรูปแบบที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการผ่านสิ่งตีพิมพ์ทาง
วิชาการและวิชาชีพ รวมทั้งวิทยานิพนธ์หรือโครงการค้นคว้าที่สาคัญ
(4) มีทักษะในการใช้เครื่องมือทีจ่ าเป็นที่มีอยู่ในปัจจุบันต่อการทางานที่เกี่ยวกับงานด้าน
วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมนอกฝั่ง และวิศวกรรมจราจรและขนส่ง
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑในการใหระดับคะแนน (เกรด)
การวัดผลและการสาเร็จการศึกษา เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรวี ่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
(ภาคผนวก จ.)
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่สาเร็จการศึกษา
กาหนดระบบการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของนักศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของระบบการประกันคุณภาพภายในของสถาบันอุ ดมศึกษาที่
จะต้องทาความเข้าใจตรงกันทั้งสถาบัน และนาไปดาเนินการจนบรรลุผลสัมฤทธิ์ ซึ่งผู้ประเมินภายนอกจะต้องสามารถตรวจสอบได้
การทวนสอบในระดับรายวิชาควรให้นักศึกษาประเมินการเรียนการสอนในระดับรายวิชา การทวนสอบในระดับหลักสูตรสามารถทาได้
โดยมีระบบประกันคุณภาพภายในสถาบันการศึกษาดาเนินการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้และรายงานผล
2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาสาเร็จการศึกษา
การกาหนดกลวิธีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษา ควรเน้นการทาวิจัยสัมฤทธิผลของการประกอบอาชีพของบัณฑิต ที่ทา
อย่างต่อเนื่องและนาผลวิจัยที่ได้ย้อนกลับมาปรับปรุงกระบวนการการเรียนการสอน และหลักสูตรแบบครบวงจร รวมทั้งการประเมินคุณภาพของ
หลักสูตรและหน่วยงานโดยองค์กรระดับสากล โดยการวิจัยได้ดาเนินการดังต่อไปนี้
(1) ภาวการณ์ได้งานทาของบัณฑิต ประเมินจากบัณฑิตแต่ละรุ่นที่ สาเร็จการศึกษา ในด้านของระยะเวลาในการหางานทา ความเห็นต่อ
ความรู้ ความสามารถ ความมั่นใจของบัณฑิตในการประกอบการงานอาชีพ
(2) การตรวจสอบจากผู้ประกอบการ โดยการขอเข้าสัมภาษณ์ หรือ การส่งแบบสอบถาม เพื่อประเมินความพึงพอใจในบัณฑิตที่ สาเร็จ
การศึกษาและเข้าทางานในสถานประกอบการนั้น ๆ ในคาบระยะเวลาต่างๆ เช่น ปีที่ 1 ปีที่ 5 เป็นต้น
(3) การประเมินตาแหน่ง และหรือความก้าวหน้าในสายงานของบัณฑิต
(4) การประเมินจากสถานศึกษาอื่น โดยการส่งแบบสอบถาม หรือสอบถามเมื่อมีโอกาสในระดับความ พึงพอใจในด้านความรู้ ความพร้อม
และคุณสมบัติด้านอื่น ๆ ของบัณฑิตจะสาเร็จการศึกษาและเข้าศึกษาเพื่อปริญญาที่สูงขึ้นในสถานศึกษานั้น ๆ
(5) การประเมินจากบัณฑิตที่ไปประกอบอาชีพ ในแง่ของความพร้อมและความรู้จากสาขาวิชาที่เรียน รวมทั้งสาขาอื่น ๆ ที่กาหนดใน
หลักสูตร ที่เกี่ยวเนื่องกับการประกอบอาชีพของบัณฑิต รวมทั้งเปิดโอกาสให้เสนอข้อคิดเห็นในการปรับหลักสูตรให้ดียิ่งขึ้นด้วย
(6) ความเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ที่มาประเมินหลักสูตร หรือ เป็นอาจารย์พิเศษ ต่อความพร้อมของนักศึกษาในการเรียน และ
คุณสมบัติอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการเรียนรู้ และการพัฒนาองค์ความรู้ของนักศึกษา
(7) ผลงานของนักศึกษาที่วัดเป็นรูปธรรมได้ซึ่ง อาทิ (ก) จานวนโครงการที่ร่วมทางาน (ข) จานวน สิทธิบัตร (ค) จานวนรางวัลทางสังคม
และวิชาชีพ (ง) จานวนกิจกรรมการกุศลเพื่อสังคมและประเทศชาติ (จ) จานวนกิจกรรมอาสาสมัครในองค์กรที่ทาประโยชน์ต่อสังคม
3. เกณฑการสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ภาคผนวก จ.)
หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์
1. การเตรียมการสาหรับอาจารยใหม
(1) มีการปฐมนิเทศแนะแนวการเป็นครูแก่อาจารย์ใหม่ ให้มีความรู้และเข้าใจนโยบายของมหาวิทยาลัย/สถาบัน คณะตลอดจนในหลักสูตร
ที่สอน
(2) ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพื่อส่งเสริมการสอนและการวิจัยอย่างต่อเนื่องโดยผ่านการทาวิจัยสาย
ตรงในสาขาวิชาและมีงบสนับสนุนในการทาวิจัยจากมหาลัยและภาควิชาเป็นอันดับแรก การสนับสนุนด้านการศึกษาต่อ ฝึ กอบรม ดู
งานทางวิชาการและวิชาชีพในองค์กรต่าง ๆ การประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ หรือการลาเพื่อเพิ่มพูน
ประสบการณ์
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2. การพัฒนาความรูและทักษะใหแกคณาจารย
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
(1) ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพื่อส่งเสริมการสอนและการวิจัยอย่างต่อเนื่องโดยผ่านการทาวิจัยสาย
ตรงในสาขาวิชาที่เป็นอันดับแรก การสนับสนุนด้านการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองค์กรต่าง ๆ การประชุม
ทางวิชาการทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ หรือการลาเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์
(2) การเพิ่มพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลให้ทันสมัย
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพดานอื่นๆ
(1) การมีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาความรู้และคุณธรรม
(2) มีการกระตุ้นอาจารย์ทาผลงานทางวิชาการสายตรงในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
(3) ส่งเสริมการทาวิจัยสร้างองค์ความรู้ใหม่เป็นหลักและเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและมีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพ เป็นรอง
(4) จัดสรรงบประมาณสาหรับการทาวิจัย
(5) จัดให้อาจารย์ทุกคนเข้าร่วมกลุ่มวิจัยต่าง ๆ ของคณะ
(6) จัดให้อาจารย์เข้าร่วมกิจกรรมบริการวิชาการต่าง ๆ ของคณะ
หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
1. การบริหารหลักสูตร
ในการบริหารหลักสูตร จะมีคณะกรรมการประจาหลักสูตร อันประกอบด้วยประธานหลักสูตร หรือหัวหน้าภาค และอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักแต่ละสาขาวิชาในภาควิชาเป็นกรรมการหลักสูตร โดยมีที่ปรึกษาที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้กากับดูแลและคอยให้คาแนะนา ตลอดจนกาหนด
นโยบายปฏิบัติให้แก่ กรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร
กรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร จะวางแผนการจัดการเรียนการสอนร่วมกับคณะและอาจารย์ผู้สอน ติดตามและรวบรวมข้อมูล สาหรับใช้
ในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรโดยกระทาทุกปีอย่างต่อเนื่อง
เป้าหมาย
การดาเนินการ
การประเมินผล
เพื่อให้การบริหารหลักสูตรเป็นไป 1. กาหนดให้มีอาจารย์ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือ การประเมินคุณภาพการบริหารหลักสูตรจะปฏิบัติ
อ ย่ า ง มี ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ โ ด ย
เทียบเท่า หรือเป็นผู้ดารงตาแหน่งทางวิชาการไม่ ตามนโยบายการประกันคุณภาพมหาวิท ยาลัยโดย
ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ ป รั ช ญ า แ ล ะ
ต่ ากว่ า รองศาสตราจารย์ เป็ น อาจารย์ ป ระจ า อ้างอิงตัวบ่งชี้ตามมาตรฐานที่มหาวิทยาลัยกาหนด
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
หลักสูตรอย่างน้อย 5 คน โดยอาจารย์แต่ละท่าน ดังต่อไปนี้
จะทาหน้าที่เป็นอาจารย์ประจาหลักสูตรนี้เท่านั้น 1. มาตรฐานที่ 5 ด้านการพัฒนาสถาบันและบุคลากร
2. ก าหนดให้ อ าจารย์ ป ระจ าหลั ก สู ต รมี ห น้ า ที่ 2. มาตรฐานที่ 6 ด้านหลักสูตรและการเรียนการสอน
วางแผน ควบคุมและกากับดูแล รวมถึงจัดระบบ 3. มาตรฐานที่ 7 ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
การเรีย นการสอน เพื่ อให้ผู้รับ การศึกษาได้รั บ
การพัฒนาและเรียนรู้ได้ตรงตามเจตนารมณ์ของ นอกจากนี้ยั งจัด ให้มีการประเมิ นหลักสูตรภายใน
หลักสูตร
ทุกๆ 4 ปีโดยคณะกรรมการวิชาการประจาภาควิชา
3. ก าหนดให้ มี ก ารพั ฒ นาอาจารย์ โดยการ และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งคณะกรรมการจะทา
สนับสนุนอาจารย์นาเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอ การประเมินโดยพิจารณาจากข้อมูลผลการเรียนการ
ทุนวิจัย และมีการจัดโครงการเพื่อเพิ่มพูนความรู้ สอน จานวนนักศึกษาที่จบ จานวนผลงานวิจัย ความ
ความสามารถของอาจารย์อันได้แก่ การศึกษาต่อ ร่ ว มมื อ กั บ หน่ ว ยงานอื่ น แบบประเมิ น ที่ ไ ด้ จ าก
ฝึกอบรม สัมมนา และการศึกษาดูงานเป็นต้น
นักศึกษา รวมถึงรายงานการติดตามผลการทางาน
4. กาหนดให้มี การสร้างความร่วมมือ ในด้านการ ของนักศึกษาหลังสาเร็จการศึกษา
เรียนการสอนและการทาวิ จัยกับหน่ วยงานทั้ ง
ภาครัฐ และเอกชน รวมถึงสถาบันการศึกษาใน
ต่างประเทศ
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5. กาหนดให้มีการพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัย โดย
แสดงการปรั บ ปรุ ง ดั ช นี ด้ า นมาตรฐานและ
คุณภาพการศึกษาเป็นระยะอย่างน้อยทุกๆ 5 ปี
และมี ก ารประเมิ น เพื่ อ พั ฒ นาหลั ก สู ต รอย่ า ง
ต่อเนื่องทุก 5 ปี
2.การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน
2.1 การบริหารงบประมาณ
สาขาวิ ช าฯได้ รั บ การจั ด สรรงบประมาณประจ าปี ทั้ ง งบประมาณแผ่ น ดิ น และเงิ น รายได้ เ พื่ อ จั ด ซื้ อ ต ารา สื่ อ การ เรี ย นการสอน
โสตทัศนูปกรณ์ วัสดุครุภัณฑ์ และคอมพิวเตอร์อย่างเพียงพอเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนในชั้นเรียน และสร้างสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับ
การเรียนรู้ด้วยตนเองของนักศึกษา
2.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนทีม่ ีอยูเดิม
2.2.1 อุปกรณ์การสอน
1) เครื่อง Universal Testing Machine 200,000 กก.
