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5.3การรับนิสิต
นักศึกษาชาวไทย และชาวตางชาติท่ีสามารถฟง พูด อาน เขียนและเขาใจภาษาไทยเปนอยางดี

5.4ความรวมมือกับสถาบันอื่น
ไมมี

5.5การใหปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษา
ใหปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมโยธาเพียงสาขาเดียว

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติเห็บชอบหลักสูตร
เปนหลักสูตรปรับปรุง (หลักสูตรเดิมชื่อ วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา

หลักสูตรใหม พ.ศ. 2554) โดยจะเริ่มใชหลักสูตรนี้ในภาคการศึกษาท่ี 2 ของปการศึกษา 2559
ไดรับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากคณะกรรมการการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในการ

ประชุมครั้งท่ี 6/2559 เม่ือวันท่ี...28...เดือน...มิถุนายน...พ.ศ...2559...
ไดรับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากสภาวิชาการในการประชุมครั้งท่ี.....4/2559....

เม่ือวันท่ี ..13. เดือน ...กันยายน...... พ.ศ....2559..
ไดรับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งท่ี....

13/2559..... เม่ือวันท่ี ...26.. เดือน ....ตุลาคม..... พ.ศ... 2559.

7. ความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
พรอมเผยแพรวาเปนหลักสูตรท่ีไดมาตรฐาน และมีคุณภาพ ตามกรอบคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แหงชาติ ในปพ.ศ. 2560

8. อาชีพที่สามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา
1. วิศวกรโยธา โดยสามารถประกอบอาชีพไดหลากหลาย เชนวิศวกรออกแบบ วิศวกรท่ีปรึกษา

วิศวกรวางแผน วิศวกรควบคุมงานกอสราง วิศวกรควบคุมการผลิต และวิศวกรควบคุม
กระบวนการตางๆ ท้ังในงานกอสราง โรงงานอุตสาหกรรม หนวยงานราชการท่ีควบคุมกํากับและ
ออกนโยบายและองคกรปกครองสวนทองถิ่น อาทิ ทางดานการบริหารการจัดการน้ํา การบริหาร
จัดการของเสีย การบริหารจัดการขยะ

2. นักวิจัยทางดานวิศวกรรมโยธา
3. อาจารย ในสถาบันการศึกษาทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
4. ประกอบอาชีพธุรกิจสวนตัวไดแก ประกอบกิจการรับเหมากอสราง เปดบริษัทท่ีปรึกษาดาน

วิศวกรรมโยธา ผูเชี่ยวชาญอิสระดานวิศวกรรมโยธา
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เพิ่มขึ้นการถายเทอํานาจทางเศรษฐกิจจากประเทศอุตสาหกรรมในภูมิภาคตะวันตกมายังภูมิภาคเอเชีย
โดยศูนยกลางการผลิตสินคาอุตสาหกรรมโลกมีแนวโนมโยกยายเขาสูภูมิภาคเอเชียมากขึ้นเนื่องจากมี
ปจจัยสนับสนุนท่ีสําคัญ ไดแกความสัมพันธของหวงโซการผลิตภายในภูมิภาคการรวมตัวของประชาคม
ภูมิภาคอาเซียนเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและการคารวมกันทําใหเกิดการพัฒนาระบบโครงขายการ
คมนาคมรวมกันในภูมิภาค รวมไปถึงการพัฒนาระบบการรับมือวิกฤตการณจากภัยพิบัติของภูมิภาค
ทําใหแนวคิดในการรับมือกับปญหาการเปล่ียนแปลงสภาวะทางเศรษฐกิจ สังคม และภัยพิบัติ เหลานี้
โดยเฉพาะอยางย่ิงดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ถือเปนรากฐานสําคัญท่ีตองใหการพิจารณา โดย
รัฐบาลไดวางรากฐานการสรางความม่ันคงในหลายดาน เชน การเพิ่มการพัฒนาดานคมนาคมและ
โครงสรางพื้นฐาน การจัดหาพลังงานไฟฟาและสงเสริมพลังงานทดแทน การผลักดันใหประเทศไทย
เปนศูนยกลางดานการเตือนภัยพิบัติของภูมิภาคอาเซียนเปนตน

เพื่อใหสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับท่ี 12(พ.ศ. 2560-2564)
ภาควิชาวิศวกรรมโยธาจึงมีบทบาทสําคัญในการเตรียมความพรอมผลิตนักวิจัยทางดานวิศวกรรมโยธา
ท่ีมีคุณภาพและความรูท้ังดานทฤษฎีและปฏิบัติท่ีสามารถทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ สามารถพัฒนา
ขีดความสามารถในการแขงขันท้ังภายในประเทศและตางประเทศใหทันตอการเปล่ียนแปลงดังกลาว
โดยจะตองมีการบริหารจัดการองคความรูอยางเปนระบบ ท้ังการพัฒนาหรือสรางองคความรูจาก
งานวิจัย รวมถึงการประยุกตใชเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมมาผสมผสานรวมกับจุดแข็งในสังคมไทยกับ
เปาหมายยุทธศาสตรของกระทรวงศึกษาธิการ และแผนยุทธศาสตรหลักของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ
โรฒ

11.2 สถานการณหรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
การสงเสริมการใชความรูและเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา เปนกลไกท่ีสําคัญของการขับเคล่ือน

กระบวนในการพัฒนาประเทศ โดยตองมีการดําเนินการดวยความรอบคอบและเปนไปตามลําดับ
ขั้นตอน สอดคลองกับแนวทางการพัฒนาสังคมและวัฒนธรรมของสังคมไทยรวมท้ังการเสริมสราง
ศีลธรรมและสํานึกในคุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติหนาท่ีและดําเนินชีวิตดวยความเพียร
(จรรยาบรรณวิศวกร) พรอมการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้นท้ังในระดับครอบครัว ชุมชน สังคม
ประเทศชาติและภูมิภาค

12. ผลกระทบจากขอ 11.1 และ 11.2 ตอการพัฒนาหลักสูตร และความเก่ียวของกับพันธกิจ
ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

12.1 การพัฒนาหลักสูตร
จากผลกระทบจากสถานการณภายนอกในปจจุบัน การพัฒนาหลักสูตรจําเปนตองทําในเชิงรุก

อยางมีศักยภาพ สามารถปรับเปล่ียนไดตามวิวัฒนาการของวิศวกรรมโยธา สอดคลองกับแนวทางของ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ท้ังในดานของการรับมือกับการเปล่ียนแปลงของการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมโลก การเปล่ียนแปลงสภาวะดานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมของประเทศ
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โดยการผลิตบุคลากรท่ีมีศักยภาพสูงทางดานวิศวกรรมโยธาในระดับมหาบัณฑิต จําเปนตองมีความ
เขมแข็งทางดานวิชาการ การวิจัย และวิชาชีพเพื่อรองรับการเปล่ียนแปลงท้ังทางดานสังคมและ
เศรษฐกิจของประเทศ การแกปญหาเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดลอม การสรางนวัตกรรมใหมๆ
เพื่อใหเกิดการแขงขันไดท้ังในประเทศไทยและตางประเทศ การปรับหลักสูตรใหมีความสอดคลองกับ
ทิศทางของประเทศตามแนวนโยบายเศรษฐกิจยุค 4.0 เนนการประยุกตใชเทคโนโลยีอาทิ เชน การ
วิเคราะหและออกแบบโครงสรางทางวิศวกรรมดวยแบบจําลองคอมพิวเตอร ทําใหเกิดการสรางมูลคา
ใหกับชิ้นงานและเกิดการถายโอนขอมูลเชิงดิจิทัล ผานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศไดอยางทันทวงที ซ่ึง
จะทําใหขั้นตอนความผิดพลาดเกิดขึ้นนอยลง และลดการใชทรัพยากรท่ีไมจําเปนตอกระบวนการ
โตตอบทางวิศวกรรมโยธา นอกจากนี้บุคลากรทางดานวิศวกรรมโยธาจําเปนตองมีความพรอมในการ
ปฏิบัติงานไดทันที มีความเขาใจในบริบทและผลกระทบของเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธาตอสังคม มีการ
ปฏิบัติตนอยางมืออาชีพท่ีมีคุณธรรมและจริยธรรม ซ่ึงเปนไปตามนโยบายและวิสัยทัศนของ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเพื่อมุงสู ความเปนเลิศในเทคโนโลยีและการวิจัย และการผลิต
มหาบัณฑิตท่ีพรอมท้ังวิชาการและคุณธรรม

12.2 ความเก่ียวของกับพันธกิจของสถาบัน
พันธกิจหลักของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประกอบไปดวยหาพันธกิจสําคัญดังนี้
1. ผลิตและพัฒนาบุคคลท่ีมีคุณภาพและคุณธรรมใหแกสังคม โดยผานกระบวนการเรียนรูและ

สังคมแหงการเรียนรู
2. สรางสรรคงานวิจัยและนวัตกรรมท่ีมีคุณภาพ มีประโยชน อยางย่ังยืนตอสังคม ท้ังใน

ระดับชาติและนานาชาติ
3. บริการวิชาการท่ีมีคุณภาพ จิตสํานึกและรับผิดชอบตอสังคม
4. ศึกษา วิเคราะห และทํานุบํารุงวัฒนธรรมและศิลปะ
5. พัฒนาระบบบริหารท่ีมีคุณภาพ และธรรมาภิบาล

การพัฒนาหลักสูตรมหาบัณฑิตสาขาวิศวกรรมโยธามีความเกี่ยวของกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒท่ีมุงเนนการสรางสรรคงานวิจัยและนวัตกรรมท่ีมีคุณภาพ มีประโยชน อยางย่ังยืนตอ
สังคม ท้ังใน ระดับชาติและนานาชาติ (พันธกิจขอท่ี 2 ของสถาบัน) โดยเฉพาะการวิจัยประยุกต ซ่ึงใน
ขณะเดียวกัน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ก็ใหความสําคัญแกการวิจัยพื้นฐานควบคูไปกับการวิจัย
ประยุกต ซ่ึงมุงใหการพัฒนาการวิจัยพื้นฐานในสาขาตางๆ เปนฐานนําไปสูการวิจัยประยุกตท่ีมี
ประสิทธิภาพและการเรียนการสอนท่ีมีประสิทธิผล และสรางความสามารถในการพึ่งพาตนเองดาน
ความรูของประเทศไทยไดอยางแทจริงในระยะยาว

13. ความสัมพันธกับหลักสูตรอื่นที่เปดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน (เชนรายวิชาที่เปดสอน
เพ่ือใหบริการคณะ/ภาควิชาอื่น หรือตองเรียนจากคณะ/ภาควิชาอื่น)
ไมมี
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หมวดท่ี 2 ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร

1. ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงคของหลักสูตร
1.1ปรัชญา

วิศวกรรมโยธา เพื่อนวัตกรรมแหงอนาคตของการพัฒนาท่ีย่ังยืนในปจจุบันไปกับความเปนเลิศ
ทางงานวิจัยและการถายทอดเทคโนโลยี

1.2 ความสําคัญ
วิศวกรรมโยธา เปนศาสตรสาขาหนึ่งทางดานวิศวกรรมหลักท่ีจําเปนในการพัฒนาประเทศ

โดยเฉพาะการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน เชน แหลงน้ํา ถนน อาคาร บานเรือน เปนตน ซ่ึงจากการสรุป
สภาวการณโดยรวมภายนอกหรือการพัฒนาท่ีจําเปนตองนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตรดังท่ีได
กลาวมาในหัวขอ 11 หมวดท่ี 1 ลักษณะและขอมูลท่ัวไปของหลักสูตรพบวาการเรียนการสอนในระดับ
บัณฑิตศึกษาทางดานวิศวกรรมโยธามีความสําคัญและจําเปนอยางย่ิงในการเสริมสรางการพัฒนาประเทศ
ตามแผนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมระยะท่ี 11 และ 12 ซ่ึงเปนประโยชนตอการเสริมสรางและพัฒนา
ประเทศอยางย่ังยืน และพอเพียง

1.3วัตถุประสงคของหลักสูตร
1. เพื่อผลิตบัณฑิตท่ีมีความรูในดานวิศวกรรมโยธาเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน
2. เพื่อผลิตบัณฑิตท่ีมีความสามารถในการประยุกตความรูดานวิศวกรรมโยธาสูการสังเคราะห

นวัตกรรมดานวิศวกรรมโยธา
3. เพื่อผลิตบัณฑิตท่ีมีความรูความสามารถดานการวิจัยและการศึกษาดานวิศวกรรมโยธาขั้นสูง

อยางมีคุณธรรมและจริยธรรม
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2 แผนการพัฒนาปรับปรุง
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง ยุทธศาสตร หลักฐาน/ดัชนีชี้วัด
พัฒนาหลักสูตรใหทันสมัยโดย
อาจารยและนิสิต สามารถกาว
ทันหรือเปนผูนําในการสรางองค
ความรูใหมๆ ทางดานวิศวกรรม
โยธา

 ปรับปรุงหลักสูตรใหทันสมัย
โดยมีการปรับปรุงทุกๆ 5 ป

 สงเสริมใหอาจารยใฝหาความ
เชี่ยวชาญ และความกาวหนา
ในสาขาท่ีเกี่ยวของ ดวยการหา
ประสบการณท้ังในประเทศ
และตางประเทศ

จํ านวนรายชื่ อ  อาจารย  พรอม
ประวัติ และประสบการณ ผลงาน
ทางวิชาการ การพัฒนาและการ
ฝกอบรมศึกษาดูงาน

กระตุนใหนิสิตเกิดความใฝรู มี
แนวทางการเรียนท่ีสรางองค
ความรู ทักษะทางวิชาชีพและ
วิชาการท่ีทันสมัย

 จัดหาเอกสารทางวิชาการให
เพียงพอกับผู เรียน เพื่อให
เ ป น พื้ น ฐ า น ใ น ก า ร คิ ด
วิเคราะห และแกปญหา

 จัด ให เปนผู สนั บสนุ นกา ร
เรียนรูและ/หรือผูชวยสอน
เพื่อกระตุนให เกิดการใฝรู
ตลอดเวลา

 จั ด ใ ห มี ก า ร ร า ย ง า น
ความก าวหนาของนิ สิตใน
รูปแบบการสัมมนายอยเปน
ประจํา

 จั ด ใ ห มี ห อ ง พั ก ผ อ น ร ว ม
สํ า ห รั บ นิ สิ ต ร ะ ดั บ
บัณฑิตศึกษาและอาจารย เพื่อ
แ ล ก เ ป ล่ี ยน ค ว า ม รู  แ ล ะ
ความคิดกันในบรรยากาศ
อยางไมเปนทางการ

 จํานวนรายชื่อตําราเอกสารทาง
วิ ช า ก า ร ท่ี เ กี่ ย ว ข อ ง ใ น
สํานักหอสมุด

 รายชื่อนิสิตท่ีเปนผูสนับสนุน
และ/หรือผูชวยสอนในระดับ
ปริญญาตรี

 รายงานความกาวหนาปริญญา
นิพนธของนิสิต

ตรวจสอบและปรับปรุงหลักสูตร
ใหมีคุณภาพและไดมาตรฐาน
ตามเกณฑของ สกอ.

 จัดหลักสูตรใหสอดคลองกับ
มาตรฐานหลักสูตรปริญญาโท
และปริญญาเอกของ สกอ.

 มี ก า ร ดํ า เ นิ น ก า ร ป ร ะ กั น
คุณภาพการศึกษาทุกๆ ป

รายงานการรับรองหลักสูตรของ
สกอ.
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หมวดท่ี 3 ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินงาน และโครงสรางหลักสูตร

1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ

ใชระบบการจัดการศึกษาแบบทวิภาคโดยปการศึกษาหนึ่ง แบงออกเปน 2 ภาคการศึกษาปกติ คือ
ภาคการศึกษาตน และภาคการศึกษาปลาย โดยหนึ่งภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาการศึกษาไมนอยกวา
15 สัปดาห ท้ังนี้ใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒวาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒพ.ศ. 2559หมวด 1 (ระบบการศึกษา)

 รายวิชาภาคทฤษฎี 1 หนวยกิตเทากับบรรยายไมนอยกวา 15 ชั่วโมงตอภาคการศึกษา
 รายวิชาภาคปฏิบัติ 1 หนวยกิตเทากับฝกหรือทดลองไมนอยกวา 45 ชั่วโมงตอภาคการศึกษา
 ปริญญานิพนธ 1 หนวยกิต เทากับศึกษาคนควาไมนอยกวา 45 ชั่วโมงตอภาคการศึกษา

1.2 การจัดการศึกษาฤดูรอน
ไมมี

1.3 การเทียบเคียงหนวยกิตในระบบทวิภาค
การเทียบเคียงหนวยกิตเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วาดวยการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559

2. การดําเนินการหลักสูตร
2.1 วัน - เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน

จัดการเรียนการสอนท้ังในและนอกเวลาราชการตามรายละเอียดตอไปนี้

ภาคการศึกษาตน เดือนสิงหาคม– ธันวาคม
ภาคการศึกษาปลาย        เดือนมกราคม– พฤษภาคม

2.2 คุณสมบัติของผูเขาศึกษา
ใหเปนไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของ

บัณฑิตวิทยาลัยพ.ศ. 2559 หมวด 3 ขอท่ี 17 เรื่องการรับเขาเปนนิสิตหรือฉบับท่ีมีการเปล่ียนแปลงตอไป
ซ่ึงคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําคณะวิศวกรรมศาสตรและบัณฑิตวิทยาลัยพิจารณาแลวเห็นสมควร
รับเขาศึกษาและมีคุณสมบัติอยางหนึ่งอยางใดตอไปนี้

เปนผูท่ีจบปริญญาตรีในสาขาวิศวกรรมโยธาการบริหารงานกอสราง วิศวกรรมขนสง วิศวกรรม
เกษตรวิศวกรรมชลประทานวิศวกรรมแหลงน้ําวิศวกรรมสุขาภิบาลวิศวกรรมส่ิงแวดลอม วิศวกรรมสํารวจ
หรือเทียบเทา โดยผูสมัครท่ีมีคุณสมบัติตางไปจากท่ีกลาวมาแลวใหขึ้นอยูกับดุลยพินิจของคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตร
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2.3 ปญหาของนิสิตแรกเขา
การเรียนในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธานั้น เปนการเรียนท่ีมี

รูปแบบท่ีเนนการคนควา วิเคราะห  และสังเคราะหสาระความรู ใหมีความเขาใจในระดับท่ีถองแทและ
ลึกซ้ึงมากขึ้น เพื่อนํามาประยุกตใชในการทําปริญญานิพนธ อาจทําใหนิสิตแรกเขาอาจประสบปญหาดาน
ตางๆดังนี้

1) เรื่องการปรับตัวในการฝกฝนทักษะในดานตางๆท่ีจําเปนเชนการสืบคน การวิเคราะหสรุป
และการนําเสนอขอมูล อีกท้ังตองปรับพื้นฐานความรูในกรณีท่ีรับนิสิตเขาศึกษาดวย
คุณสมบัติการศึกษาเทียบเทา

2) นิสิตมีทักษะดานภาษาอังกฤษไมเพียงพอตอการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ไดแก ทักษะ
การอาน ทักษะการแปลบทความวิชาการ และบทความวิจัยภาษาอังกฤษ

3) นิสิตบางสวนอาจมีการทํางานประจําควบคูกับการเรียนจึงอาจมีปญหาและอุปสรรคในการ
จัดสรรเวลาเพื่อการศึกษาและเขารวมกิจกรรม ทําใหไมสามารถสําเร็จการศึกษาไดตาม
ระยะเวลาท่ีกําหนด

2.4 กลยุทธในการดําเนินการเพ่ือแกไขปญหา/ขอจํากัดของนิสิตในหัวขอ 2.3
1. จัดการปฐมนิเทศนิสิตใหม แนะนํากฎระเบียบและเทคนิคแบงเวลาเรียนในระดับ

บัณฑิตศึกษา เพื่อใชในการวางเปาหมายการศึกษาใหสําเร็จการศึกษาตามท่ีกําหนด
2. จัดกิจกรรมเสริมทักษะการสืบคนขอมูลใหแกนิสิตใหม
3. กําหนดใหนิสิตเขารับการอบรมในหลักสูตรพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อวิชาการของ

สถาบันภาษาตางๆ ท้ังภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย และมอบหมายใหนิสิตอาน
บทความภาษาอังกฤษในทุกรายวิชา เพื่อใหนิสิตคุนเคยกับการอานและการแปลบทความ
ภาษาอังกฤษ

4. มอบหมายอาจารยท่ีปรึกษาทําหนาท่ีใหคําแนะนํา และดูแลนิสิตอยางสมํ่าเสมอ

2.5 แผนรับนิสิตและผูสําเร็จการศึกษาในระยะ 5 ป
จํานวนนิสิตระดับปริญญาโทท่ีจะรับเขาศึกษา และคาดวาจะจบการศึกษาในชวง 5 ป (2559-

2563) ดังนี้

ระดับชั้นป
จํานวนนิสิตในแตละปการศึกษา

2559 2560 2561 2562 2563
ชั้นปท่ี 1 10 10 10 10 10
ชั้นปท่ี 2 - 10 10 10 10

จํานวนรวม 10 20 20 20 20
ผูท่ีคาดวาสําเร็จการศึกษา - 10 10 10 10
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2.6 งบประมาณตามแผน
2.6.1 งบประมารณรายรับ เพื่อใชในการบริหารหารหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิศวกรรมโยธา

รายละเอียดรายรับ
ปงบประมาณ

ป 2559 ป 2560 ป 2561 ป 2562 ป 2563
คาธรรมเนียมการศึกษาเหมาจาย 1 ป
การศึกษา (คาธรรมเนียม / คน / ป x
จํานวนรับ)

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

รวมรายรับ 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000

2.6.2 ประมาณคาใชจาย
งบประมาณของหลักสูตร วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา

คาใชจาย ยอดสะสม(ตอหัว)
หมวดคาการจัดการเรียนการสอน

คาตอบแทนผูสอน (เชน 25 หนวยกิต x 600 บาท x 15 ครั้ง
ตอภาค)
คาวัสดุประกอบการเรียนการสอน (ท้ังหลักสูตรหรือคาใชจาย
ตอป x 2)
คาใชจายเพื่อการประชาสัมพันธ
กิจกรรมตามท่ีระบุในโครงสรางหลักสูตร(เชน จัดสัมมนา
ปฐมนิเทศ กิจกรรมนิสิต)
คาครุภัณฑท่ีใชสําหรับนิสิต
คาเดินทางของผูทรงคุณวุฒิ
หรืออื่นๆแลวแตหลักสูตร
 คาใชจายรวม
 คาใชจายตอหัว (คาใชจายรวม/จํานวนนิสิตขั้นต่ํา 8

คน)

225,000
80,000
8,290

-

-
-

313,920
31,920 31,392

หมวดคาใชจายสวนกลางระดับคณะ/สถาบัน/สํานัก
งบพัฒนาหนวยงาน (ขั้นต่ํา 5%)*1
งบวิจัยของหนวยงาน (ขั้นต่ํา 5%)
คาสวนกลางคณะ หรือคาสาธารณูปโภค รอยละ10

12,000
12,000
18,000 73,392
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คาใชจาย ยอดสะสม(ตอหัว)
หมวดปริญญานิพนธ

คาตอบแทนกรรมการควบคุมปริญญานิพนธ (อัตราตอหัว)
คาตอบแทนกรรมการควบคุมสารนิพนธ (อัตราตอหัว)

-
-

-
-

หมวดกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัย (15%) 18,000 91,392
หมวดคาใชจายสวนกลาง

คาสวนกลางมหาวิทยาลัย (4,360 x จํานวนป)
คาธรรมเนียมหอสมุดกลาง (3,000 x จํานวนป)
คาธรรมเนียมสํานักคอมพิวเตอร (1,040 x จํานวนป)
คาธรรมเนียมบัณฑิตวิทยาลัย (5,904 x จํานวนป)

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

คาธรรมเนียมเหมาจายตลอดหลักสูตร 120,000

2.7 ระบบการศึกษา
 แบบชั้นเรียน
 แบบทางไกลผานส่ือส่ิงพิมพเปนหลัก
 แบบทางไกลผานส่ือแพรภาพและเสียงเปนส่ือหลัก
 แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกสเปนส่ือหลัก (E-learning)
 แบบทางไกลทางอินเทอรเน็ต
 อื่นๆ (ระบุ)

2.8 การเทียบโอนหนวยกิต รายวิชาและการรับโอนนิสิตหรือนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น
การเทียบโอนหนวยกิตเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วาดวยการศึกษา

ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559

3. หลักสูตรและอาจารยผูสอน

3.1หลักสูตร
3.1.1 จํานวนหนวยกิต

แผน ก แบบ ก 2สําหรับผูจบปริญญาตรีท่ีทําวิจัยและเรียนรายวิชาเพิ่มเติม จํานวนหนวย
กิตรวมตลอดหลักสูตรไมนอยกวา 36หนวยกิต

3.1.2 โครงสรางหลักสูตร
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา เปนหลักสูตรแผน ก

แบบ ก 2ประกอบดวย 6 กลุมวิชา คือ
1. กลุมวิชาวิศวกรรมแหลงน้ําและส่ิงแวดลอม
2. กลุมวิชาวิศวกรรมการจัดการกอสราง
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กลุมวิชาวิศวกรรมแหลงนํ้าและสิ่งแวดลอม (Water Resources and Environmental
Engineering)

วศย 511 อุทกวิทยาขั้นสูง 3(3-0-6)
CVE 511 Advanced Hydrology

วศย 512 วิธีทางสถิติสําหรับส่ิงแวดลอมและทรัพยากรน้ํา 3(2-2-5)
CVE 512 Statistical Methods for Environment and Water Resources

วศย 513 การบริหารจัดการน้ํา แบบบูรณาการ 3(2-2-5)
CVE 513 Integrated Water Resources Management

วศย 514 กระบวนการขั้นสูงในการบําบัดน้ําเสียจากชุมชน 3(3-0-6)
CVE 514 Advanced Domestic Wastewater Treatment Processes

กลุมวิชาวิศวกรรมการจัดการกอสราง (Construction Management Engineering)

วศย 521 วิธีการและเครื่องจักรท่ีใชในการกอสราง 3(2-2-5)
CVE 521 Construction Methods and Machinery

วศย 522 เทคนิคการตรวจงาน 3(2-2-5)
CVE 522 Inspection Techniques

วศย 523 การจัดการองคกรกอสราง 3(2-2-5)
CVE 523 Construction Organizational Management

วศย 524 การควบคุมตนทุนโครงการกอสราง 3(2-2-5)
CVE 524 Cost Control for Construction Project

กลุมวิชาวิศวกรรมโครงสราง (Structural Engineering)

วศย 531 พลศาสตรโครงสราง 3(3-0-6)
CVE 531 Structural Dynamics

วศย 532 พฤติกรรมของโครงสรางคอนกรีต 3(2-2-5)
CVE 532 Behaviors of Concrete Structures

วศย 533 พฤติกรรมของโครงสรางเหล็ก 3(2-2-5)
CVE 533 Behaviors of Steel Structures



หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 หนา 14

วศย 534 การวิเคราะหโครงสรางขั้นสูง 3(3-0-6)
CVE 534 Advanced Structural Analysis

กลุมวิชาวิศวกรรมขนสงและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร (Transportation Engineering and
Geographic Information System)

วศย 541 ความตองการขนสงและแบบจําลองการขนสง 3(2-2-5)
CVE 541 Transport Demand and its Modeling

วศย 542 ทฤษฎีวิศวกรรมจราจรและการประยุกตใช 3(2-2-5)
CVE 542 Road Traffic Theory and its Application

วศย 543 วิศวกรรมการทางขั้นสูง 3(3-0-6)
CVE 543 Advanced Highway Engineering

วศย 544 การประยุกตใชภาพถายทางอากาศเพื่อวิศวกรรมขนสง 3(2-2-5)
CVE 544 Application of GIS in Transportation Engineering

กลุมวิชาวิศวกรรมธรณีเทคนิค (Geotechnical Engineering)

วศย 551 ปฐพีกลศาสตรขั้นสูง 3(3-0-6)
CVE 551 Advanced Soil Mechanics

วศย 552 วิศวกรรมฐานรากขั้นสูง 3(3-0-6)
CVE 552 Advanced Foundation Engineering

วศย 553 การวิเคราะหความนาเชื่อถือในงานวิศวกรรมธรณีเทคนิค 3(2-2-5)
CVE 553 Reliability-Based Analysis in Geotechnical Engineering

วศย 554 วิธีเชิงตัวเลขในงานวิศวกรรมธรณีเทคนิค 3(2-2-5)
CVE 554 Numerical Methods in Geotechnical Engineering

กลุมวิชาคอนกรีตและวัสดุวิศวกรรม (Concrete and Engineering Materials)

วศย 561 เทคโนโลยีคอนกรีตขั้นสูง 3(3-0-6)
CVE 561 Advanced Concrete Technology

วศย 562 ความคงทนของคอนกรีต 3(2-2-5)
CVE 562 Durability of Concrete
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วศย 563 วิธีการทดลองทางวิศวกรรม 3(2-2-5)
CVE 563 Experimental Methods in Engineering

วศย 564 วัสดุวิศวกรรมโยธาขั้นสูง 3(3-0-6)
CVE 564 Advanced Civil Engineering Materials

3) หมวดวิชาเลือก จํานวน 4 หนวยกิต

ใหนิสิตในแตละกลุมวิชาสามารถเลือกเรียนและสอบผานในรายวิชาเลือกของกลุมวิชาใด
กลุมหนึ่ง โดยมีจํานวนไมนอยกวา 6 หนวยกิต ท้ังนี้ตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรของภาควิชาวิศวกรรมโยธา ดังมีรายวิชาตอไปนี้

กลุมวิชาวิศวกรรมแหลงนํ้าและสิ่งแวดลอม
วศย 515 การวางแผนบริหารจัดการน้ําทาผิวดิน 3(2-2-5)
CVE 515 Stormwater Management Planning