1 เครื่อง
2) เครื่อง Universal Testing Machine 150,000 กก.
1 เครื่อง
3) เครื่อง Universal Testing Machine 30,000 กก.
1 เครื่อง
4) เครื่อง Universal Testing Machine 20,000 กก.
1 เครื่อง
5) เครื่องทดสอบกาลังอัด 150,000 กก.
1 เครื่อง
6) เครื่องทดสอบกาลังอัด 300,000 กก.
1 เครื่อง
7) เครื่องทดสอบกาลังอัด 500,000 กก.
1 เครื่อง
8) เครื่องแยกขนาดอนุภาควัสดุ (Air Classifier)
9) เครื่องทดสอบแรงดึงของมอร์ต้าร์ (อัตโนมัติ)
1 เครื่อง
10) เครื่อง Los Angeles Machine
1 เครื่อง
11) เครื่องทดสอบ Blaine Fineness
1 เครื่อง
12) เครื่องทดสอบ Triaxial แบบ Pneumatic system
พร้อมระบบควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์
1 เครื่อง
13) เครื่องทดสอบ Triaxial แบบ Mercury pot
1 เครื่อง
14) Oedometer
18 ชุด
15) Proving Ring
8 ชุด
16) Direct Shear
2 เครื่อง
17) Compaction Test และ Swelling Test
10 ชุด
18) เครื่องคอมพิวเตอร์ Work Station
3 เครื่อง
19) เครื่องคอมพิวเตอร์เพนเทียม III และ IV
150 เครื่อง
20) เครื่องพิมพ์เลเซอร์
15 เครื่อง
21) Automatic Traffic Data Collection Equipment
1 เครื่อง
22) Traffic Volume and Speed Data Logger
1 ชุด
23) Traffic Noise Level Meters
4 ชุด
24) Microcomputer
20 เครื่อง
25) Los Angeles Abrasion Machine
2 เครื่อง
26) Marshall Stability and Flow Testing Machine
1 เครื่อง
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27) Ductility Tester
1 เครื่อง
28) Saybolt Fural Specific Gravity Analyzer
1 เครื่อง
29) Muffle Furnaces
1 เครื่อง
30) Asphalt Viscosity Analyzer
1 เครื่อง
31) Manual Traffic Counter
10 เครื่อง
32) Endoscopes
10 เครื่อง
33) Skid Resistant Tester
2 เครื่อง
34) Radar Gun
2 เครื่อง
35) เครื่องมือวัดความเร็วกระแสน้า (Current Meters)
36) เครื่องมือวัดและบันทึกคลื่น และน้าขึ้นน้าลง
37) เครื่องมือเก็บตัวอย่างน้าและตะกอน
38) มาตรวัดน้าฝนอัตโนมัติ
39) เครื่องวัดระดับน้าอัตโนมัติ
40) โปรแกรมวิเคราะห์การขนส่ง “TRAN PLAN”
1 ชุด
41) โปรแกรมวิเคราะห์โครงสร้าง ” STRUDEL”
1 ชุด
42) โปรแกรม MS/NASTRAN FOR WINDOWS
1 ชุด
43) โปรแกรมสาหรับการบริหารโครงการ
1 ชุด
44) โปรแกรมสาหรับการประมาณราคาก่อสร้าง
1 ชุด
45) โปรแกรม Finite Element : ABAQUS, Plaxis
46) โปรแกรมวิเคราะห์งานวิศวกรรมปฐพี : SlopeW , SigmaW\
47) โปรแกรมวิเคราะห์โครงสร้าง “SAP2000”
1 ชุด
2.2.2 ห้องสมุด
ใช้สานักหอสมุดของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ซึ่งมีหนังสือทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมากกว่า 124,404 รายการ
และมีวารสารวิชาการต่างๆกว่า 2,500 รายการ มีหนังสือที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีและวิศวกรรมไม่น้อยกว่า 15,000 เล่ม
2.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม
ประสานงานกับ ส านั ก หอสมุ ด ในการจั ด ซื้ อ หนั ง สื อ และต าราที่ เ กี่ย วข้ อ ง เพื่ อ บริ การให้ อ าจารย์ แ ละนั กศึ ก ษาได้ ค้ น คว้ า และใช้
ประกอบการเรียนการสอน ในการประสานการจัดซื้อหนังสือนั้น อาจารย์ผู้สอนแต่ละรายวิชาจะมีส่วนร่วมในการเสนอแนะรายชื่อหนังสือ
ตลอดจนสื่ออื่น ๆ ที่จาเป็น นอกจากนี้อาจารย์พิเศษที่เชิญมาสอนบางรายวิชาและบางหัวข้อ ก็มีส่วนในการเสนอแนะรายชื่อหนังสือ สาหรับให้
สานักหอสมุดจัดซื้อหนังสือด้วย
ในส่วนของภาควิชาฯจะมีห้องสมุดย่อย เพื่อบริการหนังสือ ตารา หรือวารสารเฉพาะทาง และภาควิชาฯจะต้องจัดสื่อการสอนอื่นเพื่อใช้
ประกอบการสอนของอาจารย์ เช่น เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ คอมพิวเตอร์ เครื่องถ่ายทอดภาพ 3 มิติ เครื่องฉายสไลด์ เป็นต้น
2.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร
เป้าหมาย
การดาเนินการ
การประเมินผล
เพื่ อ ให้ ท รั พ ยากรประกอบการเรี ย น 1. มี ก ารตรวจสอบคุ ณ ภาพของอุ ป กรณ์ ที่ ใ ช้ ก า ร ป ร ะ เ มิ น คุ ณ ภ า พ ข อ ง ท รั พ ย า ก ร
การสอนและการวิ จั ย มี คุ ณภาพ และ ประกอบการเรียนการสอนและการวิจัยอย่าง ประกอบการเรี ย นการสอนและการวิ จั ย จะ
เพียงพอต่อจานวนนักศึกษา
สม่าเสมอเพื่อให้เพียงพอต่อจานวนนักศึกษา อ้างอิงจาก
2. จั ด หาวั ส ดุ อุ ป กรณ์ แ ละต าราที่ ทั น สมั ย 1. แบบสอบถามเพื่อสารวจความพึงพอใจและ
เพิ่มเติมอย่างสม่าเสมอ
ความเพียงพอจากนักศึกษา
3. มี ก ารรั บ วารสารวิ ช าการนานาชาติ ที่ เ ป็ น 2. อัต ราการเพิ่ ม ขึ้ นของผลงานวิ จั ยที่ ม าจาก
ประโยชน์ต่อการศึกษาวิจัย
อาจารย์และนักศึกษา
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4. มี ก ารลงทุ น เพื่ อ พั ฒ นาและจั ด สร้ า งโรง 3. อัต ราการเพิ่ มขึ้ น ของงานด้านบริ การทาง
ประลองทางด้ า นชลศาสตร์ แ ห่ ง ใหม่ เ พื่ อ วิชาการ
รองรั บ การศึ ก ษาวิ จั ย ทางด้ า นวิ ศ วกรรม
ชายฝั่งและนอกฝั่งทะเล
5. มีการลงทุนเพื่อจัดซื้อเครื่องมือทดสอบวั สดุ
เพิ่มเติมจากที่มีอยู่เดิม

3. การบริหารคณาจารย
3.1 การรับอาจารยใหม
มีการคัดเลือกอาจารย์ใหม่ตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยโดยอาจารย์ใหม่จะต้องมีวุฒกิ ารศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไปใน
สาขาใดสาขาหนึ่งของวิศวกรรมโยธา
3.2 การมีสวนรวมของคณาจารยในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร
คณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และผู้สอน จะต้องประชุมร่วมกันในการวางแผนจัดการเรียนการสอน ประเมินผลและให้ความเห็นชอบ
การประเมินผลทุกรายวิชา เก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อเตรียมไว้สาหรับการปรับปรุงหลักสูตร ตลอดจนปรึกษาหารือแนวทางที่จะทาให้บรรลุเป้าหมาย
ตามหลักสูตร และได้บัณฑิตเป็นไปตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
3.3 การแตงตั้งคณาจารยพิเศษ
สาหรับอาจารย์พิเศษถือว่ามีความสาคัญมาก เพราะจะเป็นผู้ถ่ายทอดประสบการณ์ตรงจากการปฏิบัติมาให้กับนักศึกษา ดังนั้นจึงกาหนด
นโยบายว่ารายวิชาในหลักสูตรจะมีการเชิญอาจารย์พิเศษหรือวิทยากร มาบรรยายและอาจารย์พิเศษนั้น ไม่ว่าจะสอนทั้งรายวิชาหรือบางชั่วโมง
จะต้องเป็นผู้มีประสบการณ์ตรง หรือมีวุฒิการศึกษาอย่างต่าปริญญาโท
4. การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน
4.1 การกาหนดคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหนง
บุคลากรสายสนับสนุนควรมีวุฒิปริญญาตรีที่เกี่ยวข้องกับภาระงานที่รับผิดชอบ และมีความรู้ด้านวิศวกรรมโยธา
4.2 การเพิ่มทักษะความรูเพื่อการปฏิบัติงาน
บุคลากรต้องเข้าใจโครงสร้างและธรรมชาติของหลักสูตร และจะต้องสามารถบริการให้อาจารย์สามารถใช้สื่อการสอนได้อย่างสะดวก ซึ่ง
จาเป็นต้องให้มีการฝึกอบรมเฉพาะทาง เช่น การเตรียมห้องปฏิบัติการทางด้านงานโครงสร้าง ธรณีวิทยา ทรัพยากรน้า ขนส่ง บริหารก่อสร้างและ
สารวจในวิชาที่มีการฝึกปฎิบัติ
5. การสนับสนุนและการใหคาแนะนานักศึกษา
5.1 การใหคาปรึกษาดานวิชาการ และอื่นๆ แกนักศึกษา
เป้าหมาย
การดาเนินการ
การประเมินผล
เ พื่ อ ใ ห้ บั ณ ฑิ ต ที่ ผ ลิ ต อ อ ก จ า ก 1. มีการกาหนดมาตรฐานและขั้นตอน การป ร ะเ มิ น คุ ณภาพขอ ง นั ก ศึ กษ า การ
หลักสูตรมีคุ ณภาพและคุณธรรมสู ง การศึกษา การวัดผล และการสาเร็จ สนั บ สนุ น และการให้ ค าแนะน านั ก ศึ ก ษาจะ
ได้ ม าตรฐานและเป็ น ที่ ย อมรั บ ต่ อ การศึกษาอย่างชัดเจน
ปฏิ บั ติ ต ามนโยบายการประ กั น คุ ณ ภาพ
หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน โดย 2. อาจารย์ ผู้ ส อนเป็ น อาจารย์ ที่ มี มหาวิทยาลัยโดยอ้างอิงตัวบ่งชี้ตามมาตรฐานที่
ค านึ ง ถึ ง ทิ ศ ทางการพั ฒ นาประเทศ คุ ณ วุ ฒิ ไ ม่ ต่ ากว่ า ปริ ญ ญาโทหรื อ มหาวิทยาลัยกาหนดดังต่อไปนี้
รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงของกระแส เทียบเท่า
1. มาตรฐานที่ 1 ด้านคุณภาพบัณฑิต
โลก
3. อาจารย์ ที่ ป รึ กษาวิ ท ยานิ พ นธ์ แ ละ 2. มาตรฐานที่ 2 ด้ า นงานวิ จั ย และงาน
อาจารย์ ผู้ ส อบวิ ท ยานิ พ นธ์ เป็ น
สร้างสรรค์
อาจารย์ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือ นอกจากนี้นักศึกษาที่จะเรียนจบจากหลักสูตร
เทียบเท่า หรือเป็นผู้ดารงตาแหน่ง ได้ จ ะต้ อ งมี คุ ณ สมบั ติ ค รบถ้ ว นตามเกณฑ์
ท า ง วิ ช า ก า ร ไ ม่ ต่ า ก ว่ า ร อ ง ต่อไปนี้
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4.