วศย 516 แบบจําลองทางอุทกวิทยา 3(3-0-6)
CVE 516 Hydrologic Modeling

วศย 517 คุณภาพน้ําและการจําลองทางคณิตศาสตร 3(3-0-6)
CVE 517 Water Quality and Mathematical Modeling

วศย 518 กระบวนการขั้นสูงในการบําบัดน้ํา 3(3-0-6)
CVE 518 Advanced Water Treatment Processes

วศย 519 กฎหมายส่ิงแวดลอม 3(2-2-5)
CVE 519 Environmental Law

วศย 611 กระบวนการขั้นสูงในการบําบัดน้ําเสียจากโรงงาน 3(3-0-6)
อุตสาหกรรม

CVE 611 Advanced Industrial Wastewater Treatment Processes

วศย 612 วิศวกรรมการควบคุมมลพิษทางอากาศ 3(2-2-5)
CVE 612 Air Pollution Control Engineering

วศย 613 หัวขอคัดสรรทางวิศวกรรมแหลงน้ําและส่ิงแวดลอม 1(0-2-1)
CVE 613 Selected Topics in Water Resources and Environmental Engineering



หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 หนา 16

กลุมวิชาวิศวกรรมการจัดการกอสราง

วศย 525 การจัดการโครงการกอสรางระดับนานาชาติ 3(2-2-5)
CVE 525 International Construction Project Management

วศย 526 การควบคุมคุณภาพในโครงการกอสราง 3(3-0-6)
CVE 526 Quality Control in Construction Project

วศย 527 การจัดการความปลอดภัยสําหรับการกอสราง 3(3-0-6)
CVE 527 Safety Management for Construction

วศย 528 วิศวกรรมคุณคาในโครงการกอสราง 3(3-0-6)
CVE 528 Value Engineering in Construction Project

วศย 529 การจัดการความเส่ียงในงานกอสราง 3(3-0-6)
CVE 529 Risk Management in Construction

วศย 621 การจัดการการเงินของโครงการ 3(3-0-6)
CVE 621 Project Financial Management

วศย 622 หัวขอคัดสรรทางวิศวกรรมการจัดการการกอสราง 1(0-2-1)
CVE 622 Selected Topics in Construction Management Engineering

กลุมวิชาวิศวกรรมโครงสราง

วศย 535 การออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็กขั้นสูง 3(2-2-5)
CVE 535 Advanced Reinforced Concrete Design

วศย 536 วิศวกรรมคอนกรีต 3(3-0-6)
CVE 536 Concrete Engineering

วศย 537 การออกแบบโครงสรางขั้นสูง 3(2-2-5)
CVE 537 Advanced Structural Design

วศย 538 วิธีไฟไนตอิลิเมนตสําหรับโครงสรางทางวิศวกรรม 3(3-0-6)
CVE 538 Finite Element Methods for Engineering Structures

วศย 539 หลักการออกแบบสําหรับโครงสรางตานภัยพิบัติ 3(2-2-5)
CVE 539 Design Principles for Disaster-Resistant Structures
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วศย 631 โครงสรางชั่วคราว 3(3-0-6)
CVE 631 Temporary Structures

วศย 632 หัวขอคัดสรรทางวิศวกรรมโครงสราง 1(0-2-1)
CVE 632 Selected Topics in Structural Engineering

กลุมวิชาวิศวกรรมขนสงและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร

วศย 545 ความปลอดภัยดานขนสง 3(3-0-6)
CVE 545 TransportSafety

วศย 546 เศรษฐศาสตรการขนสง 3(3-0-6)
CVE 546 Transport Economics

วศย 547 นโยบายดานการขนสง 3(3-0-6)
CVE 547 Transport Policy

วศย 548 การวิเคราะหโครงขายในระบบการขนสง 3(2-2-5)
CVE 548 Network Analysis in Transport System

วศย 549 การสํารวจดวยภาพถาย 3(2-2-5)
CVE 549 Photogrammetry

วศย 641 การสํารวจระยะไกลสําหรับวิศวกรรมขนสง 3(2-2-5)
CVE 641 Remote Sensing for Transportation Engineering

วศย 642 การดําเนินการและการวางแผนระบบขนสงมวลชน 3(2-2-5)
CVE 642 Operations and Service Planningof Public Transport

วศย 643 หัวขอคัดสรรทางวิศวกรรมขนสงและการจราจร 1(0-2-1)
CVE 643 Selected Topics in Transport engineering and Traffic

กลุมวิชาวิศวกรรมธรณีเทคนิค
วศย 555 เทคนิคการปรับปรุงคุณสมบัติดิน 3(3-0-6)
CVE555 Ground Improvement Techniques

วศย 556 โครงสรางดิน 3(3-0-6)
CVE556 Earth Structures
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วศย 557 การออกแบบในงานวิศวกรรมธรณีเทคนิค 3(2-2-5)
CVE 557 Geotechnical Engineering Design

วศย 558 การขุดเจาะลึกและอุโมงค 3(3-0-6)
CVE 558 Underground Excavation and Tunneling

วศย 559 ปฐพีพลศาสตร 3(3-0-6)
CVE 559 Soil Dynamics

วศย 651 การสํารวจใตพื้นผิวและการทดสอบ 3(3-0-6)
CVE ถ651 Subsurface Explorations and Testing

วศย 652 พื้นฐานของกลศาสตรของหิน 3(3-0-6)
CVE 652 Fundamentals of Rock Mechanics

วศย 653 หัวขอคัดสรรทางวิศวกรรมธรณีเทคนิค 1(0-2-1)
CVE 653 Selected Topics in Geotechnical Engineering

กลุมวิชาคอนกรีตและวัสดุวิศวกรรม
วศย 565 เคมีซีเมนตขั้นสูง 3(3-0-6)
CVE 565 Advanced Cement Chemistry

วศย 566 พฤติกรรมของวัสดุ 3(2-2-5)
CVE 566 Behaviors of Materials

วศย 567 นิติวิศวกรรม 3(3-0-6)
CVE 567 Forensic Engineering

วศย 568 ซีเมนตเสริมเสนใย 3(3-0-6)
CVE 568 Fiber Reinforced Cement

วศย 569 การซอมแซมโครงสรางคอนกรีตท่ีเส่ือมสภาพ 3(3-0-6)
CVE 569 Repair Techniques for Deteriorated Concrete Structures

วศย 661 หัวขอคัดสรรทางคอนกรีตและวัสดุวิศวกรรม 1(0-2-1)
CVE 661 Selected Topics in Concrete and Engineering Materials
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นอกจากรายวิชาท่ีกําหนดแลว นิสิตสามารถเลือกเรียนในรายวิชาใดของคณะวิศวกรรมศาสตร ก็
ไดท่ีเปดสอนในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ แตจะไดรับระดับคะแนนเปน S กับ U เทานั้น

4)หมวดวิชาปริญญานิพนธจํานวน 12 หนวยกิต
ใหนิสิตทุกคนเรียนและสอบผานในรายวิชาปริญญานิพนธดังมีรายวิชาตอไปนี้

วศย 594 ปริญญานิพนธระดับมหาบัณฑิต1 4 หนวยกิต
CVE 594 Master’s Thesis 1

วศย 595 ปริญญานิพนธระดับมหาบัณฑิต 2 4 หนวยกิต
CVE 595 Master’s Thesis 2

วศย 596 ปริญญานิพนธระดับมหาบัณฑิต 3 4 หนวยกิต
CVE 596 Master’s Thesis 3

ความหมายของรหัสวิชา

วศย หรือ CVE หมายถึง สาขาวิศวกรรมโยธา
ตัวเลขหลักรอย หมายถึง วิชาระดับปริญญาโท ประกอบดวย

5, 6 หมายถึง วิชาระดับปริญญาโท
ตัวเลขหลักสิบ หมายถึง กลุมวิชา ประกอบดวย

0 หมายถึง กลุมวิชาแกน
1 หมายถึง กลุมวิชาวิศวกรรมแหลงน้ําและส่ิงแวดลอม
2 หมายถึง กลุมวิชาวิศวกรรมการจัดการกอสราง
3 หมายถึง กลุมวิชาวิศวกรรมโครงสราง
4 หมายถึง กลุมวิชาวิศวกรรมขนสงและระบบสารสนเทศ

ภูมิศาสตร
5 หมายถึง กลุมวิชาวิศวกรรมธรณีเทคนิค
6 หมายถึง กลุมวิชาคอนกรีตและวัสดุวิศวกรรม
9 หมายถึง กลุมวิชาปริญญานิพนธ

ตัวเลขหลักหนวย หมายถึง ลําดับวิชาในกลุมวิชา
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3.1.4 แผนการศึกษา

ปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต
CVE 501 คณิตศาสตรคํานวณและการประยุกตทางวิศวกรรม

Computational Mathematics and Engineering Applications
3 (3-0-6)

CVE 502 การออกแบบงานวิจัยทางวิศวกรรมโยธา
Research Design in Civil Engineering

3 (3-0-6)

CVE xxx วิชาบังคับ
Compulsory Courses

3 (3-0-6)

CVE xxx วิชาบังคับ
Compulsory Courses

3 (3-0-6)

รวมหนวยกิต 12

ปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต
CVE xxx วิชาบังคับ

Compulsory Courses
3 (3-0-6)

CVE xxx วิชาบังคับ
Compulsory Courses

3 (3-0-6)

CVE xxx วิชาเลือก
Select Topic in Elective Courses

1 (0-2-1)

CVE 594 ปริญญานิพนธระดับมหาบัณฑิต 1
Master’s Thesis 1

4 หนวยกิต

รวมหนวยกิต 11
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ปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต
CVE xxx วิชาเลือก

Elective Courses
3 (3-0-6)

CVE 503 สัมมนาทางวิศวกรรมโยธา
Civil Engineering Seminar

2 (1-2-3)

CVE 595 ปริญญานิพนธระดับมหาบัณฑิต 2
Master’s Thesis 2

4 หนวยกิต

รวมหนวยกิต 9

ปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต

CVE 596 ปริญญานิพนธระดับมหาบัณฑิต 3
Master’s Thesis 3

4 หนวยกิต

รวมหนวยกิต 4

3.1.5 คําอธิบายรายวิชา
หมวดวิชาแกน

วศย 501 คณิตศาสตรคํานวณและการประยุกตทางวิศวกรรม 3(3-0-6)
CVE 501 Computational Mathematics and Engineering Applications

ศึกษาลําดับและอนุกรม อนุกรมฟูเรียร คาคําตอบของสมการเชิงเสนและไรเชิงเสน ทฤษฎีทาง
เมตริกซ การหาผลเฉลยดวยระเบียบวิธีเชิงประมาณ วิธีผลตางอันตะ การหาปริพันธเชิงตัวเลข ผลเฉลย
ของสมการเชิงอนุพันธแบบธรรมดา และสมการเชิงอนุพันธยอย ปญหาคาเริ่มตนและคาขอบเขต การ
แปลงฟูเรียรและลาปลาซ ปญหาคาเจาะจง การปรับเสนโคง การจําลองทางคณิตศาสตร

วศย 502 การออกแบบงานวิจัยทางวิศวกรรมโยธา 3(2-2-5)
CVE 502 Research Design in Civil Engineering

ศึกษาแนวคิดและหลักการวิจัยทางวิศวกรรมโยธา การออกแบบการวิจัยทางวิศวกรรมโยธา การ
สรางเครื่องมือท่ีใชในการวิจัยการเลือกวิธีทดลอง การจัดการขอมูลเชิงปริมาณและขอมูลเชิงคุณภาพ การ
เผยแพรงานวิจัยการประเมินผลรายงานการวิจัยและการใชผลการวิจัยในงานวิศวกรรมโยธา
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วศย 503 สัมมนาทางวิศวกรรมโยธา 2(1-2-3)
CVE 503 Civil Engineering Seminar

ศึกษาสํารวจ วิเคราะห วิพากษ วิจารณ และหาขอสรุปประเด็นปญหาทางวิศวกรรมโยธาเฉพาะ
กลุมวิชา ซ่ึงอาจเปนปญหาท่ีเกี่ยวของกับหัวขอวิจัย หรือเปนปญหาท่ีมีความสําคัญและไดรับความสนใจ
ทางวิชาการอยางกวางขวาง โดยใหผูเรียนศึกษาคนควาดวยตนเอง ภายใตการดูแลและใหคําแนะนําจาก
อาจารยผูสอน และนําเสนอผลการศึกษาหนาชั้นเรียนและรูปแบบรายงาน

หมวดวิชาบังคับ

กลุมวิชาวิศวกรรมแหลงนํ้าและสิ่งแวดลอม

วศย 511 อุทกวิทยาขั้นสูง 3(3-0-6)
CVE 511 Advanced Hydrology

ศึกษาศักยของมวลอากาศชื้น น้ําฟา ปริมาณฝนสูงสุดท่ีอาจเปนได ความสัมพันธระหวางความ
เขม-ชวงเวลา สําหรับเขื่อนเก็บกักน้ํา การเคล่ือนตัวของกราฟน้ํานองสูงสุด แนวคิดในการวิเคราะหขอมูล
อุทกวิทยาเพื่อวางแผนพัฒนาและจัดการทรัพยากรน้ํา

วศย 512 วิธีทางสถิติสําหรับสิ่งแวดลอมและทรัพยากรนํ้า 3(2-2-5)
CVE 512 Statistical Methods for Environment and Water Resources

ศึกษาวิธีการทางสถิติท่ีเหมาะสมกับขอมูลมลพิษส่ิงแวดลอมและขอมูลดานทรัพยากรน้ํา การ
ออกแบบการเก็บตัวอยาง ประเภทการสุมตัวอยาง การกระจายตัวของขอมูล การทดสอบภาวะสารรูปสนิท
ดี การตรวจสอบคาผิดปกติของขอมูล การจัดการขอมูลท่ีไมทราบคาชัดเจน ความสัมพันธกันของขอมูล วิธี
กําลังสองนอยท่ีสุด วิธีการถดถอยของขอมูล การออกแบบการทดลอง การทดสอบสมมติฐาน การ
วิเคราะหแนวโนมของขอมูล

วศย 513 การบริหารจัดการนํ้า แบบบูรณาการ 3(2-2-5)
CVE 513 Integrated Water Resources Management

ศึกษาพื้นฐานการวางแผนพัฒนาลุมน้ําแบบบูรณาการ การจัดสรรทรัพยากรน้ําแบบย่ังยืน
ผลกระทบทางส่ิงแวดลอม ผลกระทบเนื่องจากการเปล่ียนแปลงสภาวะอากาศ การสรางแบบจําลองลุมน้ํา
นโยบายและแนวทางการจัดการลุมน้ํา กรณีศึกษา

วศย 514 กระบวนการขั้นสูงในการบําบัดนํ้าเสียจากชุมชน 3(3-0-6)
CVE 514 Advanced Domestic Wastewater Treatment Processes

ศึกษาลักษณะของน้ําเสียชุมชน การบําบัดน้ําเสียชุมชนดวยกระบวนการทางกายภาพ เคมี และ
ชีวภาพ การบําบัดแบบใชอากาศและไมใชอากาศ การใชแบบจําลองทางคณิตศาสตร การกําจัดไนโตรเจน
และฟอสฟอรัส การจัดการตะกอนของน้ําเสีย
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กลุมวิชาวิศวกรรมการจัดการกอสราง