5.
6.
7.

8.

การดาเนินการ
ศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้นหรื อ
สาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน
นั ก ศึ ก ษาที่ เ รี ย นดี มี โ อกาสที่ จ ะ
ได้รับทุนเพื่อการศึกษาและวิจัย
สนั บ สนุ นเงิ น ทุ นแก่นั กศึกษาเพื่ อ
ใช้ทาวิจัยและทาวิทยานิพนธ์
จัดให้มีการศึกษาดูงานนอกสถานที่
มีการตรวจสอบความก้าวหน้าของ
การทาวิจัยของนักศึกษาโดยอาจารย์
ที่ปรึกษาอย่างสม่าเสมอ.
สนั บ สนุ น ให้ นั ก ศึ ก ษาไปเสนอ
ผลงานทางวิ ช าการในที่ ป ระชุ ม
วิชาการต่างๆ

การประเมินผล
1. รายวิ ช าเรี ย นและหน่ วยกิ ต ครบถ้ วนตาม
หลักสูตร โดยต้องมีแต้มเฉลี่ยสะสมไม่ต่า
กว่า 3.00
2. สาหรับนักศึกษาตามแผน ก จะต้องผ่านการ
สอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายจากคณะกรรมการ
สอบ และมีการเสนอผลงานวิชาการในที่
ประชุมวิชาการ
ส า ห รั บ นั ก ศึ ก ษ า ต า ม แ ผ น ข จ ะ ต้ อ ง มี
งานค้ น คว้ า อิ ส ระอย่ า งน้ อ ย 3 หน่ วยกิ ต และ
จ ะ ต้ อ ง ผ่ า น ก า ร ส อ บ ป ร ะ ม ว ล ค ว า ม รู้
(Comprehensive Examination) ด้วยข้อเขียน
หรือปากเปล่าในสาขาวิชานั้น

5.2 การอุทธรณของนักศึกษา
กรณีที่นักศึกษามีความสงสัยเกี่ยวกับผลการประเมินในรายวิชาใดสามารถที่จะยื่นคาร้องขอดูกระดาษคาตอบในการสอบ ตลอดจนดู
คะแนนและวิธีการประเมินของอาจารย์ในแต่ละรายวิชาได้
6. ความตองการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธาเป็นหลักสูตรที่บูรณาการศาสตร์ต่างๆทางด้านวิศวกรรม
โยธา เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีทางวิศวกรรมโยธาที่มีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว หลักสูตรนี้จึงมุ่งเน้นผลิตมหาบัณฑิตที่มีคุณภาพสูง
เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน จากผลของการสารวจจากแบบสอบถามพบว่า ผู้ใช้บัณฑิตส่วนใหญ่ต้องการวิศวกรโยธาที่ มี
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีการก่อสร้าง และมีความรู้ทางด้านวิศวกรรมโยธาอย่างกว้างขวาง เพื่อให้สามารถสร้างผลงานที่มีคุณภาพสูงและ
รวดเร็ว นอกจากนี้ผลการสารวจยังพบว่าตลาดแรงงานยัง มีความต้องการวิศวกรโยธาที่มีความรู้ในด้านวิศวกรรมโยธา วิศวกรรมนอกฝั่ง และ
วิศวกรรมจราจรและขนส่งอยู่เป็นจานวนมาก ทั้งนี้โครงการได้ทาการสารวจความต้องการแรงงานและความพึงพอใจของผู้ใช้มหาบัณฑิตเพื่อนา
ข้อมูลมาใช้ในการประกอบการปรับปรุงหลักสูตร รวมถึงการศึกษาข้อมูลวิจัยอันเกี่ยวเนื่องกับการประมาณความต้องการของตลาดแรงงาน เพื่อ
นามาใช้ในการวางแผนการรับนักศึกษา
7. ตัวบงชี้ผลการดาเนินงาน (Key Performance Indicators)
ปีการศึกษา
ตัวบ่งชี้และเป้าหมาย
2554 2555 2556 2557 2558
1. อาจารย์ประจาหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีสว่ นร่วมในการประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม
และทบทวนการดาเนินงานหลักสูตร
x
x
x
x
x
2. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ
หรือ มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี)
x
x
x
x
x
3. มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ
x
x
x
x
x
มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา
4. จัดทารายงานผลการดาเนินการของรายวิชา และรายงานผลการดาเนินการของประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่
x
x
x
x
x
เปิดสอนในทุกรายวิชา
5. จัดทารายงานผลการดาเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปี
x
x
x
x
x
การศึกษา
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ตัวบ่งชี้และเป้าหมาย

ปีการศึกษา
2554 2555 2556 2557 2558

6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ที่กาหนดใน มคอ.3 และ
x
x
x
x
x
มคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา
7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือ การประเมินผลการ
x
x
x
x
เรียนรู้ จากผลการประเมินการดาเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปีที่แล้ว
8. อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รบั การปฐมนิเทศหรือแนะนาด้านการจัดการเรียนการสอน
x
x
x
x
x
9. อาจารย์ประจาทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
x
x
x
x
x
10. จานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการพัฒนาวิชาการ และ/หรือ
x
x
x
x
x
วิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี
11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่
x
x
น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
12. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนน
x
x
x
เต็ม 5.0
13. นักศึกษามีงานทาภายใน 1 ปี หลังจากสาเร็จการศึกษา ไม่ต่ากว่าร้อยละ 80
x
x
x
14. บัณฑิตที่ได้งานทาได้รบั เงินเดือนเริ่มต้นไม่ต่ากว่าเกณฑ์ ก.พ. กาหนด
x
x
x
หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน
ช่วงก่อนการสอนควรมีการประเมินกลยุทธ์การสอนโดยทีมผู้สอน และ/หรือ การปรึกษา หารือกับผู้เชี่ยวชาญด้านหลักสูตรหรือวิธีการสอน
ส่วนช่วงหลังการสอนควรมีการวิเคราะห์ผลการประเมินการสอนโดยนักศึกษา และการวิเคราะห์ผลการเรียนของนักศึกษา
ด้านกระบวนการนาผลการประเมินไปปรับปรุง สามารถทาโดยรวบรวมปัญหา/ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุง และกาหนดประธานหลักสูตร
และทีมผู้สอนนาไปปรับปรุงและรายงานผลต่อไป
1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน
การประเมินทักษะดังกล่าวสามารถทาโดยการ
– ประเมินโดยนักศึกษาในแต่ละวิชา
– การสังเกตการณ์ของผู้รับผิดชอบหลักสูตร/ประธานหลักสูตร และ/หรือทีมผู้สอน
– ภาพรวมของหลักสูตรประเมินโดยบัณฑิตใหม่
– การทดสอบผลการเรียนรู้ของนักศึกษาเทียบเคียงกับสถาบันอื่นในหลักสูตรเดียวกัน
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
การประเมินหลักสูตรในภาพรวม โดยสารวจข้อมูลจาก
– นศ.ปีสุดท้าย/ บัณฑิตใหม่
– ผู้ว่าจ้าง
– ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
รวมทั้งสารวจสัมฤทธิผลของบัณฑิต
3. การประเมินผลการดาเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
ต้องผ่านการประกันคุณภาพหลักสูตรและจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานคุณวุฒิในสาขาที่เกี่ยวข้อง และตัวบ่งชี้เพิ่มเติมข้างต้น
รวมทั้งการผ่านการประเมินการประกันคุณภาพภายใน (IQA)
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง
• รวบรวมข้อเสนอแนะ/ข้อมูล จากการประเมินจากนักศึกษา ผู้ใช้บัณฑิต ผู้ทรงคุณวุฒิ
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วิเคราะห์ทบทวนข้อมูลข้างต้น โดยผู้รับผิดชอบหลักสูตร / ประธานหลักสูตร
เสนอการปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธ์ (ถ้ามี)
ภาคผนวก
ก. คาอธิบายรายวิชา
LNG 550
วิชาปรับพื้นภาษาอังกฤษสาหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
2 (1-2-6)
Remedial English Course for Post Graduate Students
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
รายวิชานี้มุ่งเน้นปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษและทักษะที่จาเป็นของนักศึกษาเพื่อให้ อยู่ในระดับที่สามารถเข้าเรียน วิชา LNG
600 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนส่งเสริมให้นักศึกษาเกิดความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษ ในด้านเนื้อหาวิชา ไม่ได้
กาหนดเนื้อหาที่แน่นอน แต่มุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาการเรียนภาษาอังกฤษของนักศึกษา โดยเฉพาะประเด็นที่นักศึกษามีปัญหา
มากที่สุด นอกจากนี้ยังส่งเสริมให้นักศึกษาเรีย นรู้การจัด การการเรียนด้วยตนเอง อัน เป็นการพั ฒนาทักษะการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษ โดยไม่ต้องพึ่งครูผู้สอน
This course aims to instill the background language and skills necessary for undertaking LNG 600 and to raise the students’
confidence in using English. There will be no predetermined focus of the course, but instead it will concentrate on those
areas where the students are weakest and need most improvement. The classroom teaching and learning will be supported
by self-directed learning to allow the students to improve their language and skills autonomously.
LNG 600
วิชาภาษาอังกฤษระหว่างการเรียนในหลักสูตรสาหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 3 (2-2-9)
Insessional English Course for Post Graduate Students
วิชาบังคับก่อน : LNG 550 Remedial English Course for Post Graduate Students or Pass grade from placement
procedure
รายวิชานี้จัดสอนเพื่อพัฒนาให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการเรียนในระดับของตนได้อย่าง
เหมาะสม โดยเน้นทักษะการฝึกปฏิบัติ แม้ไม่เน้นหนักที่เนื้อหาไวยากรณ์โดยตรง แต่วิชานี้มุ่งเน้นการใช้ภาษาอังกฤษที่ตรง
กับความต้องการ โดยเฉพาะด้านการอ่านและการเขียนซึ่งนักศึกษาต้องใช้ในการทาโครงงาน ในรายวิชานักศึกษาจะได้ฝึก
ปฏิบัติขั้นตอนการทาโครงงานตั้งแต่การหาข้อมูลอ้างอิง จนถึงการเขียนรอบสุดท้าย นอกจากนี้ นักศึกษาจะได้เรียนรู้กลยุทธ์
การเรียนเพื่อฝึกทักษะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเอง เพื่อนาไปใช้ในการสื่อสารที่แท้จริงนอกห้องเรียนต่อไป
This course aims to develop English language skills relevant to mature students in Graduate Degree Programmes in
Engineering, Science and Technology. It will be based on practical skills, but will not be yet another grammar course.
Rather its focus will be on the real language demands, particularly in reading and writing, faced by students in the course of
their studies. It is project-focussed and simulates the stages in preparing and presenting research, from finding references to
writing a final draft. The course will equip students with language learning strategies to facilitate ongoing autonomous
learning and will emphasise language use not usage, real communication not classroom practice.
CET 610
การวิเคราะห์และบริหารโครงการ
3 (3-0-9)
Project Analysis and Management
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
การวางแผนงานโครงการ วงจรของโครงการ การประเมินโครงการ การวิเคราะห์ทางการเงินและทางเศรษฐศาสตร์ของ
โครงการ การจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารการเงิน การติดตามและตรวจสอบโครงการ การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
Project planning. Project cycle. Project appraisal. Institutional assessment. Project financial and economic analysis.
Procurement. Financial management. Project monitoring and evaluation. Environmental assessment.
•
•
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การควบคุมและการวางแผนการก่อสร้าง
3 (3-0-9)
Construction Control and Scheduling
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ขั้นตอนการวางแผนงานก่อสร้าง การจัดโครงสร้างการแบ่งแยกงาน เทคนิคในการวางแผนและจัดโปรแกรมการทางาน เช่น
CPM, PDM, PERT และ LOB การวางแผนการใช้ทรัพยากร เทคนิคในการวัดปริมาณงานที่ทาได้ การประเมินความก้าวหน้า
ของงานโดยวิธีเอิร์นแวลู ความสัมพันธ์ระหว่างเวลากับต้นทุนของโครงการ การวิเคราะห์ความไม่แน่นอนของโครงการ
Construction planning process. Work breakdown structure. Techniques for project planning and control such as CPM,
PDM, PERT, and LOB. Resource planning. Measurement technique of work in-progress. Concept of Earned Value
method. Relationships between project time and cost. Project uncertainty analysis.
การวิเคราะห์และบริหารการเงินสาหรับโครงการก่อสร้าง
3 (3-0-9)
Financial Analysis and management in Construction
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
การวิเคราะห์ฐานะด้านการเงินของโครงการและองค์กร การวิเคราะห์ภายใต้ความเสี่ยงและความไม่แน่นอน ศึกษาโครงสร้าง
ทางการเงินของบริษัท การจัดงบประมาณ บัญชีต้นทุน การคิดภาษี การวิเคราะห์กระแสเงินสดของโครงการ การควบคุม
การเงินหรืองบประมาณระหว่างการก่อสร้าง การหาแหล่งเงินทุนทั้งในและต่างประเทศ การให้เอกชนร่วมลงทุน การ
วิเคราะห์และบริหารความเสี่ยงที่เกิดจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
Analysis of financial performance of a firm and a project. Analysis of risk and uncertainty. Company financial structure.
Budget management. Cost accounting. Taxation. Cash flow of Project. Construction cost control. International and
national sources for project finance. Collaborated investment from private sectors. Foreign exchange risk analysis and
management.
การประยุกต์ใช้และออกแบบโครงสร้างคอนกรีต
3 (3-0-9)
Applications and Design of Concrete Structures
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
คอนกรีตสาหรับอาคารและโครงสร้างพื้นฐาน ทบทวนหลักการวิเคราะห์และออกแบบชิ้นส่วนโครงสร้างรับแรงดัด แรง
เฉือน แรงบิด หลักการวิเคราะห์และออกแบบพื้น หลักการออกแบบเสา
Concrete for buildings and infrastructure. Review of design principles of reinforced concrete members in flexure shear and
torsion. Analysis and design of reinforced concrete slabs. Design of columns.
การประยุกต์ใช้และออกแบบโครงสร้างเหล็ก
3 (3-0-9)
Applications and Design of Steel Structures
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ระบบโครงสร้างเหล็กและการออกแบบ การออกแบบองค์อาคารรับแรงดัดและแรงตามแนวแกน การออกแบบองค์อาคาร
เสา-คาน การใช้งานร่วมกับโครงสร้างคอนกรีต เสถียรภาพและการค้ายัน ข้อต่อ การกันไฟ การป้องกันสนิม
Structural steel systems and design. Design of structural steel members for flexure and axial force. Design of beamcolumn members. Composite structures. Stability and bracing consideration. Connections. Fire protection. Rust protection.
ระบบโครงสร้างอาคาร
3 (3–0-9)
Building Structural Systems
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
การคัดเลือกระบบโครงสร้าง หลักการออกแบบระบบโครงสร้างต่างๆ เช่น โครงข้อแข็ง โครงรั้งยึด กาแพงรับแรงเฉือ น
ระบบพื้น ระบบโครงสร้างเหล็ก แนวคิดการออกแบบอาคารต้านทานแรงแผ่นดินไหว ระบบฐานรากและเสาเข็ม การการ
เจาะสารวจชั้นดินและการแปลผล
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Structural system selection. Design concepts of various structural systems such as moment frames, braced frames, shear
walls. Slab systems. Structural steel systems. Seismic design concepts. Foundation systems and pile foundation. Subsurface
investigation and interpretation.
การวิเคราะห์และออกแบบโครงสร้างอาคารสูง
3 (3-0-9)
Analysis and Design of High-Rise Structures
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
พลศาสตร์ โครงสร้ าง ผลกระทบของแรงลมและแผ่ นดิ นไหวต่ อโครงสร้าง ระบบโครงสร้างอาคารสูง การออกแบบ
โครงสร้างเพื่อรับแรงด้านข้าง การให้รายละเอียดโครงสร้างคอนกรีตสาหรับแรงแผ่นดินไหว การออกแบบกาแพงรับแรง
การออกแบบโครงข้อแข็ง แนวคิดการออกแบบ ข้อพิจารณาและเทคนิคการก่อสร้างสาหรับโครงสร้างใต้ดิน การออกแบบ
ฐานรากเสาเข็ม
Structural dynamics. Wind and seismic load effects on structures. High-rise structural systems. Lateral load resistance
design. Seismic detailing. Design of shear walls and moment frames. Design concepts, considerations and construction
techniques for substructures. Design of pile foundations.
วิธีการวิเคราะห์และวิธีทางตัวเลข
3 (3-0-9)
Structural Analysis and Numerical Methods
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
การวิเคราะห์โดยประมาณ วิธีการทางตัวเลขในการวิเคราะห์โครงสร้าง หลักการของวิธีการวิเคราะห์ทางตัวเลข ระเบียบวิธี
ไฟไนต์เอลิเมนต์ แบบจาลองไฟไนต์เอลิเมนต์ของอาคารและสะพาน การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในงานวิศวกรรมธรณี
Approximate analysis. Numerical methods as applied in structural analysis. Principle of numerical analysis. Finite element
method. Finite element modeling of buildings and bridges. Computer application in geotechnical analysis.