วศย 521 วิธีการและเครื่องจักรที่ใชในการกอสราง 3(2-2-5)
CVE 521 Construction Methods and Machinery

ศึกษาการเลือกใชเครื่องจักรและวิธีการกอสรางสําหรับดินและงานคอนกรีต เครื่องมือท่ีใชในการ
เคล่ือนยาย การยก การลําเลียงและการสูบมวลดินและคอนกรีต เสาเข็มและเครื่องตอกเสาเข็ม งานอุโมงค
เครื่องจักรสําหรับการผลิตคอนกรีต การประมาณคาใชจายในขบวนการผลิต

วศย 522 เทคนิคการตรวจงาน 3(2-2-5)
CVE 522 Inspection Techniques

ศึกษาบทบาทของผูตรวจงาน มนุษยสัมพันธ ขั้นตอนของงานกอสราง และจุดสําคัญท่ีจะตองตรวจ
เปนพิเศษ บทกําหนดและความคลาดเคล่ือนท่ียอมให ความปลอดภัยในการปฏิบัติ การทํารายงานการ
กอสราง ความสําคัญของรายการกอสรางประกอบแบบเกี่ยวกับคุณภาพของวัสดุ การทดสอบวัสดุและการ
เทียบเทาเทคโนโลยีของวัสดุท่ีใชในงานกอสราง

วศย 523 การจัดการองคกรกอสราง 3(2-2-5)
CVE 523 Construction Organizational Management

ศึกษาแนวคิดทฤษฎีองคการการบริหารและการจัดการองคกรในงานกอสราง ปจจัยท่ีมีผลตอ
ประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการองคกรกอสรางการวางแผนกลยุทธและการประเมินผลสัมฤทธิ์
ทางการบริหารองคกรกอสรางการบริหารคุณภาพในองคกรกลยุทธและทักษะการบริหารการกอสราง
วิเคราะหสถานการณปจจุบันและแนวโนมการบริหารและการจัดการองคกรกอสราง

วศย 524 การควบคุมตนทุนโครงการกอสราง 3(2-2-5)
CVE524 Cost Control for Construction Project

ศึกษาแนวคิดและหลักการเกี่ยวกับการเงิน  งบประมาณและการบัญชี   การวางแผนและการ
ควบคุม การวิเคราะหคาใชจายในโครงการกอสราง การบริหารการเงิน และงบประมาณ การตรวจสอบทาง
การเงิน การใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารการเงินและงบประมาณ แนวโนมการบริหารการเงินใน
องคกร

กลุมวิชาวิศวกรรมโครงสราง

วศย 531 พลศาสตรโครงสราง 3(3-0-6)
CVE 531 Structural Dynamics

ศึกษาการวิเคราะหผลตอบสนองทางพลศาสตรของระบบท่ีมีหนึ่งและหลายดีกรีของความอิสระ
การส่ันแบบฮารโมนิค การส่ันแบบคาบและแรงดล การส่ันแบบอิสระและแบบบังคับ  การสรางสเปกตรัม
ผลตอบสนอง การจําลองแรงพลวัต แรงลม และแผนดินไหว วิธีวิเคราะหเชิงพลศาสตร เชน วิธีวิเคราะห
โหมด วิธีวิเคราะหสเปกตรัม วิธีวิเคราะหในโดเมนเวลาและโดเมนความถี่
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วศย 532 พฤติกรรมของโครงสรางคอนกรีต 3(2-2-5)
CVE 532 Behaviors of Concrete Structures

ศึกษาพฤติกรรมของท้ังโครงสรางคอนกรีตเสริมเหล็กและคอนกรีตอัดแรง โดยเนนท่ีพฤติกรรม
การดัด การอัด การเฉือน การบิด และการอัดรวมกับการดัด ขององคอาคารเชิงเสน พฤติกรรมขององค
อาคารในอาณาบริเวณดี พฤติกรรมขององคอาคารเชิงระนาบ จุดตอ กําแพงรับแรงเฉือน และแผนพื้น
พฤติกรรมเนื่องจากความชะรูด พฤติกรรมของโครงสรางท่ีสัมพันธกับเวลาและการกระตุนสภาวะแวดลอม
ภายนอก

วศย 533 พฤติกรรมของโครงสรางเหล็ก 3(2-2-5)
CVE 533 Behaviors of Steel Structures

ศึกษาพฤติกรรมขององคอาคารรับแรงอัด แรงดึง องคอาคารท่ีรับแรงดัดและแรงอัด รวมกัน องค
อาคารรับแรงบิด คานท่ีมีและปราศจากค้ํายันดานขาง เสถียรภาพขององคอาคารของโครงสรางเหล็ก ขอ
ตอของอาคารเหล็ก หลักการและทฤษฎีพื้นฐานของมาตรฐานการออกแบบในปจจุบัน การออกแบบการลา
ของโครงสรางเหล็ก การออกแบบโครงสรางเหล็กโดยวิธีพลาสติก

วศย 534 การวิเคราะหโครงสรางขั้นสูง 3(3-0-6)
CVE 534 Advanced Structural Analysis
ศึกษาทฤษฎีการวิเคราะหโครงสรางในภาวะสมดุล ทฤษฎีของการแอนตัว การคํานวณการแอนตัวของ
โครงสรางอินดีเทอรมิเนทเชิงสถิตดวยวิธีของแรงและวิธีของการเคล่ือนตัว การวิเคราะหการแอนตัวของ
คานดวยวิธีเชิงประมาณ ความเปนพลาสติกและการออกแบบในภาวะขีดสุด แผนพื้นและโครงสรางเปลือก
บาง โครงสรางแผนเย้ือ โครงสรางท่ีมีหนาตัดไมสมํ่าเสมอ ผลเนื่องจากแรงตามแนวแกน โคงตั้งยืดหยุน
เคเบิล

กลุมวิชาวิศวกรรมขนสงและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร

วศย 541 ความตองการขนสงและแบบจําลองการขนสง 3(2-2-5)
CVE 541 Transport Demand and its Modeling

ศึกษาหลักการ การวางแผนขนสง รูปแบบของแบบจําลองการขนสง แบบจําลองการพยากรณ
ปริมาณการเดินทางตอเนื่อง 4 ขั้นตอน (แบบจําลองการเกิดการเดินทาง แบบจําลองการกระจายการ
เดินทาง แบบจําลองการเลือกจุดหมายปลายทางการเดินทาง แบบจําลองการเลือกยวดยานพาหนะ และ
แบบจําลองการเลือกเสนทางการเดินทาง) การปรับเทียบแบบจําลอง ความคุมคาทางเศรษฐกิจ และ
วิเคราะหผลคาดการณปริมาณการเดินทางท่ีไดจากแบบจําลอง และหาความสัมพันธระหวางการพัฒนา
พื้นท่ีและความตองการเดินทาง รวมท้ังศึกษาแบบจําลองการขนสง อื่นๆ ท่ีเกี่ยวของ
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วศย 542 ทฤษฎีวิศวกรรมจราจรและการประยุกตใช 3(2-2-5)
CVE 542 Road Traffic Theory and its Application

ศึกษาทฤษฎีวิศวกรรมจราจร พฤติกรรมการไหลของสภาพจราจรบนชวงถนน และท่ีทางรวม/ทาง
แยก และสามารถประยุกตใชทฤษฎีวิศวกรรมจราจร ในการออกแบบทางรวม/ทางแยก ไดอยางมี
ประสิทธิภาพ เพื่อลดปญหาดานการจราจรติดขัด และเพิ่มความปลอดภัยในการใชถนน กรณีศึกษาของ
ปญหาดานการจราจรท่ีสําคัญ เพื่อกําหนดระเบียบวิธี/ขั้นตอน ในการจัดการจราจร ท่ีเหมาะสม

วศย 543 วิศวกรรมการทางขั้นสูง 3(3-0-6)
CVE 543 Advanced Highway Engineering

ศึกษาขบวนการและวิธีท่ีใชในการออกแบบ การกอสราง และการบํารุงรักษางานทาง การวางแผน
งานทาง หลักการในการออกแบบความเร็วท่ีเหมาะสมตองานทางแตละประเภท และการออกแบบงานทาง
ในแนว ดิ่งและแนวนอนการออกแบบพื้นทางท้ังแบบยืดหยุนและแบบแข็งการออกแบบระบบระบายน้ํา
และงานดินท่ีจําเปนในการกอสรางงานทาง ความเส่ือมของพื้นทางและการบํารุงรักษา

วศย 544 การประยุกตใชภาพถายทางอากาศเพ่ือวิศวกรรมขนสง 3(2-2-5)
CVE 544 Application of GIS in Transportation Engineering

หลักการของระบบสารสนเทศภูมิศาสตรแนวคิดเรื่องการจัดการและการออกแบบฐานขอมูลเชิง
พื้นท่ีเพื่องานวิศวกรรมการขนสง ทฤษฎีและเทคนิคในการนําเขา การวิเคราะหและการจัดการขอมูลเชิง
พื้นท่ีความแมนยําและขอผิดพลาดของขอมูลเชิงพื้นท่ีการจําลอง การวิเคราะหเพื่อชวยในการตัดสินใจ

กลุมวิชาวิศวกรรมธรณีเทคนิค

วศย 551 ปฐพีกลศาสตรขั้นสูง 3(3-0-6)
CVE 551 Advanced Soil mechanics

ธรรมชาติของดิน การจําแนกประเภทดิน สวนประกอบของดิน การไหลของน้ําผานดิน ทฤษฎีการ
อัดตัวคายน้ํา พฤติกรรมหนวยแรง-ความเครียดของดิน กําลังรับแรงเฉือนและทฤษฎีการวิบัติ กลศาสตร
ของดินท่ีสภาวะวิกฤติเบื้องตน

วศย 552 วิศวกรรมฐานรากขั้นสูง 3(3-0-6)
CVE 552 Advanced Foundation Engineering

การสํารวจใตพื้นผิว การประเมินคาพารามิเตอรของดิน รายงานเกี่ยวกับวิศวกรรมฐานราก การ
วิเคราะหแบบขีดจํากัด ทฤษฎีขีดจํากัดบนและขีดจํากัดลาง ฐานรากชนิดจางๆ การรับน้ําหนักแบกทาน
ของดิน การทรุดตัว ฐานรากแบบเสาเข็ม ปญหาเกี่ยวกับแรงดันปฐพี กรณีศึกษาในอดีต
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วศย 553 การวิเคราะหความนาเชื่อถือในงานวิศวกรรมธรณีเทคนิค 3(2-2-5)
CVE 553 Reliability-Based Analysis in Geotechnical Engineering

ศึกษาการประยุกตทฤษฎีความนาจะเปนและกระบวนการสุมในการวิเคราะหทางธรณีเทคนิค วิธี
FORM/FOSM และการจําลอง Monte Carlo ความไมแนนอนท่ีเกิดขึ้นจากการประมาณคาพารามิเตอร
ทางวิศวกรรมของดิน ดัชนีความนาเชื่อถือ การประยุกตกับงานของเสาเข็ม ระดับความปลอดภัยของฐาน
ราก

วศย 554 วิธีเชิงตัวเลขในงานวิศวกรรมธรณีเทคนิค 3(2-2-5)
CVE 554 Numerical Methods in Geotechnical Engineering

ศึกษาภาพรวมเชิงทฤษฎีของระเบียบวิธีไฟไนตอิลิเมนตสําหรับปญหาการเคล่ือนตัวเนื่องจากหนวย
แรงและการไหลศักยในหนึ่งและสองมิติ ปญหาแบบไรเชิงเสน ปญหาพลวัติชั่วครู และการกระยุกตสู
ปญหาทางวิศวกรรมธรณีเทคนิคเชิงปฏิบัติ อุโมงค การยุบตัวของดิน โดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอร

กลุมวิชาคอนกรีตและวัสดุวิศวกรรม

วศย 561 เทคโนโลยีคอนกรีตขั้นสูง 3(3-0-6)
CVE 561 Advanced Concrete Technology

ศึกษาคุณสมบัติของคอนกรีตสดและคอนกรีตท่ีแข็งตัว  พฤติกรรมยืดหยุน การคืบ การลา การ
หดตัว ความคงทนของโครงสรางคอนกรีต ความตานทานการกระแทก โครงสรางของคอนกรีตระดับ
จุลภาค คอนกรีตกําลังสูง คอนกรีตไหลเองได คอนกรีตน้ําหนักเบา คอนกรีตสมรรถนะสูง คอนกรีตเสริม
ใยและคอนกรีตอัดแนน ความกาวหนาลาสุดทางเทคโนโลยีคอนกรีต

วศย 562 ความคงทนของคอนกรีต 3(2-2-5)
CVE 562 Durability of Concrete

ศึกษาปญหาของความคงทนในโครงสรางคอนกรีต การเย้ิม การหดตัวแบบพลาสติกและแบบแหง
คุณสมบัติเชิงอุณหภูมิและการแตกราวเนื่องจากอุณหภูมิ ผลเนื่องจากขีดสุดของอุณหภูมิ คอรบอเนชัน
ปฏิกิริยาระหวางดางกับมวลรวม การทําลายโดยกรดและซัลเฟต การแข็งและเย็นตัว สนิมเนื่องจากคลอ
ไรด การขัดสีและการกัดเซาะ การเส่ือมสภาพเนื่องจากสภาพทางชีวะ แนวคิดของความคงทนและการ
ออกแบบอายุใชงานของโครงสรางคอนกรีต กรณีศึกษาในโครงสรางจริง

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

ศึกษาวิธีการและอุปกรณท่ีใชในการปฏิบัติงานวิจัยวิศวกรรมโครงสราง หัวขอรวมถึงทฤษฎี
ลักษณะทางการทํางานและผลการใชเครื่องมือทรานซดิวเซอร การตรวจสอบอยางละเอียดของเครื่องมือท
รานซดิวเซอร ระบบการโหลดและการควบคุม การรวบรวมขอมูลและสัญญาณ ความรูเบื้องตนของการ
ทดสอบโครงสรางแบบไมทําลายการทดสอบน้ําหนักบรรทุกในสนาม
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วศย 564 วัสดุวิศวกรรมโยธาขั้นสูง 3(3-0-6)
CVE 564 Advanced Civil Engineering Materials

ศึกษาจุลโครงสรางของวัสดุวิศวกรรมโยธา วัสดุประกอบ กลไกการพัง การวิเคราะหการวิบัติและ
การพัง กําลังการลาและการขยายตัวรอยราวของวัสดุ สเตอริโอโลยี เทคนิคการวิเคราะหโครงสรางและ
คุณสมบัติของวัสดุดวยเทคนิค เอ็กซเรยดิฟแฟรคชัน รีโอโลยี และศึกษาความกาวหนาลาสุดทางวัสดุ
วิศวกรรม

หมวดวิชาเลือก

กลุมวิชาวิศวกรรมแหลงนํ้าและสิ่งแวดลอม

วศย 515 การวางแผนบริหารจัดการนํ้าทาผิวดิน 3(2-2-5)
CVE 515 Stormwater Management Planning