การสารวจและการทดสอบในงานวิศวกรรมโยธา
3 (3-0-9)
Investigation and Testing Methods in Civil Engineering
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
การวางแผนและการสารวจใต้พื้นผิว การทดสอบดินในห้องปฏิบัติการและในสนาม เครื่องมือวัดในสนาม การทดสอบการ
รับน้าหนักเสาเข็มและความสมบูรณ์เสาเข็ม การใช้อุปกรณ์ตรวจวัดการยืดตัวและแรง การทดสอบการสั่น การทดสอบโดย
ไม่ทาลาย การทดสอบการรับน้าหนักบรรทุก การจาลองและการทดสอบชิ้นส่วนโครงสร้าง ความเข้าใจเกี่ยวกับลมและการ
ทดสอบในอุโมงค์ลม
Subsurface investigation and planning, Laboratory and field soil tests, Field instrumentations, Pile load tests and pile
integrity. Strain and force measurement instrument. Vibration tests. Non-destructive tests. Load tests. Modeling and
testing of structural components. Wind tunnel tests.
กลศาสตร์ประยุกต์ของวัสดุและโครงสร้าง
3 (3-0-9)
Applied Mechanics of Materials and Structures
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ทฤษฎีของการวิบัติ การดัดของคานที่มีหน้าตัดไม่สมมาตร ศูนย์กลางแรงเฉือน คานบนที่รองรับแบบยืดหยุ่น เสถียรภาพของ
โครงสร้าง วิธีวิเคราะห์แบบพลาสติกและแบบขีดจากัด การกระจายแรงภายใน การวิเคราะห์โครงสร้างแบบไม่เชิงเส้น
เบื้องต้น
Theories of failure. Unsymmetrical bending. Shear center. Beam on elastic foundation. Stability of structures. Plastic and
limit analysis. Internal force redistribution. Introduction to nonlinear analysis of structures.

38
CET 628

CET 629

CET 630

CET 631

CET 632

ระบบโครงสร้างพื้นฐาน
3 (3-0-9)
Infrastructure Systems
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
การคัดเลือกระบบโครงสร้างพื้นฐาน การวิเคราะห์และออกแบบระบบโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ เช่น สะพาน การศึกษา
รูปแบบสะพานและการใช้วัสดุชนิดต่างๆ วิธีก่อสร้าง ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างพื้นฐาน แนวคิด การ
ออกแบบและการวิเคราะห์สาหรับงานลาด คันทาง ผิวทาง ระบบระบายน้า และอุโมงค์
Structural system selection for infrastructure projects. Analysis and design of structural systems for bridges and
transportation facilities. Bridges configuration and material selection. Construction methods. Environmental issues in
infrastructure projects. Design concepts and analyses of slopes, embankments, pavements, drainages and tunnels.
การป้องกัน ซ่อมแซม และการดูแลรักษาอาคาร
3 (3–0–9)
Building Protection, Repair and Maintenance
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
การเสื่อมสภาพของสิ่งก่อสร้างทางวิศวกรรมโยธา วิธีการป้องกันการเสื่อมสภาพ วิธีการซ่อมแซมโครงสร้าง การปรับปรุง
อาคาร เทคนิคปรับปรุงคุณภาพดิน การซ่อมแซมฐานราก
Deterioration of civil engineering structures. Protection methods. Structural repair techniques. Rehabilitation and
retrofitting of structures. Soil improvement techniques. Substructure repairs.
เทคนิคและเครื่องมือในงานก่อสร้าง
3 (3-0-9)
Construction Techniques and Equipment
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
การก่อสร้างห้องใต้ดิน การก่อสร้างกาแพงกันดินและวิธีออกแบบ เข็มและฐานราก เครื่องจักรกลในการก่อสร้างอาคาร การ
ก่อสร้างด้วยระบบหล่อสาเร็จ เทคนิคการก่อสร้างสะพาน การก่อสร้างด้วยโครงสร้างเหล็ก หลักการในการวิเคราะห์และ
คัดเลือกวิธีก่อสร้าง ผลกระทบของสภาพแวดล้อมนอกฝั่ง ต่อการก่อสร้างนอกฝั่ง เทคนิคและเครื่องมือที่ใช้ในการก่อสร้าง
นอกฝั่ง
Basement and underground construction. Retaining structure construction and design. Piles and foundation. Construction
equipment. Precast construction. Bridge construction techniques. Steel fabrication and construction. Concept and
selection of construction methods. Physical environmental aspects of marine and offshore construction. Offshore
construction techniques and equipments.
วิศวกรรมงานระบบในอาคาร
3 (3-0-9)
Facility Systems in Buildings
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
งานระบบสุขาภิบาลและการบาบัดของเสีย งานระบบเครื่องกล งานระบบปรับอากาศ งานระบบไฟฟ้า ระบบสื่อสารและ
โทรคมนาคมสาหรับอาคารสมัยใหม่ อาคารอัจฉริยะ ระบบป้องกันอัคคีภัย
Sanitary and treatment systems. Mechanical systems. Air conditioning systems. Electrical systems. Telecommunication
systems for modern buildings. Intelligent building. Fire protection.
การเลือกใช้วัสดุในงานวิศวกรรม
3 (3-0-9)
Materials Selection for Engineering Applications
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
คอนกรีตเทคโนโลยีในทางปฏิบตั ิ การเลือกใช้วัสดุที่เหมาะสม คอนกรีตเสริมเส้นใย คุณสมบัติและการเลือกใช้เหล็ก วัสดุ
สมัยใหม่ วัสดุที่ใช้ในโครงสร้างนอกฝั่ง วัสดุต้านทานการกัดกร่อน
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Concrete technology in practice. Selection of materials. Fiber-reinforced concrete. Steel properties and selection. Modern
materials. Materials used in offshore structures. Corrosion resistant materials.
การประยุกต์ใช้และออกแบบโครงสร้างคอนกรีตอัดแรง
3 (3-0-9)
Applications and Design of Prestressed Concrete Structures
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
เทคโนโลยีคอนกรีตอัดแรงสาหรับอาคารและโครงสร้างพื้นฐาน หลักการวิเคราะห์และออกแบบโครงสร้างคอนกรีตอัดแรง
การวางแนวลวดเหล็ก โครงสร้างช่วงเดียวและโครงสร้างต่อเนื่อง การออกแบบพื้นอัดแรง
Prestressed concrete technology for buildings and infrastructure. Analysis and design principles of prestressed concrete
members. Tendon layouts. Simple and indeterminate structures. Design of post-tensioned slabs.
พื้นฐานงานวิศวกรรมนอกฝั่ง
3 (3-0-9)
Fundamentals of Offshore Engineering
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ภาพรวมของอุตสาหกรรมน้ามันและก๊าซธรรมชาตินอกฝั่ง พัฒนาการของงานภาคสนามนอกฝั่ง พื้นฐานของงานวิศวกรรม
นอกฝั่ง บทนาเกี่ยวกับวิศวกรรมโครงสร้างนอกฝั่ง และ เทคโนโลยีอุตสาหกรรมนอกฝั่ง
Overview of offshore oil and gas industry. Historical development of offshore field. Fundamentals of offshore
engineering. Introduction to offshore structural engineering. and Offshore industrial technology .
ธรณีวิทยากับการสารวจค้นหาปิโตรเลียมนอกฝั่ง
3 (3-0-9)
Offshore Petroleum Geology and Exploration
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
วิศวกรรมแหล่งปิโตรเลียม ธรณีวิทยาปิโตรเลียมนอกฝั่ง ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ สาหรับการค้นหาทรัพยากรธรรมชาติ
นอกฝั่ง เทคโนโลยีการสารวจเชิงธรณีวิทยา และเชิงธรณีฟิสิกส์ เศรษฐศาสตร์และการวางแผนการสารวจ
Petroleum reservoir engineering. Offshore petroleum geology. Geographic information system (GIS) for offshore resource
exploration. Geological and geophysical exploration technology. Exploration planning and economics.
การจัดการและการวิเคราะห์ความเสี่ยงในอุตสาหกรรมนอกฝั่ง
3 (3-0-9)
Risk Analysis and Management in Offshore Industry
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
บทนาสู่การวิเคราะห์ความเสี่ยงและความน่าเชื่อถือ การวางแผนและการจัดการความเสี่ยง การประยุกต์ใช้การวิเคราะห์ความ
เสี่ยงในอุตสาหกรรมนอกฝั่ง ทั้งในด้านการวางแผน การพัฒนา การดาเนินการ และการยกเลิกสถานีปฏิบัติงานนอกฝั่ง
Introduction to risk and reliability analysis. Risk planning and management. Applications of risk analysis and
management in offshore industry including planning, development, operation and abandonment of offshore installations.
กลศาสตร์ของไหล และปฏิสัมพันธ์ระหว่างของไหลและโครงสร้างนอกฝั่ง
3 (3-0-9)
Fluid mechanics and Fluid-Offshore Structure Interactions
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
กลศาสตร์ของเหลวนอกฝั่ง ทฤษฎีคลื่นทะเล สถิตศาสตร์ ของเหลว พลศาสตร์ของเหลวสภาพแวดล้อมและแรงกระทาทาง
ทะเล แรงลมทะเลและแรงกระแสน้าทะเล แรงคลื่นเชิงเส้น สมการของมอริสัน ระเบียบวิธีเชิงตัวเลขสาหรับการคานวณ
แรงคลื่นเชิงเส้น ปฏิสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างและคลื่นไร้เชิงเส้นอันดับสอง แรงหน่วงและแรงกระทาของคลื่นหนืด แรง
คลื่นวน แรงคลื่นสุ่ม
Offshore hydromechanics. Ocean wave theories. Hydrostatic analysis. Hydrodynamic analysis. Sea loads and
environment. Ocean current and wind loads. Linear wave-induced motions and loads. Morison's equation. Numerical
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methods for linear wave-induced motions and loads. Second-order nonlinear wave-structure problems. Viscous wave loads
and damping. Vortex shedding. Random waves.
การวิเคราะห์โครงสร้างนอกฝั่ง
3 (3-0-9)
Analysis of Offshore Structures
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
การจาลองแบบโครงสร้างนอกฝั่ง กลศาสตร์ของโครงสร้างนอกฝั่งแบบลอยและแบบยึดแน่น เสถียรภาพโดยรวมและ
เฉพาะที่ โครงข้อหมุนและโครงข้อแข็งสามมิติสาหรับแท่นขุดเจาะ โครงสร้างแผ่นพื้นและโครงสร้างเปลือกบางนอกฝั่ง การ
วิเคราะห์เสถียรภาพเฉพาะที่และเสถียรภาพโดยรวม ระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์ และกระบวนการเชิงตัวเลขต่างๆ ในงาน
วิศวกรรมนอกฝั่ง การวิเคราะห์ทางพลศาสตร์ของโครงสร้างนอกฝั่งเบื้องต้น
Offshore structural modeling. Structural mechanics of fixed and floating offshore structures. Spaced truss and spaced frame
platforms. Offshore plate and shell structures. Local and overall stability analysis. Finite element and numerical methods in
offshore engineering. Introduction to dynamics analysis of offshore structures.
พลศาสตร์ของโครงสร้างนอกฝั่ง
3 (3-0-9)
Dynamics of Offshore Structures
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างและแรงกระทาจากสภาวะแวดล้อมนอกฝั่ง การตอบสนองของโครงสร้างต่อคลื่นนอกฝั่งเชิง
กาหนดรูปแบบ การตอบสนองของโครงสร้างต่อคลื่นนอกฝั่งเชิงสุ่มและเชิงสถิติ การประยุกต์สู่การวิเคราะห์พหุ ดีกรีอิสระ
ระบบต่อเนื่อง การวิเคราะห์โดเมนความถี่และโดเมนเวลา ผลตอบสนองของแท่นขุดเจาะแบบยึดแน่นและแบบลอย และท่อ
ขุดเจาะ ต่อแรงกระทาของคลื่น แรงคลื่นวน แรงลมอลวน และแรงแผ่นดินไหว
Structure and offshore environmental force interactions. Deterministic descriptions of offshore waves and structural
responses. Statistical and spectral descriptions of random waves and structural responses. Applications of multi-degree of
freedom analysis. Continuous system. Frequency and time domain analyses. Responses of fixed and floating platforms and
vessels to wave action. Vortex-induced forces. Wind turbulence, and earthquakes.
การออกแบบโครงสร้างนอกฝั่งแบบลอยและแบบยึดแน่น
3 (3-0-9)
Design of Fixed and Floating Offshore Structures
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หลักการพืน้ ฐานในการวิเคราะห์และออกแบบ โครงสร้างซึ่งปลูกสร้างจากพื้นสมุทร หอสูงนอกฝั่ง แท่นขุดเจาะคอนกรีต
และเหล็กแบบยึดแน่นสาหรับทะเลตื้นและลึก การกาหนดมิติของโครงสร้างนอกฝั่ง การออกแบบชิ้นส่วนโครงสร้างตาม
มาตรฐาน API ของอเมริกา และ DNV ของนอร์เวย์ เรือและแท่นขุดเจาะแบบลอยประเภทต่างๆ ระบบควบคุมการเคลื่อน
ตาแหน่งเชิงพลศาสตร์ และระบบยึดโยงสาหรับโครงสร้างลอย
Fundamental design and analysis techniques. Bottom founded structures. Compliant offshore towers. Fixed-offshore
concrete and steel platforms for shallow and deep water. Dimensioning of offshore structures. Structural components
design to API and DNV. Semi-submersible. Ship and tensioned buoyant platform. Crane vessels. Tandem hull floating
vessels. Articulated structures. Floating vessels with trapped air cavities. Dynamic positioning system. Anchoring systems.
วิศวกรรมฐานรากนอกฝั่ง
3 (3-0-9)
Offshore Foundation Engineering
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
กลศาสตร์ ของดินนอกฝั่ ง การสารวจดินนอกฝั่ ง ปั ญหาทางเทคนิคธรณีข องโครงสร้างนอกฝั่ง การเสีย รูปของดิ นและ
พฤติกรรมของเข็มภายใต้แรงกระทาเป็นวงรอบต่อโครงสร้างนอกฝั่ง ทั้งแรงตามแนวแกนและแรงด้านข้าง การออกแบบฐาน
รากขนาดใหญ่ใต้ทะเลโดยใช้ทฤษฎีของบินช์ แฮนเซน การเพิ่มแรงดันน้าในดินใต้ฐานรากใต้ทะเลขนาดใหญ่ซึ่งรับแรง
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กระทาเป็นวงรอบ พฤติกรรมไร้เชิงเส้นของระบบฐานราก-ของไหล-โครงสร้างต่อแรงคลื่นและแรงแผ่นดินไหวใต้ทะเล
กระบวนการเชิงตัวเลขสาหรับการออกแบบฐานรากโครงสร้างนอกฝั่งแบบโน้มถ่วง การวิเคราะห์การตอกเข็มขนาดใหญ่ใต้
สมุทรโดยใช้สมการคลื่น
Offshore soil mechanics. Offshore soil investigation. Offshore geotechnical problems encountered in offshore applications.
Soil deformations and behavior of cyclically loaded piles supporting offshore structures under cyclic loads such as
alternating tension, compression and horizontal forces. Large spread footings using the Brinch Hansen theory. Pore
Pressure enhancement under large foundations in the sea bed subject to cyclic loads. Nonlinear response of structure-fluidfoundation system to earthquake and wave induced forces. Numerical methods to the design of offshore gravity structure
foundations. Large-offshore-pile driving analysis by the wave equations.
การวิเคราะห์และออกแบบท่อขุดเจาะ ท่อส่ง และสายยึดโยงใต้ทะเล
3 (3-0-9)
Analysis and Design of Risers, Pipelines, and Moorings
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
องค์ประกอบของท่อลาเลียงและท่อขุดเจาะน้ามันใต้ทะเล การเลือกแนววางท่อและการออกแบบเสถียรภาพในที่ การเลือก
วัสดุและความหนาของผนังท่อ การออกแบบเพื่อต้านทานการไหลภายในของน้ามัน ก๊าซ และของไหลผสม การออกแบบ
เพื่อต้านทานแรงคลื่นทะเล และแรงคลื่นวน การวิเคราะห์หน่วยแรง การโก่งเดาะและการพังทลายแบบทั่วไปและแบบเฉพาะ
จุด ท่อขุดเจาะแบบแข็งและแบบอ่อนใต้น้าลึก ข้อควรพิจารณาในการก่อสร้าง
Components of marine pipelines and risers. Route selection and design for stability in place. Wall thickness and material
selection. Design against internal flows of oil, gas and multi-phase (liquid-gas). Design against wave loading and vortex
shedding. Stress analysis. Local and global buckling and collapse. Rigid and flexible deep-water risers. Consideration for
construction.
การล้าตัวและการแตกร้าวของโครงสร้างนอกฝั่ง
3 (3-0-9)
Fatigue and Fracture of Offshore Structures
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
กลศาสตร์การแตกร้าวและการวิเคราะห์การพังทลายของโครงสร้างนอกฝั่ง คุณลักษณะของวัสดุต่อพฤติกรรมแบบเปราะและ
แบบเหนียว อิทธิพลของขนาดรอยแตกร้าว การกระจุกตัวของหน่วยแรงที่ปลายรอยแตก วิธีประเมินความเสียหายจากการ
พังทลายและการล้า น้าหนักบรรทุกเป็นวงรอบกับการล้าของเหล็ก ความเสียหายสะสม การแตกร้าวเนื่องจากการผุกร่อน การ
ล้าเนื่องจากการผุกร่อน แนวทางปฏิบัติและกฎการออกแบบ การวิเคราะห์การล้าแบบสุ่มของโครงสร้างนอกฝั่ง การใช้
ซอฟต์แวร์สาหรับการทานายการขยายตัวของรอยแตกร้าวเนื่องจากการล้า
Fracture mechanics and failure analysis of offshore structures. Material characterization to brittle and ductile behavior.
Influence of crack size. Stress concentration at crack tip. Methods for deflect assessment in failure and fatigue. Cyclic
loading and fatigue of metals. Cumulative damage. Stress corrosion cracking. Corrosion fatigue. Design rules and
practices. Spectral fatigue analysis for offshore structures. Software design tools for fatigue crack growth.
เทคโนโลยีและวิศวกรรมการขุดเจาะ
3 (3-0-9)
Drilling Engineering and Technology
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หลักการพื้นฐานของกลศาสตร์ของหินและหลุมเจาะ การออกแบบหลุมเจาะใต้น้าลึก เสถียรภาพหลุมเจาะ การควบคุมหลุม
เจาะขั้นสูงและการออกแบบระบบไฮดรอลิกให้มีประสิทธิภาพสูงสุด การประเมินกลศาสตร์ทางธรณี และการวิเคราะห์หลุม
เจาะน้ามันหลังขุด หลักการและวิธีการขุดเจาะ เครื่องมือและอุปกรณ์ขุดเจาะ กระบวนการขุดเจาะและการวางแผน ระบบ
และการปฏิบัติการขุดเจาะ โปรแกรมติดตั้งท่อและข้อต่อ การเลือกน้าหนักโคลน และความลึกตอกปลอกขุดเจาะ
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Fundamental of rock and well mechanics. Deepwater well design, borehole stability. Advanced well control, and hydraulic
optimization. Geomechanic prognosis and post analysis of an oil well. Drilling methodology. Drilling equipments. Drilling
processes and planning. Drilling systems and operations. Tubing programs and connectors. Selection of mud weight and
casing setting depth.