ศึกษาปริมาณและคุณภาพของน้ําทาผิวดินในพื้นท่ีเมือง การบริหารจัดการน้ําทาผิวดิน การ
วิเคราะหขอมูลทางอุตุนิยมวิทยา การวิเคราะหระบบระบายน้ําในพื้นท่ีเมือง การหาคาท่ีเหมาะสมท่ีสุดและ
การวิเคราะหความออนไหวของคานั้นการพัฒนาพื้นท่ีโดยมีผลนอยตอส่ิงแวดลอม

วศย 516 แบบจําลองทางอุทกวิทยา 3(3-0-6)
CVE 516 Hydrologic Modeling

ศึกษาการจําลองกระบวนการทางอุทกวิทยา เทคนิคการปรับแกแบบจําลอง การทดสอบความ
นาเชื่อถือของแบบจําลอง การออกภาคสนามและกรณีศึกษาตาง ๆ สําหรับการนําเอาแบบจําลองทางอุทก
วิทยาไปประยุกตใชจริงในทางปฏิบัติการใชแบบจําลองทางอุทกวิทยาแบบบูรณาการในการวิเคราะห
คุณภาพน้ําของลุมน้ํา

วศย 517 คุณภาพนํ้าและการจําลองทางคณิตศาสตร 3(3-0-6)
CVE 517 Water Quality and Mathematical Modeling

ศึกษาสมการสมดุลมวลเคมี สมการอุทกพลศาสตร คุณภาพน้ําของแมน้ําทะเลสาบ และอางเก็บ
น้ํา ปริมาณออกซิเจนท่ีละลายน้ํา การกระจายตัวของสารละลายมลพิษ แบบจําลองทางคณิตศาสตร

วศย 518 กระบวนการขั้นสูงในการบําบัดนํ้า 3(3-0-6)
CVE 518 Advanced Water Treatment Processes

ศึกษาลักษณะของแหลงน้ําและปริมาณความตองการน้ําประปาของชุมชน กระบวนการทาง
กายภาพและเคมีสําหรับการผลิตน้ําประปาเพื่อชุมชนและอุตสาหกรรม การออกแบบทางวิศวกรรมของ
หนวยกระบวนการท่ีเกี่ยวของ การสรางแบบจําลองทางคณิตศาสตรของหนวยกระบวนการ
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วศย 519 กฎหมายสิ่งแวดลอม 3(2-2-5)
CVE 519 Environmental Law

ศึกษาพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอมแหงชาติ มาตรฐานของคุณภาพน้ําผิว
ดินภายในประเทศและตางประเทศมาตรฐานของคุณภาพอากาศภายในประเทศและตางประเทศ
พระราชบัญญัติน้ําในตางประเทศ ขอตกลงนานาชาติเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม

วศย 611 กระบวนการขั้นสูงในการบําบัดนํ้าเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม 3(3-0-6)
CVE 611 Advanced Industrial Wastewater Treatment Processes

ศึกษาลักษณะและปริมาณของน้ําเสียอุตสาหกรรม การบําบัดน้ําเสียอุตสาหกรรมดวยกระบวนการ
ทางกายภาพ เคมี และชีวภาพ  การบําบัดแบบใชอากาศและไมใชอากาศ การตกตะกอนทางเคมีของโลหะ
หนักการกําจัดตะกอนของน้ําเสีย การเลือกและการออกแบบทางวิศวกรรมของหนวยกระบวนการท่ี
เกี่ยวของ การสรางแบบจําลองทางคณิตศาสตรของหนวยกระบวนการท่ีเกี่ยวของ

วศย 612 วิศวกรรมการควบคุมมลพิษทางอากาศ 3(2-2-5)
CVE 612 Air Pollution Control Engineering

ศึกษาเกณฑและมาตรฐานของคุณภาพอากาศ การออกแบบและการควบคุมปริมาณอนุภาคใน
อากาศ มลพิษทางอากาศท่ีหลากหลาย สารประกอบอินทรียระเหย ระบบการหมุนเวียนอากาศ การ
ควบคุมและการเผากําจัดขยะของเสีย

วศย 613 หัวขอคัดสรรทางวิศวกรรมแหลงนํ้าและสิ่งแวดลอม 1 (0-2-1)
CVE 613 Selected Topics in Water Resources and Environmental Engineering

วิชาสําหรับศึกษาถึงปญหาและการแกปญหาทางวิศวกรรมแหลงน้ําและส่ิงแวดลอมท่ีเกิดขึ้นจริง
อยางมีประสิทธิภาพและย่ังยืน

กลุมวิชาวิศวกรรมการจัดการกอสราง

วศย 525 การจัดการโครงการกอสรางระดับนานาชาติ 3(2-2-5)
CVE 525 International Construction Project Management

ศึกษาหลักการและการปฏิบัติเกี่ยวกับโครงการกอสรางระดับนานาชาติ การบริหารโครงการ
กอสรางระดับนานาชาติ การวางแผนงาน การดําเนินโครงการ การติดตามและควบคุมโครงการ การ
ประเมินผลโครงการ การเผยแพรและการใชประโยชนจากการประเมินผลโครงการ



หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 หนา 29

วศย 526 การควบคุมคุณภาพในโครงการกอสราง 3(3-0-6)
CVE 526 Quality Control in Construction Project

ศึกษาแนวคิดการจัดการคุณภาพในงานกอสราง กระบวนการควบคุมคุณภาพในงานกอสราง
บทบาทผูบริหารโครงการกอสรางกับการจัดการและควบคุมคุณภาพในงานกอสราง การบริหารความ
ปลอดภัยและการจัดการความเส่ียง รูปแบบการจัดการคุณภาพเชิงผลลัพธ

วศย 527 การจัดการความปลอดภัยสําหรับการกอสราง 3(3-0-6)
CVE527 Safety Management for Construction

ศึกษานโยบายความปลอดภัย และกฎแหงความปลอดภัย ปญหาจากแนวของผูบริหารระดับสูง
สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ การใช PDCA ในเรื่องความปลอดภัย การจัดการและการควบคุมความปลอดภัย
มาตรฐานความปลอดภัย การบริหารโครงการและเอกสาร แผนความปลอดภัย และการจัดการความ
ปลอดภัยในโครงการกอสราง

วศย 528 วิศวกรรมคุณคาในโครงการกอสราง 3(3-0-6)
CVE 528 Value Engineering in Construction Project

ศึกษาวิศวกรรมคุณคาในอุตสาหกรรมกอสราง วัฏจักรของการควบคุมราคา วัตถุประสงคของ
วิศวกรรมคุณคา การเลือกใชวิธีการและเทคนิคการบูรณาการวิศวกรรมคุณคา ในงานออกแบบโครงการ
กอสราง กระบวนการในการจัดการ

วศย 529 การจัดการความเสี่ยงในงานกอสราง 3(3-0-6)
CVE 529 Risk Management in Construction

ศึกษานิยามและประเภทของความเส่ียง ปจจัยของความไมแนนอนในงานกอสรางและ
อุตสาหกรรม สํานักงานท่ีมีความเส่ียง ความเส่ียงในแตละวัฎจักรของโครงการ ความเส่ียงในโครงการสราง
ขั้นตอนการจัดการความเส่ียง ความเส่ียงในเรื่องคุณภาพ และปริมาณ

วศย621 การจัดการการเงินของโครงการ 3(3-0-6)
CVE621 Project Financial Management

ศึกษาความสําคัญของการบริหารการเงินตอการบริหารงานโครงการในองคกรกอสรางโครงการ
กอสรางและกระบวนงานกอสราง การเงินโครงการเทคนิคการจัดหาโครงการ จุดคุมทุน กําไร การวิเคราะห
รายรับรายจายของโครงการกับระบบบัญชีในงานกอสราง รวมถึงระบบและฐานขอมูลเพื่อการควบคุม
คาใชจาย การประเมินเพื่อพัฒนาโครงการเปนการประเมินความเปนไปไดในการริเริ่มโครงการ การ
วิเคราะหการเงินและสภาพแวดลอมโครงการ เพื่อใชชวยในการตัดสินใจในการพัฒนาโครงการ หรือใชใน
การโนมนาวลูกคาในศักยภาพทางธุรกิจของโครงการ รวมถึงแนะนําวิธีการตอรอง และกระบวนการสรุป
ขอมูลโครงการกับลูกคา
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วศย622 หัวขอคัดสรรทางวิศวกรรมการจัดการการกอสราง 1 (0-2-1)
CVE622 Selected Topics in Construction Management Engineering

วิชาสําหรับศึกษาถึงปญหาและการแกปญหาทางวิศวกรรมการจัดการการกอสรางท่ีเกิดขึ้นจริง
อยางมีประสิทธิภาพและย่ังยืน

กลุมวิชาวิศวกรรมโครงสราง

วศย 535 การออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็กขั้นสูง 3(3-0-6)
CVE 535 Advanced Reinforced Concrete Design

ศึกษาการออกแบบคานชวงยาวพิเศษ เสาท่ีมีความชะรูด แผนพื้นขนาดใหญ บันไดเวียน บันได
ชานพักลอย จุดตอคานเสา กําแพง องคอาคารพิเศษ คานท่ีมีชองเปด คานลึก คานแคบ คานซอน คาน
ปลายบากบา คานบากบา และการออกแบบองคอาคารท่ีพิจารณาถึงพฤติกรรมระยะยาวของคอนกรีต

วศย 536 วิศวกรรมคอนกรีต 3(3-0-6)
CVE 536 Concrete Engineering

ศึกษาคุณสมบัติของคอนกรีตสดและคอนกรีตท่ีแข็งตัว  พฤติกรรมยืดหยุน การคืบ การลา การ
หดตัว ความคงทนของโครงสรางคอนกรีต ความตานทานการกระแทก โครงสรางของคอนกรีตระดับ
จุลภาค คอนกรีตกําลังสูง คอนกรีตไหลเองได คอนกรีตน้ําหนักเบา คอนกรีตสมรรถนะสูง คอนกรีตเสริม
ใยและคอนกรีตอัดแนน ความกาวหนาลาสุดทางเทคโนโลยีคอนกรีต

วศย 537 การออกแบบโครงสรางขั้นสูง 3(3-0-6)
CVE 537 Advanced Structural Design

ศึกษาลักษณะเฉพาะของโครงสรางพิเศษในงานวิศวกรรมโครงสราง การคํานวณแรงกระทําและ
การออกแบบอาคารสูง ฐานรากรับเครื่องจักร ไซโลขนาดใหญ เสาสงไฟฟาแรงสูง อาคารเก็บน้ํา ทาเทียบ
เรือ สะพานของทอสง และสะพานในงานรถไฟฟาความเร็วสูง

วศย 538 วิธีไฟไนตอิลิเมนตสําหรับโครงสรางทางวิศวกรรม 3(3-0-6)
CVE 538 Finite Element Methods for Engineering Structures

ศึกษาหลักการพื้นฐานของไฟไนตอิลิเมนต วิธีถวงน้ําหนักเศษตกคาง สมการไฟไนตอิลิเมนต
สมการจากหลักการพลังงาน ฟงกชั่นรูปราง การวิเคราะหไฟไนตอิลิเมนตของระบบสองมิติ   และสามมิติ
ซีเอสทีเอลิเมนต ไอโซพาราเมตริกอิลิเมนต อิลิเมนตทรงตัน โครงสรางแผนและเปลือกบาง การใชวิธีเชิง
ตัวเลข และคอมพิวเตอรวิเคราะหโครงสราง การประยุกตในปญหาวิศวกรรมโครงสราง
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วศย 539 หลักการออกแบบสําหรับโครงสรางตานภัยพิบัติ 3(3-0-6)
CVE 539 Design Principles for Disaster-Resistant Structures

ศึกษารูปแบบของภัยพิบัติตางๆ การคํานวณแรงท่ีเกิดจากภัยพิบัติ แรงแผนดินไหว ไตฝุน สึนามิ
มหาอุทกภัย ไฟไหม ดินโคลนถลม และแรงระเบิด เทคนิคการออกแบบและการใหรายละเอียดสําหรับ
โครงสรางตานภัยพิบัติ

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

ศึกษามาตรฐานในงานโครงสรางชั่วคราว น้ําหนักบรรทุกในงานกอสราง, การวิบัติของโครงสราง
ชั่วคราว, การค้ํายัน และนั่งราน, แบบหลอคอนกรีต, ตัวยึดและเชือกรั้งเสา และปนจั่น

วศย 632 หัวขอคัดสรรทางวิศวกรรมโครงสราง 1 (0-2-1)
CVE 632 Selected Topics in Structural Engineering

วิชาสําหรับศึกษาถึงปญหาและการแกปญหาทางวิศวกรรมโครงสรางท่ีเกิดขึ้นจริงอยางมี
ประสิทธิภาพและย่ังยืน

กลุมวิชาวิศวกรรมขนสงและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร

วศย 545 ความปลอดภัยดานขนสง 3(3-0-6)
CVE 545 Transport Safety

ศึกษาวิศวกรรมความปลอดภัยและการวิเคราะหหาความเส่ียงท่ีเกิดจากการสัญจรของยวดยานแต
ละประเภทท่ีสําคัญ การศึกษาในวิชานี้ รวมไปถึง ศึกษาดานการออกกฎขอบังคับดานความปลอดภัย การ
วิเคราะหหาความเส่ียงของการเกิดอุบัติเหตุ จากสภาพการจราจร และถนน และหาแนวทางการปรับปรุ ง
หรือแกไขในระยะส้ัน และการระยะยาว รณรงคนโยบายท่ีสงเสริมใหเกิดความปลอดภัยในการสัญจร ของ
ท้ังคน และยวดยาน

วศย 546 เศรษฐศาสตรการขนสง 3(3-0-6)
CVE 546 Transport Economics

ศึกษาหลักการของเศรษฐศาสตรในระดับจุลภาค และเศรษฐศาสตรสาธารณะ ซ่ึงเปนพื้นฐานของ
เศรษฐศาสตรการขนสง ซ่ึงเกี่ยวของกับ ความตองการเดินทาง การกําหนดราคาและอุปทานการขนสง
ความคุมคาทางเศรษฐศาสตร และการลงทุนโครงการดานการขนสง เปนตน
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วศย547 นโยบายดานการขนสง 3(3-0-6)
CVE 547 Transport Policy

ศึกษาวิธีในการกําหนดนโยบายดานการขนสงท่ีเหมาะสม โดยคํานึงถึงสภาพเศรษฐกิจและสังคม
สภาพแวดลอม และสภาพการขนสงและจราจรของแตละพื้นท่ี  เนื้อหาในรายวิชารวมถึงการศึกษา
ความสัมพันธระหวางนโยบายดานการจราจร และ นโยบายอื่นๆ

วศย 548 การวิเคราะหโครงขายในระบบการขนสง 3(3-0-6)
CVE 548 Transport System: Network Analysis

ศึกษาองคประกอบพื้นฐาน ในการวิเคราะหดานโครงขายคมนาคมและขนสง เวลาการเดินทาง
ความสัมพันธระหวางปริมาณการจราจรและความเร็ว รูปแบบโครงขาย การวิเคราะหเสนทางการเดินทางท่ี
ส้ันท่ีสุด ทฤษฎีการกําหนดท่ีตั้งท่ีเกี่ยวของกับโครงขาย รวมท้ังการประยุกตใชทฤษฎีการวิเคราะหโครงขาย
กับสถานการณจริง