ระบบควบคุมและผลิตใต้ทะเล
3 (3-0-9)
Subsea Production and Control System
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ระบบงานใต้ทะเลเบื้องต้น การประกันอัตราการขนถ่ายของไหล การวางระบบใต้ทะเล ภาพรวมของอุปกรณ์ในระบบงานใต้
ทะเล ท่อและวาล์วและอุปกรณ์ปากหลุม แมนิ โฟลด์ใต้ทะเล ระบบควบคุมใต้ทะเล ระบบท่อควบคุมและลาเลียง การติดตั้ง
งานใต้ทะเล การยกเลิกระบบงานใต้ทะเล
Introduction to subsea systems. Flow assurance. Subsea field layouts. Subsea system equipment overview. Subsea trees
and wellhead. Subsea Manifolds. Subsea control system. Subsea umbilical and flowline systems. Subsea installation.
Subsea system abandonment.
เทคโนโลยีกระบวนการสาหรับน้ามันดิบและก๊าซธรรมชาตินอกฝั่ง
3 (3-0-9)
Process Technology for Offshore Crude Oil and Natural Gas
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ภาพรวมของโรงงานดาเนินงานสาหรับน้ามันดิ บและก๊าซธรรมชาตินอกฝั่ง เทคโนโลยีกระบวนการผลิต ขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน แผนงาน และสิ่งอานวยความสะดวกต่างๆ ที่ใช้นับตั้งแต่การนาน้ามันดิบและก๊าซธรรมชาติขึ้นมาจากใต้ทะเล มา
ผ่านเทคโนโลยีกระบวนการผลิตต่างๆ จนกระทั่งลาเลียงไปสู่รถขนถ่าย คุณสมบัติทางเทอร์โมฟิสิกส์ พฤติกรรมการแยกเฟส
และการกลั่นน้ามันดิบและก๊าซธรรมชาติ ระบบเกื้อหนุนกระบวนการต่างๆ เช่น ระบบควบคุมอุณหภูมิ ระบบการกลั่น ระบบ
ฉีดทางเคมี และระบบลาเลียงออก การมอบหมายหน้าที่และการใช้งานอุปกรณ์ เครื่องมือและเครื่องควบคุม มาตรฐานความ
ปลอดภัย ข้อกาหนดในการออกแบบ ข้อบัญญัติและกฎหมายควบคุม
Overview of complete process plants for offshore crude oil and natural gas. Process technology. Operating procedures.
Layout. Facilities to bring oil and natural gas under the sea to the point of shuttle tankers. Thermo-physical properties.
Phase behavior. Treatment of crude oil and gas. Process support systems such as thermal systems, treatment systems,
chemical injection systems, and release systems, commissioning and operation of the equipment, the instrumentation and
control. Safety standards, design specifications, and governing codes and regulations.
ระบบการขนส่งในเขตเมืองแบบยั่งยืน
3 (3-0-9)
Sustainable Urban Transportation Systems
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ความสาคัญของระบบการขนส่งต่อการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน ปัญหาของการขนส่งในเขตเมือง องค์ประกอบพื้นฐานของ
ระบบการขนส่ง ตัวอย่างที่ดีของระบบการขนส่งแบบยั่งยืนในเขตเมือง ลักษณะและเทคโนโลยีของระบบการขนส่งแบบ
ยั่งยืนในเขตเมือง การวิเคราะห์ความต้องการเดินทางในเขตเมือง การวิเคราะห์ความจุของระบบการขนส่งรูปแบบต่าง ๆ การ
ออกแบบองค์ประกอบพื้นฐานของระบบการขนส่งแบบยั่งยืนรูปแบบต่าง ๆ การขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบและระบบขนส่ง
อัจฉริยะ
Transportation systems and sustainable city development. Urban transportation problems. Basic elements of transportation
systems. Good examples of sustainable urban transportation systems. Technological and characteristics of sustainable
urban transportation systems. Capacity analysis of transportation systems; design of basic facility of sustainable
transportation systems. Multimodal transportation and intelligent transportation system.
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การวางแผนการขนส่งในเขตเมือง
3 (3-0 -9)
Urban Transportation Planning
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
กระบวนการการวางแผนการขนส่งในเขตเมือง ความสัมพันธ์ระหว่างระบบขนส่งและการพัฒนาเมือง การวิเคราะห์ปัญหา
การขนส่งในเขตเมือง เป้าประสงค์และวัตถุประสงค์ในการวางแผนการขนส่งในเขตเมือง ตัวอย่างระบบขนส่งที่ดีในเขตเมือง
การวิเคราะห์ผลกระทบจากการปรับปรุงระบบขนส่ง การพยากรณ์ความต้องการการเดินทางในเขตเมือง การประเมินผล
โครงการและการติดตามผลการดาเนินโครงการ เทคนิคการตัดสินใจในการวางแผนการขนส่ง และการมีส่วนร่วมของ
สาธารณะชนในการวางแผนการขนส่ง
Urban transportation planning process. Transportation system and city development. Analysis of urban transportation
problems. Goals and objectives in urban transportation planning. Good examples of urban transportation systems. Analysis
of transportation improvement programs. Urban travel demand forecasting. Evaluation and monitoring of transport project.
Decision techniques in transportation planning and public participation in transportation planning.
ความปลอดภัยของการจราจรทางถนน
3 (3-0-9)
Road Traffic Safety
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ระบบการจราจรทางถนน การวิเคราะห์ปัญหาความปลอดภัยของการจราจรทางถนน การตรวจสอบความปลอดภัยทางถนน
การสืบสวนสาเหตุของอุบัติเหตุจราจร การออกแบบและการจัดการถนนให้ปลอดภัย อุปกรณ์จราจรเพื่อยกระดับความ
ปลอดภัยทางถนน การปรับปรุงแก้ไขจุดอันตรายบนถนน การวางแผนเพื่อความปลอดภัยทางถนน การประเมินผลและการ
ติดตามโครงการปรับปรุงด้านความปลอดภัยทางถนน
Road traffic system. Analysis of road traffic safety problem. Road safety audit. Road accident investigation. Design and
management for safer road. Use of traffic control device to promote road safety. Improvement of road hazardous location.
Road safety planning. Evaluation and monitoring of road safety improvement programs.
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์สาหรับการขนส่ง
3 (3-0 -9)
Geographic Information System for Transportation
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เบื้องต้น ลักษณะของข้อมูลในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลเชิงพื้นที่และ
ข้อมูลเชิงบรรยาย การจัดการฐานข้อมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ วิเคราะห์ข้อมูลในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ การ
เชื่อมโยงระบบพิกัดที่ใช้บนแผนที่และระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์และระบบค้นหาตาแหน่ง
พิกัด ภูมิ ศ าสตร์บ นพื้น ผิ วโลก การประยุ กต์ ใ ช้ง านระบบสารสนเทศภู มิ ศาสตร์ กับการขนส่ง ซอฟต์แ วร์สาหรั บ ระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์
Introduction to Geographic Information System (GIS). Characteristics of GIS data: spatial data and attribute data.
Management of GIS database. Analysis of GIS data. Coordination of mapping system and GIS. GIS and Global Positioning
System (GPS). Application of GIS for transportation. GIS software.
นโยบายและการวางแผนการขนส่งสินค้าในเมือง
3 (3-0 -9)
Urban Freight Policy and Planning
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ระบบการขนส่งสินค้าในเขตเมือง นโยบายและการวางแผนการขนส่ งสินค้า วัตถุประสงค์ของการขนส่งสินค้าในเขตเมือง
การจัดการจราจร ตาแหน่งของการใช้พื้นที่และการจัดการของการใช้พื้นที่ โครงสร้างพื้นฐาน การออกใบอนุญาตและ
ระเบียบ การเก็บค่าใช้จ่าย สถานีขนถ่ายสินค้าระหว่างรูปแบบการขนส่ง กลยุทธในการปฏิบัติ การจาลองการขนส่งสินค้า ใน
เขตเมือง การดาเนินการของการวางแผนและนโยบายการขนส่งสินค้าในเขตเมือง
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Urban freight system. Freight policy and planning. Objectives of urban freight. Traffic management. Location and zoning
of land use. Infrastructure. Licensing and regulations. Pricing. Terminals and modal interchange facilities. Operational
strategies. Urban freight modeling. Implementation of urban freight planning and policy.
การจัดการโลจิสติกส์
3 (3-0 -9)
Logistics Management
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
การจัดการโลจิสติกส์เบื้องต้น การกาหนดรูปแบบเครือข่ายลอจิสติกส์ การจัดการสินค้าคงคลังและการความเสี่ยง คุณค่าของ
ข้อมูล การบูรณาการโซ่อุปทาน พันธมิตรทางธุรกิจ กลยุทธ์การจัดซื้อจัดหาและการจัดจ้างภายนอก การจัดการโซ่อุปทาน
ระหว่างประเทศ การออกแบบผลิตภัณฑ์และโซ่อุปทาน คุณค่าในมุมมองของลูกค้าและการจัดการโซ่อุปทาน เทคโนโลยี
สารสนเทศสาหรับการจัดการโซ่อุปทาน
Introduction to logistics management. Logistics network configuration. Inventory management and risk pooling. Value of
information. Supply chain integration. Strategic alliances. Procurement and outsourcing strategies. International supply
chain management. Product and supply chain design. Customer value and supply chain management. Information
technology for supply chain management.
การวิเคราะห์และการวางแผนระบบขนส่งมวลชน
3 (3-0 -9)
Public Transportation Analysis and Planning
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ความรู้เบื้องต้นของระบบขนส่งสาธารณะ การวางแผนระบบขนส่งสาธารณะ รวมถึงการวิเคราะห์และการประเมินความ
ต้องการเดินทางและต้นทุน การออกแบบระบบขนส่งสาธารณะ รวมถึงการออกแบบเส้นทาง การจัดตาราง และนโยบายการ
เก็บค่าบริการ โครงข่ายระบบขนส่งมวลชน
An overview of public transportation systems. Public transportation system planning including demand and cost analysis
and evaluation. Public transportation system design including route design, scheduling, and fare policy. Public
transportation networks.
ระบบขนส่งระหว่างรูปแบบ
3 (3-0-9)
Intermodal Transportation Systems
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
การวางแผนเชิงกลยุทธ์ สาหรับระบบขนส่งสินค้าระหว่างรูปแบบ ระบบโลจิสติกส์ของสินค้า เทคโนโลยีการขนส่งระหว่าง
รูปแบบ และการดาเนินการที่สถานีขนส่งสินค้า นโยบายการขนส่งสินค้าระหว่างรูปแบบ การวางแผนการขนส่งสินค้า
ระหว่างรูปแบบ และระบบการดาเนินการขนส่งสินค้าระหว่างรูปแบบ
Strategic planning of intermodal freight transportation systems. Logistics system. Intermodal technology and intermodal
terminal operations. Intermodal freight transportation policy, planning, and operational systems.
การวิเคราะห์ผลกระทบด้านขนส่งสาหรับการพัฒนาที่ดิน
3 (3-0-9)
Transportation Impact Analyses for Site Development
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
องค์ประกอบหลักสาหรับการเตรียมและการทบทวนการศึกษาผลกระทบด้านการขนส่งสาหรับการพัฒนาที่ดินแห่งใหม่ หรือ
ขยายการใช้ที่ดิน ได้แก่ การพยากรณ์ปริมาณจราจรที่ไม่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาที่ดิน การก่อกาเนิดจราจรจากการพัฒนาที่ดิน
การกระจายจราจร การแจกแจงปริมาณจราจร การปรับปรุงการเข้าถึงที่ดินรวมถึงบริเวณรอบข้าง และหลักการการวางแผน
ที่ดินและที่จอดรถ
Key elements required for preparing and reviewing transportation impact studies for new and expanding land
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developments: non-site traffic forecast, site traffic generation, site traffic distribution, traffic assignment, site access and
off-site improvements, and on-site planning and parking principles.
การจาลองและการปฏิบัติการจราจร
3 (3-0-9)
Traffic Operation and Simulation
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
การศึกษาลักษณะและการวิเคราะห์การปฏิบัติการจราจรบนถนนสายหลัก โดยใช้เทคนิคเชิงทฤษฎี และเทคนิคเชิงการ
ทดลอง โดยเฉพาะการใช้แบบจาลองคอมพิวเตอร์ บทนาการวิเคราะห์และเครื่องมือการหาค่าที่ดีที่สุดสาหรับการออกแบบ
และการดาเนินการของเครื่องควบคุมจราจร
Characterization and analysis of arterial street traffic operations using theoretical and experimental techniques, especially
computer simulation. Introduction to the most current analysis and optimization tools for control device design and
implementation.
การจัดการผิวทางและโครงสร้างพื้นฐาน
3 (3-0-9)
Pavement and Infrastructure Management
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
แนวคิดและหลักการพื้นฐานของการจัดการผิวทางและโครงสร้างพื้นฐาน แบบจาลองสมรรถนะที่จาเป็นสาหรับระบบการ
จัดการที่ดี แนวคิดการจาลองสมรรถนะ (รวมถึงการบารุงรักษาและการซ่อมบารุง) ของโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ เช่น ผิวทาง
และสะพาน
The basic concepts and principles of pavement and infrastructure management. Performance models required for a sound
management system. The concepts of performance modeling (including maintenance and repair) for facilities such as
pavements and bridges.
การเก็บและการวิเคราะห์ข้อมูลด้านขนส่ง
3 (3-0-9)
Acquisition and Analysis of Transportation Data
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
วิธีการและเทคโนโลยีของการเก็บข้ อมูล และการวิเคราะห์ข้อมูลของด้านต่างๆ ของระบบขนส่ง รวมถึงคุณสมบัติของ
แหล่งข้อมูล และประเภทข้อมูล ข้อมูลการชอบที่ระบุและข้อมูลการชอบที่ถูกเปิดเผย การเก็บข้อมูลจราจร การออกแบบการ
สารวจ กลยุทธการเก็บตัวอย่าง วิธีการทางความน่าจะเป็น การวิเคราะห์ข้อมูล ความรู้เบื้องต้นของวิธีเชิงสถิติ และแบบจาลอง
ถดถอย รวมถึง อรรถประโยชน์เชิงสุ่ม แบบจาลองตัวเลือกเรียงลาดับ แบบจาลองลาดับเวลา แบบจาลองเศรษฐมิติเชิงพื้นที่
Methods and technologies for the acquisition and analysis of data on various aspects of transportation systems including
properties of different data sources and types stated versus revealed preferences. Traffic sensing. Survey design. Sampling
strategies. Probabilistic methods of data analysis. Overview of statistical methods and various regression models including
random-utility, ordered-choice, time-series, and spatial econometric models.
เศรษฐศาสตร์ขนส่ง
3 (3-0-9)
Transportation Economics
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
การประยุกต์ทฤษฎีและหลักการทางเศรษฐศาสตร์ เข้ากับการวิเคราะห์และการประเมินระบบขนส่ง การตัดสินใจเดินทางของ
บุคคล อุปทานด้านการขนส่งของเอกชนและสาธารณะ การเลือกตาแหน่งที่ตั้ง การกาหนดค่าของที่ดิน ความไม่สมบูรณ์ของ
ตลาดขนส่ง และนโยบายขนส่งฐานสวัสดิการ
Application of economic theory and principles to transportation systems analysis and evaluation. Individual travel demand
decisions, optimal private and public transport supply, location choice and land valuation, transport-market imperfections,
and welfare-based transport policy.
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วิธีการหาค่าที่ดีที่สุดสาหรับปัญหาด้านขนส่ง
3 (3-0-9)
Optimization Methods for Transportation Applications
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
แบบจาลองและวิธีการหาคาตอบที่ดีที่สุด ของปัญหาด้านขนส่ง รวมถึงการจัดตารางรถโดยสารสาธารณะ การบรรจุของลง
คอนเทนเนอร์ การจัดเส้นทางขนส่งสินค้า การหาตาแหน่งที่ตั้งคลังสินค้า ความรู้เบื้องต้นของวิธีการหาคาตอบที่ดีที่สุด
รวมถึงโปรแกรมเชิงเส้น โปรแกรมเชิงจานวนเต็ม โปรแกรมเชิงโครงข่าย โปรแกรมเชิงพลวัต และซอฟต์แวร์ของการหาค่าที่
ดีที่สุด
Optimization models and methods for transportation applications including transit scheduling, container loading, vehicle
routing, and warehouse location problem. Overview of optimization methods including linear programming, integer
programming, network programming, dynamic programming, and optimization software.
วิธีการทางคอมพิวเตอร์สาหรับวิศวกรรมขนส่ง
3 (3-0-9)
Computer Methods for Transportation Engineering
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
วิธีการต่างๆ ที่จาเป็นสาหรับการแก้ปัญหา โดยใช้คอมพิวเตอร์ สาหรับปัญหาด้านขนส่งและโลจิสติกส์ ความรู้เบื้องต้นของ
การเขียนภาษา C และ/หรือ C++ โครงสร้างข้อมูล การจัดการและการบริหารไฟล์ เทคนิคการจาลองมอนติคาร์โล ระบบการ
สร้างแบบจาลองออฟติไมเซชั่น
Essential methods for computer-aided problem solving in transportation and logistics areas. Overview of C/C++
programming language; data structures. File manipulation and management. Monte Carlo simulation techniques.
Optimization modeling system.
การออกแบบรูปเรขาคณิตของถนนขั้นสูง
3 (3-0-9)
Advanced Geometric Design
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
การออกแบบรูปเรขาคณิตของถนน รวมถึงการออกแบบแนวถนน การปฏิบัติการและความปลอดภัย การออกแบบทางแยก
การออกแบบข้างทาง การออกแบบทางต่างระดับ และการออกแบบทางเดินเท้าและทางจักรยาน การออกแบบรูปเรขาคณิต
โดยใช้คอมพิวเตอร์
Geometric design of highways and guideways including topics on alignment, operations and safety, intersection, roadside
and interchange design, and pedestrian and bikeway design. Computer-aided geometric design.
วิทยานิพนธ์
12 หน่วยกิต
Thesis
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
นักศึกษาจะต้องทางานวิจัยอิสระในหัวข้อเกี่ยวกับวิศวกรรมโยธา ภายใต้การแนะนาของอาจารย์ผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์ โดยที่
หัวข้อวิทยานิพนธ์ได้ผ่านการยอมรับจากคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
Each student is required to undertake an individual research project in the field of civil engineering under supervision of
the advisor. The Thesis topic must be approved by the advisory committee.
การศึกษาโครงการวิจัยเฉพาะเรื่อง
6 หน่วยกิต
Special Research Study
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
นักศึกษาจะต้องทาการศึกษาโครงการวิจัยเฉพาะเรื่องในหัวข้อเกี่ยวกับวิศวกรรมโยธา ภายใต้การแนะนาของอาจารย์ผู้ควบคุม
โครงการ
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Each student is required to undertake the special research study in the field of civil engineering under supervision of the
advisor.
สัมมนาทางเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา
1 (0-3-3)
Civil Engineering Technology Seminar
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
บรรยายพิเศษในเรื่องเกี่ยวกับเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธาจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก รวมถึงการใช้เทคโนโลยีในการแก้ปัญหา
ทางวิศวกรรม การบรรยายจากประสบการณ์ของนักศึกษา การเขียนงานสรุปหรือบทวิจารณ์สั้น
Special lectures in the field of civil engineering technology will be proposed to be given by the invited lecturer from
outside. Research advancement of the faculty and student is also included in the program. All graduate students in civil
engineering are supposed to attend. Brief written report or discussion may be required.
หัวข้อพิเศษ 1
3 (3-0-9)
Special Topics I
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ศึกษาหัวข้อพิเศษที่เป็นเรื่องน่าสนใจในปัจจุบันที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา
Study of topics of current interest in the field of civil engineering technology.
หัวข้อพิเศษ 2
3 (3-0-9)
Special Topic II
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ศึกษาหัวข้อพิเศษที่เป็นเรื่องน่าสนใจในปัจจุบันที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา
Study of topics of current interest in the field of civil engineering technology.
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Special Topic III
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ศึกษาหัวข้อพิเศษที่เป็นเรื่องน่าสนใจในปัจจุบันที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา
Study of topics of current interest in the field of civil engineering technology.
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Special Topic IV
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ศึกษาหัวข้อพิเศษที่เป็นเรื่องน่าสนใจในปัจจุบันที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา
Study of topics of current interest in the field of civil engineering technology.