วศย 549 การสํารวจดวยภาพถาย 3(3-0-6)
CVE 549 Photogrammetry

วิวัฒนาการและประโยชนของการสํารวจดวยภาพถาย การวางแผนการบินถายภาพ กลองและการ
ถายภาพทางอากาศ การสรางภาพสามมิติ การอานภาพถายทางอากาศ เรขาคณิตของภาพถาย การ
สามเหล่ียมจากภาพถายทางอากาศ การมองภาพทรวดทรง โมเสก เครื่องวาดจากภาพทรวดทรงและภาพ
ออรโธ

วศย 641 การสํารวจระยะไกลสําหรับวิศวกรรมขนสง 3(3-0-6)
CVE 641 Remote Sensing for Transportation Engineering

หลักการสํารวจขอมูลระยะไกล ทฤษฎีของคล่ืนพลังงานแมเหล็กไฟฟา การแปลความหมาย
ภาพถายการประมวลผลขอมูลภาพเชิงตัวเลข การประยุกตใชภาพถายจากดาวเทียมเพื่อการวางแผนและ
การควบคุมทางดานวิศวกรรมขนสง

วศย 642 การดําเนินการและการวางแผนระบบขนสงมวลชน 3(3-0-6)
CVE 642 Public Transport: Operations and Service Planning

ศึกษาหลักการและองคประกอบพื้นฐาน สําหรับการออกแบบระบบขนสงมวลชน โดยประยุกตใช
นวัตกรรมการออกแบบระบบขนสงมวลชนใหมๆ ท่ีชวยลดคาใชจายในการดําเนินงานระบบขนสงมวลชน
อยางมีประสิทธิภาพ และยังสามารถรองรับความตองการของผูเดินทางไดเปนอยางดี และทําการศึกษา
เปรียบเทียบ ระหวางระบบขนสงมวลชนท่ีดําเนินการอยูในปจจุบัน และ การวางแผนปรับปรุงระบบขนสง
มวลชนใหม
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วศย643 หัวขอคัดสรรทางวิศวกรรมขนสงและจราจร 1(0-2-1)
CVE643 Selected Topics in Transport Engineering and Traffic

วิชาสําหรับศึกษาถึงปญหาและการแกปญหาทางวิศวกรรมขนสงและจราจรท่ีเกิดขึ้นจริงอยางมี
ประสิทธิภาพและย่ังยืน

กลุมวิชาวิศวกรรมธรณีเทคนิค

วศย 555 เทคนิคการปรับปรุงคุณสมบัติดิน 3(3-0-6)
CVE 555 Ground Improvement Techniques

ศึกษาวิธีปรับปรุงคุณภาพดินเนื้อเหนียวและดินเนื้อรวน การบดอัด การลดระดับน้ําใตดิน การให
น้ําหนักลวงหนาและการระบายน้ําทางดิ่ง  การปรับปรุงคุณภาพดิน โดยใชเสาหิน การใชเสาเข็มดินซีเมนต
การเกราท การอัดฉีดแรงดันสูง การใชวัสดุสังเคราะหในงานดานวิศวกรรมธรณีเทคนิค กําแพงดิน
เสริมแรง

วศย 556 โครงสรางดิน 3(3-0-6)
CVE 556 Earth Structures

ศึกษาดินท่ีมีและไมมีแรงยึดเหนี่ยวระหวางเม็ดดินสําหรับใชเปนวัสดุกอสราง คุณสมบัติของดินท่ี
ถูกบดอัดแลว การปรับปรุงคุณภาพดิน เสถียรภาพของพื้นลาดตาธรรมชาติหรือท่ีสรางขึ้น การออกแบบ
งานถมสําหรับงานสรางถนนและงานเขื่อน ปญหาการรั่วซึมของน้ํา การกอสรางงานถมบนดินออน
ขอเสนอแนะในงานออกแบบสําหรับดินบริเวณประเทศไทย

วศย 557 การออกแบบในงานวิศวกรรมธรณีเทคนิค 3(3-0-6)
CVE 557 Geotechnical Engineering Design

ศึกษาถึงกําลังแบกทานและการพยากรณการทรุดตัว การออกแบบเสาเข็มและเข็มพืด การ
ออกแบบเขื่อนดินและเขื่อนหิน การออกแบบดวยวัสดุเสริมแรงแบบสังเคราะห การซอมแซมในงานฐาน
รากท่ีมีปญหา กรณีศึกษา

วศย 558 การขุดเจาะลึกและอุโมงค 3(3-0-6)
CVE 558 Underground Excavation and Tunneling

ศึกษาการออกแบบและการเลือกเทคนิควิธีขุด อุโมงคในดินออน ระบบค้ํายันชั่วคราวและถาวร
การตรวจวัดและติดตามผล วิธีการไฟไนทอีลีเมนทสําหรับการกอสรางใตดิน การวิเคราะหความเคน-การ
เสียรูป การวิเคราะหการรั่วซึม
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วศย 559 ปฐพีพลศาสตร 3(3-0-6)
CVE 559 Soil Dynamics

ศึกษาถึงแหลงกําเนิดและพฤติกรรมตามธรรมชาติของแรงพลศาสตร ทฤษฎีการส่ันไหว วิธีการ
คํานวณหาคาคงท่ีของมวลดินตอการส่ันไหว ความคลาดเคล่ือนไปตามทฤษฎีสมมติ วิธีชวยในการ
ออกแบบ คุณสมบัติท่ัวไปของการเกิดแผนดินไหว การศึกษาทางสถิติ การเคล่ือนท่ีของดิน แรงกระทําตาม
แผนดินไหว ผลลัพธของรูปแบบการเคล่ือนท่ีของคล่ืนในดิน ความเคนจากพลศาสตรของผิวโลก
เสถียรภาพของพื้นลาด การเกิดสภาพไรความเคนของทราย

วศย 651 การสํารวจใตพ้ืนผิวและการทดสอบ 3(3-0-6)
CVE 651 Subsurface Explorations and Testing

ศึกษาถึงการวางแผนการสํารวจใตพื้นผิว การเจาะสํารวจและการเก็บตัวอยาง การทดสอบใน
สนามเกี่ยวกับการหาคากําลังของดิน การทดสอบการแบกทานของฐานรากตื้นและเสาเข็ม การทดสอบดิน
ในหองปฏิบัติการ ทางดานคุณสมบัติทางกายภาพ การบดอัด การซึมผาน การอัดตัวคายน้ํา การเสียรูป
และกําลังของดิน เครื่องมือวัด ขอจํากัดของผลการทดสอบ การเขียนรายงานและขอเสนอแนะ

วศย 652 พ้ืนฐานของกลศาสตรของหิน 3(3-0-6)
CVE 652 Fundamentals of Rock Mechanics

ศึกษาถึงแรงกระทําในโครงสรางหิน ความแข็งแรงและทฤษฎีการพังของหิน คุณสมบัติทาง
วิศวกรรมของหิน การวิเคราะหในกลศาสตรของหิน การใชประโยชนโครงสรางธรณีวิทยาใตดิน ฐานราก
ศิลากลศาสตร วิศวกรรมทางลาดหิน

วศย 653 หัวขอคัดสรรทางวิศวกรรมธรณีเทคนิค 1(0-2-1)
CVE 653 Selected Topics in Geotechnical Engineering

วิชาสําหรับศึกษาถึงปญหาและการแกปญหาทางวิศวกรรมเทคนิคธรณีท่ีเกิดขึ้นจริงอยางมี
ประสิทธิภาพและย่ังยืน

กลุมวิชาคอนกรีตและวัสดุวิศวกรรม

วศย 565 เคมีซีเมนตขั้นสูง 3(3-0-6)
CVE 565 Advanced Cement Chemistry

ศึกษาหัวขอขั้นสูงเกี่ยวกับเคมีของซีเมนตปอรตแลนด เคมีและโครงสรางในระดับจุลภาคของ
ซีเมนต ปฏิกิริยาทางเคมีของซีเมนตซ่ึงกอใหเกิดการแข็งตัว เคมีและโครงสรางในระดับจุลภาคของไฮเด
รทซีเมนต ผลของสารเคมี แรธาตุผสมเพิ่มและหัวขอสําคัญทางเคมีท่ีเกี่ยวของกับพฤติกรรมทางวิศวกรรม
ของซีเมนต
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วศย 566 พฤติกรรมของวัสดุ 3(2-2-5)
CVE 566 Behavior of Materials

ศึกษาพฤติกรรมเชิงกลศาสตรท่ีระดับจุลภาคและมหัพภาคของวัสดุพื้นฐานทางวิศวกรรม โลหะ
ผสม เครื่องเคลือบ และพอลิเมอร โดยเนนไปท่ีวัสดุท่ีใชในทางวิศวกรรมโยธา เหล็ก หิน ดิน ซีเมนต
คอนกรีต แอสฟลตคอนกรีต และไม

วศย 567 นิติวิศวกรรม 3(3-0-6)
CVE 567 Forensic Engineering

ศึกษาหลักของนิติวิศวกรรมเบื้องตน การวิบัติขององคอาคารภายใตน้ําหนักบรรทุกและความ
คงทน การวิบัติของฐานราก การวิบัติในงานกอสราง การสํารวจและประเมินโครงสรางเบื้องตน ความรู
เบื้องตนเกี่ยวกับ การทดสอบแบบไมทําลาย การซอมแซม การเสริมกําลังโครงสราง การทดสอบน้ําหนัก
บรรทุก กฎหมายท่ีเกี่ยวของกับงานนิติวิศวกรรม กรณีศึกษาการวิบัติของโครงสรางทางวิศวกรรมโยธาและ
แนวทางแกไขเชิงวิศวกรรม การวิบัติของอาคาร การวิบัติของโครงสรางเหล็ก การวิบัติของฐานราก การ
วิบัติของสะพาน

วศย 568 ซีเมนตเสริมเสนใย 3(3-0-6)
CVE 568 Fiber Reinforced Cement

ศึกษาเสนใยเหล็กเสริมในระบบท่ีใชซีเมนตเปนฐาน ความตอเนื่องและไมตอเนื่องของเสนใย
คอนกรีตเสริมเสนใยและเฟอรโรซีเมนต พฤติกรรมและกลสมบัติของวัสดุเชิงประกอบท่ีใชซีเมนตเปนชั้น
กลศาสตรของเสนใยเหล็กเสริม การจําลองเชิงวัสดุ วัสดุเชิงประกอบแบบกําลังสูงและสมรรถนะสูง วัสดุ
เชิงประกอบแบบลูกผสมและสมารท

วศย 569 การซอมแซมโครงสรางคอนกรีตที่เสื่อมสภาพ 3(3-0-6)
CVE 569 Repair Techniques for Deteriorated Concrete Structures

ศึกษาความเสียหายจากการเส่ือมสภาพของคอนกรีต การบํารุงรักษาคอนกรีต ลักษณะของ
คอนกรีต และความรุนแรงของความเสียหาย ท่ีตองการซอมแซม การหาสาเหตุความเสียหาย การ
วิเคราะหความรุนแรง การขยายตัวของความเสียหายท่ีตองการซอมแซม การเลือกวัสดุและวิธีการซอมแซม
การเตรียมคอนกรีตเดิมเพื่อการซอมแซม

วศย 661 หัวขอคัดสรรทางคอนกรีตและวัสดุวิศวกรรม 1(0-2-1)
CVE 661 Selected Topics in Concrete and Engineering Materials

วิชาสําหรับศึกษาถึงปญหาและการแกปญหาทางวิศวกรรมคอนกรีตท่ีเกิดขึ้นจริงอยางมี
ประสิทธิภาพและย่ังยืน
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กลุมวิชาปริญญานิพนธ

วศย 594 ปริญญานิพนธระดับมหาบัณฑิต1 4 หนวยกิต
CVE 594 Master’s Thesis 1

การทบทวนผลงานวิจัยท่ีผานตามหัวขอเรื่องเฉพาะกลุมวิชาในสาขาวิศวกรรมโยธาสําหรับ
ปริญญานิพนธ

วศย 595 ปริญญานิพนธระดับมหาบัณฑิต2 4 หนวยกิต
CVE 595 Master’s Thesis 2

การดําเนินการวิจัยตามระเบียบวิธีและกระบวนการ ตามหัวขอเรื่องสําหรับปริญญานิพนธ

วศย 596 ปริญญานิพนธระดับมหาบัณฑิต 3 4 หนวยกิต
CVE 596 Master’s Thesis 3

การวิเคราะหและสรุปผลการวิจัยตามระเบียบวิธีและกระบวนการท่ีไดกําหนดขึ้น รวมท้ังจัดทํา
รูปเลมสําหรับปริญญานิพนธ
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4. องคประกอบเก่ียวกับประสบการณภาคสนาม
ไมมีการฝกงานภาคสนาม หรือสหกิจศึกษาในหลักสูตร

5. ขอกําหนดเก่ียวกับการทําโครงงานหรืองานวิจัย
การทํางานวิจัยซ่ึงเปนสวนหนึ่งของการศึกษาตองเปนการศึกษาวิเคราะหหัวขอท่ีเกี่ยวของกับการ

ประยุกตใชเทคโนโลยีทางวิศวกรรมโยธาเพื่อประโยชนในการแกปญหาท้ังในเชิงทฤษฎีและปฏิบัติ นิสิตแต
ละคนจะตองทําวิจัยโดยการลงทะเบียนเรียนวิชาปริญญานิพนธ/ตามท่ีกําหนดในหลักสูตรโดยใชเกณฑการ
วัดผลตามขอบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒวาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

5.1 คําอธิบายโดยยอ
นิสิตตองคนควาศึกษาดวยตัวเอง ภายใตการใหคําปรึกษาของ อาจารยผูควบคุมปริญญานิพนธ

หัวขอในการศึกษาคนควาเปนการพัฒนาหรือประดิษฐคิดคน ท่ีตรงกับสาขาวิศวกรรมโยธา โดยมีการ
รายงานความกาวหนาของ ปริญญานิพนธทุกๆ ภาคการศึกษา และทําการเขียนปริญญานิพนธ ในรูปแบบ
ท่ีกําหนด

5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู
มีความเขาใจในปญหาสามารถคนควาทฤษฎีรวบรวมขอมูล นํามาประมวลผลและวิเคราะหใน

เชิงวิชาการ เพื่อนํามาสังเคราะหหาขอสรุป อภิปรายผลหรือหาแนวทางแกปญหา แลวลงมือปฏิบัติจริงเพื่อ
ทดลองแกปญหา

5.3 ชวงเวลา
เปนไปตามขอ 3.1.4 แผนการศึกษา ของหมวดท่ี 3ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินงาน

และโครงสรางหลักสูตร
5.4 จํานวนหนวยกิต

เปนไปตามขอ 3.1.4 โครงสรางหลักสูตร ของหมวดท่ี 3ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินงาน
และโครงสรางหลักสูตร

5.5 การเตรียมการ
มีการกําหนดชั่วโมงการใหคําปรึกษาจากอาจารยท่ีปรึกษาแตละทานมีการจัดทําบันทึกการให

คําปรึกษาและใหขอมูลขาวสารกําหนดการและมีตัวอยางในการทําเอกสารปริญญานิพนธ
5.6 กระบวนการประเมินผล

มีการประเมินผลปริญญานิพนธตามขอบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วาดวยการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษาป พ.ศ. 2559
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู กลยุทธการสอนและการประเมินผล

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต
คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธการสอนและการประเมินผล

1. มีทักษะสื่อสาร 1) ใหนิสิตอานบทความวิชาการบทความวิจัยท้ังภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษและใหทํารายงานสรุปสาะสําคัญ
2) สงเสริมใหนิสิตจัดทําเอกสารฉบับยอและทําเอกสาร
ประกอบการนําเสนอรายงานเปนภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ

2.มีสมรรถนะของหลักสูตร
- สามารถนําความรูเชิงปฏิบัติท่ีหลักสูตรเนนเปน
พิเศษในการออกแบบโครงสรางพิเศษไดอยาง
ถูกตองและรวดเร็ว

1) สอดแทรกการประยุกตใชเทคโนโลยี การสื่อสารและ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการคิดวิเคราะหเชิงตัวเลขลงไปใน
รายวิชาท่ีเก่ียวของ
2) สงเสริมใหนิสิตเขาอบรมในหัวขอการประมวลผลขอมูลดวย
โปรแกรมทางสถิติ และการวิเคราะหโครงสรางดวยโปรแกรม
สําเร็จรูปท่ีจัดโดยหนวยงานท้ังภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย

2. การพัฒนาผลการเรียนรูในแตละดาน
2.1 ดานคุณธรรม จริยธรรม

ผลการเรียนรูดานคุณธรรมและ
จริยธรรม กลยุทธการสอน วิธีการวัดและประเมินผล

1) ประพฤติปฏิบัติตนบนพื้นฐาน
คุณธรรม จริยธรรม คานิยมอันดี
ง าม  และจรรย าบรรณวิ ช า ชี พ
วิศวกรรม

1) บรรยายสาระและใหเหตุผล
ประกอบเพื่อใหนิสิตมีความรู ความ
เขาใจและตระหนักถึงความสําคัญ
ของจรรยาบรรณวิชาชีพวิศวกรรม
2) จัดการเรียนการสอนโดยบูรณา
ก า ร คุ ณ ธ ร ร ม จ ริ ย ธ ร ร ม แ ล ะ
จรรยาบรรณวิชาชีพในระหวางการ
เรียนการสอน
3) ใหนิสิตเรียนรูและพัฒนาตนผาน
การฝกปฏิบัติตามขอกําหนดของ
หลักสูตร

1)การสังเกตพฤติกรรมการโตตอบ
และการแลกเปลี่ยนในหองเรียน หรือ
เม่ือไปศึกษาดูงาน
2)ประเมินจากความรับผิดชอบใน
หนาท่ีท่ีไดรับมอบหมาย และการมี
สวนรวมของนิสิตในการทํางานกลุม

2) ริเร่ิม วางแนวทางแกปญหาและ
สงเสริมดานคุณธรรม จริยธรรมและ
จรรยาบรรณวิชาชีพวิศวกรรม

1) จัดการเรียนการสอนโดยใช
กรณีศึกษาและใชปญหาเปนฐานใน
การคิดแกไขปญหา
2) เปนโอกาสใหนิสิตไดวิเคราะห
การจัดการกับปญหา หรือขอโตแยง
ทางดานคุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณวิชาชีพ ท่ีเ กิดขึ้นใน
ชุมชนและสังคม

1) ประเมินการนําเสนอแนวคิด
2) ตรวจสอบผลงานในระหวางและ
การทํากิจกรรมตางๆ
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ผลการเรียนรูดานคุณธรรมและ
จริยธรรม กลยุทธการสอน วิธีการวัดและประเมินผล

3) มีภาวะผูนําดานการประพฤติ
ป ฏิ บั ติ ต น ต า ม ห ลั ก คุ ณ ธ ร ร ม
จริยธรรมในสภาพแวดลอมของการ
ทํางานและในชุมชน

1) จัดการเรียนการสอนโดยใช
กรณีศึกษาและการจัดกิจกรรมกลุมท่ี
สะทอนภาวะ ผู นํ าทาง คุณธรรม
จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ

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

2.2 ดานความรู
ผลการเรียนรูดานความรู กลยุทธการสอน วิธีการวัดและประเมินผล

1) มีความรูและความเขาใจถองแท
ในเนื้อหาสาระหลักของสาขาวิชา
ตลอดจนหลักการและทฤษฎีท่ีสําคัญ
และนํามาประยุกตในการศึกษา
คนควาทางวิชาการหรือการปฏิบัติใน
วิชาชีพ

1) จัดการเรียนการสอนแบบ
แลกเปลี่ยนเรียนรู ระหวางผูเรียน และ
ผูเรียน และระหวางผูเรียนและผูสอน
2) ใชการเรียนการสอนโดยนําเสนอ
เทคโนโลยีและองคความรูใหมๆ ใน
รายวิชาตางๆ ผานการศึกษางานวิจัย
และการประยุกตใชเทคโนโลยีตางๆ
จากบทความทางวิชาการและวิชาชีพ
3) ใชการเย่ียมชมศึกษาดูงานจริง
4) ใชเอกสารประกอบการสอนเปน
ภาษาอังกฤษ เพื่อเพิ่มความรูดาน
ภาษาท่ีเก่ียวของในรายวิชาตางๆ
5) ใชเทคนิคการเรียนการสอนแบบ
ผสมผสานเทคนิคการเรียนการสอน
แบบตางๆ เขาดวยกันตามสถานการณ
และความจําเปนในแตละรายวิชา

1)สั ง เกตการตอบคําถาม การ
อภิปรายแสดงความคิดเห็น
2) ประเมินจากงานตางๆ ท่ี
มอบหมาย
3) ประเมินจากการทดสอบ
4) ประเมินจากการทดสอบ
5) ประเมินจากเคาโครงปริญญา
นิพนธและความกาวหนาการทํา
ปริญญานิพนธ

2) มีความเขาใจทฤษฎี การวิจัยและ
การปฏิบัติทางวิชาชีพนั้นอยางลึกซึ้ง
ในวิชาหรือกลุมวิชาเฉพาะ ตลอดถึง
ผลกระทบของผลงานวิจัยในปจจุบัน
ท่ีมีตอองคความรูในสาขาวิชาและตอ
การปฏิบัติในวิชาชีพ

3) ตระหนักในระเบียบขอบังคับท่ีใช
อยูในสภาพแวดลอมของระดับชาติ
และนานาชาติ ท่ีอาจมีผลกระทบตอ
สาขาวิชาชีพ รวมท้ังเหตุผลและการ
เปลี่ยนแปลง ท่ีอาจจะเกิดขึ้นใน
อนาคต
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2.3 ดานทักษะทางปญญา
ผลการเรียนรูดานทักษะทาง

ปญญา กลยุทธการสอน วิธีการวัดและประเมินผล

1) เปนผูใฝรู และมีวิจารณญาณใน
การเลือกรับขอมูลขาวสาร

1) จัดการเรียนการสอนท่ีสงเสริมให
นิสิตไดทําความเขาใจปญหา คนหา
ขอเท็จจริง และแสวงหาทางเลือกท่ี
นําไปสูการแกปญหาอยางเหมาะสม
2) จัดการเรียนการสอนโดยใชปญหา
เปนฐาน โดยเนนใหมีการอภิปราย
โตแยงบนหลักวิชาการ
3) จัดกิจกรรมใหนิสิตไดรวมกัน
แ ล ก เ ป ลี่ ย น ค ว า ม รู  ค ว า ม คิ ด
ป ร ะ ส บ ก า ร ณ  เ พื่ อ พั ฒ น า ก า ร
ปฏิบัติงานและวิชาชีพ

1) ประเมินจากคุณภาพงาน
มอบหมาย ท่ีแสดงถึงการคนหา
ความรูเพิ่มเติมอยางตอเนื่องและมี
วิจารณญาณในการเลือกรับขอมูล
ขาวสาร
2) ประเมินจากการอภิปราย
แลกเปลี่ยนความความคิดเห็นในชั้น
เรียน

2) สามารถสังเคราะหผลงานวิจัย
และบูรณาการความรูทางทฤษฎีและ
การปฏิบัติ เพื่อพัฒนาองคความรู
ใหมโดยสามารถบูรณาการเขากับ
องคความรูเดิมไดอยางเหมาะสม

1) จัดกิจกรรมและมอบหมายงานท่ี
พัฒนาและสงเสริมความสามารถใน
การสังเคราะหและบูรณาการความรู
และงานวิจัย
2) ใหศึกษาคนควางานวิจัยและ
นวัตกรรมซึ่งเอ้ือตอการพัฒนางานวิจัย
จากแหลงขอมูลท่ีหลากหลายท้ังใน
และตางประเทศ

1) ประเมินกระบวนการทํางาน
2) ประเมินรายงานและผลการวิจัย
3) ประเมินการนําเสนอผลงาน

3) สามารถเชื่อมโยงความรูสูการใช
ประโยชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของตนเอง และสังคมในทุกมิติได
อยางสมดุล

1) สงเสริมใหนิสิตจัดกิจกรรมดาน
วิศวกรรม โดยบูรณาการความรูและ
ความสามารถตอบสนองความตองการ
จําเปนของสังคม

1) ประเมินกระบวนการทํางาน
2) ประเมินการนําเสนอและผลงาน

2.4 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
ผลการเรียนรูดานทักษะ

ความสัมพันธระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

กลยุทธการสอน วิธีการวัดและประเมินผล

1) สามารถแกไขปญหาท่ีมีความ
ซับซอนหรือมีความยุงยากในการ
ปฏิบัติงานดานวิศวกรรมโยธา

1) กําหนดใหมีการทํารายงาน หรือ
งานท่ีมอบหมายในแตละวิชา และมี
การนําเสนอผลงานหรือรายงานนั้นๆ
2) ใชการเ รียนการสอนแบบ
แลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางผูเรียน และ
ผูเรียน และระหวางผูเรียนและผูสอน

1) ประเมินพฤติกรรมการทํางาน
2) ประเมินการนําเสนอและผลงาน

2) มีทักษะทางสังคมและสามารถ
ทํ า ง านร วม กับ ผู อ่ื น ได  ร วม ท้ั ง
สามารถวางแผนในการปรับปรุง

1) ใหนิสิตแสดงศักยภาพและพัฒนา
ตนเอง ผานการปฏิบัติงานกลุมฝก
ปฏิบัติและฝกงานตามขอกําหนดของ

1) ประเมินพฤติกรรมการทํางาน
2) ประเมินการนําเสนอและผลงาน
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ผลการเรียนรูดานทักษะ
ความสัมพันธระหวางบุคคลและ

ความรับผิดชอบ
กลยุทธการสอน วิธีการวัดและประเมินผล

แกไขตนเองใหมีประสิทธิภาพ หลักสูตร
3) แสดงออกทักษะการเปนผูนําได
อย าง เหมาะสมตามโอกาสและ
ส ถ า น ก า ร ณ เ พื่ อ เ พิ่ ม พู น
ประสิทธิภาพในการทํางานของกลุม

1) จัดกิจกรรมกลุมในรายวิชาเพื่อ
สงเสริมใหนิสิตแสดงความเปนผูนํา
กลาแสดงความคิดเห็นท่ีแตกตาง และ
สามารถทํางานรวมกันแกปญหาภายใน
กลุมและระหวางกลุม

1) ประเมินพฤติกรรมการทํางาน
2) ประเมินการนําเสนอและผลงาน

2.5 ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลขการสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผลการเรียนรูดานทักษะการ

วิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ

กลยุทธการสอน วิธีการวัดและประเมินผล

1) มีทักษะในการวิเคราะหขอมูล
และสารสนเทศ

1) ฝกปฏิบัติการวิเคราะห สรุป
ประเด็นปญหาและองคความรู จาก
บทความทางวิขาการ บทความวิจัย
2) มีการทดลอง คนควาเก่ียวกับการ
วิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการ
ใชเทคโนโลยีสารสนเทศลงในวิชาท่ี
เก่ียวของ

1) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและ
ทางการปฏิบัติในวิชาท่ีเก่ียวของ
2) ประเมินรายงาน และการ
นําเสนอของนิสิต

2) มีทักษะในการใชเทคโนโลยีเพื่อ
การประมวลผล

1) สอดแทรกการประยุกตใช
เทคโนโลยี การสื่อสารและเทคโนโลยี
สารสนเทศและการคิดวิเคราะหเชิง
ตัวเลขลงไปในรายวิชาท่ีเก่ียวของ
2) สงเสริมใหนิสิตเขาอบรมในหัวขอ
การประมวลผลขอมูลดวยโปรแกรม
ทางสถิติ และการวิเคราะหโครงสราง
ด วยโปรแกรมสํ า เ ร็จ รูป ท่ีจัด โดย
หนวยงานท้ังภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย

1) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและ
ทางการปฏิบัติในวิชาท่ีเก่ียวของ
2) ประเมินรายงาน และการ
นําเสนอของนิสิต

3) มีทักษะในการสื่อสารอยางมี
ประสิทธิภาพ

1) ใหนิสิตอานบทความวิชาการ
บท ค ว า ม วิ จั ย ท้ั ง ภ า ษ า ไ ทย แ ล ะ
ภาษา อั ง กฤษและ ให ทํ า ร า ย ง าน
สรุปสาะสําคัญ
2) สงเสริมใหนิสิตจัดทําเอกสารฉบับ
ยอและทําเอกสารประกอบการนําเสนอ
ร า ย ง า น เ ป น ภ า ษ า ไ ท ย ห รื อ
ภาษาอังกฤษ

1) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและ
ทางการปฏิบัติในวิชาท่ีเก่ียวของ
2) ประเมินรายงาน และการ
นําเสนอของนิสิต
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สรุปมาตรฐานผลการเรียนรูของหลักสูตร
มาตรฐานผลการเรียนรู รายละเอียดผลการเรียนรู

1. ดานคุณธรรม จริยธรรม 1. ประพฤติปฏิบัติตนบนพื้นฐานคุณธรรม จริยธรรม คานิยมอันดีงาม และ
จรรยาบรรณวิชาชีพวิศวกรรม
2. ริเริ่ม วางแนวทางแกปญหาและสงเสริมดานคุณธรรม จริยธรรมและ
จรรยาบรรณวิชาชีพวิศวกรรม
3.มีภาวะผูนําดานการประพฤติปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรม จริยธรรมใน
สภาพแวดลอมของการทํางานและในชุมชน

2. ดานความรู 1. มีความรูและความเขาใจถองแท ในเนื้อหาสาระหลักของสาขาวิชา
ตลอดจนหลักการและทฤษฎีท่ีสําคัญและนํามาประยุกตในการศึกษาคนควา
ทางวิชาการหรือการปฏิบัติในวิชาชีพ
2. มีความเขาใจทฤษฎี การวิจัยและการปฏิบัติทางวิชาชีพนั้นอยางลึกซ้ึงใน
วิชาหรือกลุมวิชาเฉพาะ ตลอดถึงผลกระทบของผลงานวิจัยในปจจุบันท่ีมีตอ
องคความรูในสาขาวิชาและตอการปฏิบัติในวิชาชีพ
3. ตระหนักในระเบียบขอบังคับท่ีใชอยูในสภาพแวดลอมของระดับชาติและ
นานาชาติ  ท่ีอาจมีผลกระทบตอสาขาวิชาชีพ รวมท้ังเหตุผลและการ
เปล่ียนแปลงท่ีอาจจะเกิดขึ้นในอนาคต

3. ดานทักษะทางปญญา 1. เปนผูใฝรูและมีวิจารณญาณในการเลือกรับขอมูลขาวสาร
2. สามารถสังเคราะหผลงานวิจัยและบูรณาการความรูทางทฤษฎีและการ

ปฏิบัติ เพื่อพัฒนาองคความรูใหมโดยสามารถบูรณาการเขากับองคความรู
เดิมไดอยางเหมาะสม

3. สามารถเชื่อมโยงความรูสูการใชประโยชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ตนเอง และสังคมในทุกมิติไดอยางสมดุล

4. ดานทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและความ
รับผิดชอบ

1. สามารถแกไขปญหาท่ีมีความซับซอนหรือมีความยุงยากในการปฏิบัติงาน
ดานวิศวกรรมโยธา
2. มีทักษะทางสังคมและสามารถทํางานรวมกับผูอื่นได รวมท้ังสามารถ
วางแผนในการปรับปรุง แกไขตนเองใหมีประสิทธิภาพ
3. แสดงออกทักษะการเปนผูนําไดอยางเหมาะสมตามโอกาสและสถานการณ
เพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการทํางานของกลุม

5. ดานทักษะการคิดวิเคราะหเชิง
ตัวเลขการสื่อสารและการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ

1. มีทักษะในการวิเคราะหขอมูลและสารสนเทศ
2. มีทักษะในการใชเทคโนโลยีเพื่อการประมวลผล
3. มีทักษะในการส่ือสารอยางมีประสิทธิภาพ
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3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา
(Curriculum Mapping)สรุปมาตรฐานผลการเรียนรู ดังน้ี

แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดของมาตรฐานผลการเรียนรูของหลักสูตรบัณฑิตศึกษา
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา แสดงดังนี้
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แผนผังการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping)
ความรับผิดชอบหลักความรับผิดชอบรอง

รายวิชา
ดานที่ 1

คุณธรรมจริยธรรม
ดานที่ 2
ความรู

ดานที่ 3
ทักษะทางปญญา

ดานที่ 4
ทักษะ

ความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

ดานที่ 5
ทักษะการ

วิเคราะหเชิง
ตัวเลขการสื่อสาร

และการใช
เทคโนโลยี

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3

กลุมวิชาแกน

วศย 501คณิตศาสตรคํานวณและการประยุกตทางวิศวกรรม ● ●  ●  ● ● ● 

วศย 502 การออกแบบงานวิจัยทางวิศวกรรมโยธา ● ●   ● ● ●  ●  ● ● 

วศย 503 สัมมนาทางวิศวกรรมโยธา  ●  ● ●    ●   ● ● ● 

หมวดวิชาบังคับ

กลุมวิชาวิศวกรรมแหลงนํ้าและสิ่งแวดลอม

วศย 511 อุทกวิทยาข้ันสูง ●  ●   ●   ●  ● 

วศย 512 วิธีทางสถิติสําหรับส่ิงแวดลอมและทรัพยากรน้ํา ● ●  ● ● ● 

วศย 513 การบริหารจัดการน้ํา แบบบูรณาการ ●  ●  ● ●  ● ● 

วศย 514 กระบวนการข้ันสูงในการบําบัดน้ําเสียจากชุมชน ● ●  ●   ●   ●  ● 
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รายวิชา
ดานที่ 1

คุณธรรมจริยธรรม
ดานที่ 2
ความรู

ดานที่ 3
ทักษะทางปญญา

ดานที่ 4
ทักษะ

ความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

ดานที่ 5
ทักษะการ

วิเคราะหเชิง
ตัวเลขการสื่อสาร

และการใช
เทคโนโลยี

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3

กลุมวิชาวิศวกรรมการจัดการกอสราง

วศย 521 วิธีการและเคร่ืองจักรท่ีใชในการกอสราง ●  ●  ● ● ● 

วศย 522 เทคนิคการตรวจงาน ● ●  ● ● ● 

วศย 523 การจัดการองคกรกอสราง ●  ●  ●    ●  ●

วศย 524 การควบคุมตนทุนโครงการกอสราง ● ●  ●  ● ●

กลุมวิชาวิศวกรรมโครงสราง

วศย 531 พลศาสตรโครงสราง ● ●  ●  ● ●

วศย 532 พฤติกรรมของโครงสรางคอนกรีต ● ●  ●  ● ●

วศย 533 พฤติกรรมของโครงสรางเหล็ก ● ●  ●  ● ●

วศย 534 การวิเคราะหโครงสรางข้ันสูง ●  ●   ●    ●  ●  

กลุมวิชาวิศวกรรมขนสงและสารสนเทศภูมิศาสตร

วศย 541 ความตองการขนสงและแบบจําลองการขนสง ●  ●  ● ●  ●

วศย 542 ทฤษฎีวิศวกรรมจราจรและการประยุกตใช ● ●  ●  ● 
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รายวิชา

ดานที่ 1
คุณธรรมจริยธรรม

ดานที่ 2
ความรู

ดานที่ 3
ทักษะทางปญญา

ดานที่ 4
ทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

ดานที่ 5
ทักษะการวิเคราะห

เชิงตัวเลขการ
สื่อสารและการใช

เทคโนโลยี

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3

วศย 543 วิศวกรรมการทางข้ันสูง ● ●  ●   ●    ●  ●  

วศย 544 การประยุกตใชภาพถายทางอากาศเพื่อวิศวกรรมขนสง ● ●  ●  ●

กลุมวิชาวิศวกรรมธรณีเทคนิค

วศย 551 ปฐพีกลศาสตรข้ันสูง ● ●  ●   ●    ●  ● 

วศย 552 วิศวกรรมฐานรากข้ันสูง ● ●  ●   ●    ●  ● 
วศย 553 การวิเคราะหความนาเชื่อถือในงานวิศวกรรมธรณี
เทคนิค ● ●  ●  ● ●

วศย 554 วิธีเชิงตัวเลขในงานวิศวกรรมธรณีเทคนิค ● ●  ●  ● ●

กลุมวิชาคอนกรีตและวัสดุวิศวกรรม

วศย 561 เทคโนโลยีคอนกรีตข้ันสูง ● ●  ●   ●    ●  ● 

วศย 562 ความคงทนของคอนกรีต ● ●  ●  ● ●

วศย 563 วิธีการทดลองทางวิศวกรรม ● ●  ●  ● ●

วศย 564 วัสดุวิศวกรรมโยธาข้ันสูง ● ●  ●   ●    ●  ● 
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รายวิชา

ดานที่ 1
คุณธรรมจริยธรรม

ดานที่ 2
ความรู

ดานที่ 3
ทักษะทางปญญา

ดานที่ 4
ทักษะ

ความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

ดานที่ 5
ทักษะการวิเคราะห

เชิงตัวเลขการ
สื่อสารและการใช

เทคโนโลยี

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3

หมวดวิชาเลือก

กลุมวิชาวิศวกรรมแหลงนํ้าและสิ่งแวดลอม

วศย 515 การวางแผนบริหารจัดการน้ําทาผิวดิน ●  ●  ● ● ● 

วศย 516 แบบจําลองทางอุทกวิทยา ● ●  ● ● ● ●

วศย 517 คุณภาพน้ําและการจําลองทางคณิตศาสตร ● ●  ● ● ● ●

วศย 518 กระบวนการข้ันสูงในการบําบัดน้ํา ● ●  ●   ●   ● ●  

วศย 519 กฎหมายส่ิงแวดลอม ● ●  ●  ● ●
วศย 611 กระบวนการข้ันสูงในการบําบัดน้ําเสียจากโรงงาน
อุตสาหกรรม ● ●  ●   ●    ●  ● 

วศย 612 วิศวกรรมการควบคุมมลพิษทางอากาศ ●  ●  ●  ● ● 

วศย 613 หัวขอคัดสรรทางวิศวกรรมแหลงน้ําและส่ิงแวดลอม  ●  ● ●    ●   ● ● ● 
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รายวิชา
ดานที่ 1

คุณธรรมจริยธรรม
ดานที่ 2
ความรู

ดานที่ 3
ทักษะทางปญญา

ดานที่ 4
ทักษะ

ความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

ดานที่ 5
ทักษะการวิเคราะห

เชิงตัวเลขการ
สื่อสารและการใช

เทคโนโลยี

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3

กลุมวิชาวิศวกรรมการจัดการกอสราง

วศย 525 การจัดการโครงการกอสรางระดับนานาชาติ ●  ●  ●    ● ● ●

วศย 526การควบคุมคุณภาพในโครงการกอสราง ● ●  ●  ● ● 

วศย 527 การจัดการความปลอดภัยสําหรับการกอสราง ● ●  ●  ● ● 

วศย 528 วิศวกรรมคุณคาในโครงการกอสราง ● ●  ●  ● ● 

วศย 529 การบริหารความเส่ียงในงานกอสราง ● ●  ●  ● ● 

วศย 621 การจัดการการเงินของโครงการ ● ●  ●  ● ● 

วศย 622 หัวขอคัดสรรทางวิศวกรรมการจัดการการกอสราง  ●  ● ●    ●   ● ● ● 

กลุมวิชาวิศวกรรมโครงสราง

วศย 535 การออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็กข้ันสูง ● ●  ●  ●    ●  ●  

วศย 536วิศวกรรมคอนกรีต ● ●  ●  ● ●
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รายวิชา

ดานที่ 1
คุณธรรมจริยธรรม

ดานที่ 2
ความรู

ดานที่ 3
ทักษะทางปญญา

ดานที่ 4
ทักษะ

ความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

ดานที่ 5
ทักษะการ

วิเคราะหเชิง
ตัวเลขการสื่อสาร

และการใช
เทคโนโลยี

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3

วศย 537 การออกแบบโครงสรางข้ันสูง ● ●  ●  ● ●    ● ● ● 

วศย 538 วิธีไฟไนตอิลิเมนตสําหรับโครงสรางทางวิศวกรรม ● ●  ● ● ●

วศย 539 หลักการออกแบบสําหรับโครงสรางตานภัยพิบัติ ●  ●  ● ●   ● ● ● 

วศย 631 โครงสรางชั่วคราว ● ●  ● ● ● ●

วศย 632 หัวขอคัดสรรทางวิศวกรรมโครงสราง  ●  ● ●    ●   ● ● ●

กลุมวิชาวิศวกรรมขนสงและสารสนเทศภูมิศาสตร

วศย 545 ความปลอดภัยดานขนสง ● ●  ●  ●

วศย 546 เศรษฐศาสตรการขนสง ● ●  ● ● ●

วศย 547 นโยบายดานการขนสง ● ●  ● ● ●

วศย 548 การวิเคราะหโครงขายในระบบการขนสง ● ●  ● ●  ● ● 

วศย 549 การสํารวจดวยภาพถาย ● ●  ● ● ●

วศย 641 การสํารวจระยะไกลสําหรับวิศวกรรมขนสง ● ●  ●  ● ●

วศย 642 การดําเนินการและการวางแผนระบบขนสงมวลชน ● ●  ●   ●  ● 
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รายวิชา

ดานที่ 1
คุณธรรมจริยธรรม

ดานที่ 2
ความรู

ดานที่ 3
ทักษะทางปญญา

ดานที่ 4
ทักษะ

ความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

ดานที่ 5
ทักษะการวิเคราะห

เชิงตัวเลขการ
สื่อสารและการใช

เทคโนโลยี

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3

วศย 643 หัวขอคัดสรรทางวิศวกรรมขนสงและการจราจร  ●  ● ●    ●   ● ● ● 

กลุมวิชาวิศวกรรมธรณีเทคนิค

วศย 555 เทคนิคการปรับปรุงคุณสมบัติดิน ● ●  ●  ● ●

วศย 556 โครงสรางดิน ● ●  ●  ● ● ●

วศย 557 การออกแบบในงานวิศวกรรมธรณเีทคนิค ● ●  ●  ● ●    ● ● ● 

วศย 558 การขุดเจาะลึกและอุโมงค ● ●  ●  ● ● ●

วศย 559 ปฐพีพลศาสตร ● ●  ● ● ●

วศย 651 การสํารวจใตพื้นผิวและการทดสอบ ● ●  ● ● ●

วศย 652 พื้นฐานของกลศาสตรของหิน ● ●  ● ● ●

วศย 653 หัวขอคัดสรรทางวิศวกรรมธรณีเทคนิค  ●  ● ●    ●   ● ● ● 
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รายวิชา

ดานที่ 1
คุณธรรมจริยธรรม

ดานที่ 2
ความรู

ดานที่ 3
ทักษะทางปญญา

ดานที่ 4
ทักษะ

ความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

ดานที่ 5
ทักษะการวิเคราะห

เชิงตัวเลขการ
สื่อสารและการใช

เทคโนโลยี

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3

กลุมวิชาคอนกรีตและวัสดุวิศวกรรม

วศย 565 เคมีซีเมนตข้ันสูง ●  ●  ● ●    ● ● ● 

วศย 566 พฤติกรรมของวัสดุ ●  ●  ● ●    ● ● ● 

วศย 567 นิติวิศวกรรม ●  ●  ● ●    ● ● ● 

วศย 568 ซีเมนตเสริมเสนใย ●  ●  ● ●    ● ● ● 

วศย 569 การซอมแซมโครงสรางคอนกรีตท่ีเส่ือมสภาพ ●  ●  ● ●    ● ● ● 

วศย 661หัวขอคัดสรรทางคอนกรีตและวัสดุวิศวกรรม  ●  ● ●    ●   ● ● ● 

หมวดวิชาปริญญานิพนธ

วศย 594 ปริญญานิพนธนิพนธระดับมหาบัณฑิต 1 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

วศย 595 ปริญญานิพนธนิพนธระดับมหาบัณฑิต 2 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

วศย 596 ปริญญานิพนธนิพนธระดับมหาบัณฑิต 3 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
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หมวดท่ี 5 หลักเกณฑในการประเมินผลนิสิต

1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑในการใหระดับคะแนน (เกรด)
เปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2559

2. กระบวนการสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต
การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์จะใชการทวนสอบจากคะแนนขอสอบงานท่ีมอบหมายรายงานหรือ

การสอบประเภทอื่นๆโดยวิธีการทวนสอบท่ีใชจะขึ้นอยูกับตัวชี้วัดมาตรฐานการเรียนรูในดานตางๆเปน
สําคัญ และมีการสํารวจความคิดเห็นของผูใชบัณฑิตเกี่ยวกับคุณลักษณะของบัณฑิต เชน คุณธรรม
จริยธรรม ความรูความสามารถทางวิชาการ ทักษะทางปญญา ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล และความ
รับผิดชอบทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศอัตลักษณของบัณฑิต
มหาวิทยาลัย และทักษะความสามารถ เปนตน

3. เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
นิสิตท่ีมีสิทธิ์ไดรับปริญญา ตองมีคุณสมบัติครบถวน ดังตอไปนี้

1. มีศึกษารายวิชาครบถวนตามท่ีกําหนดในหลักสูตร
2. ไดระดับแตมคะแนนเฉล่ียสะสมไมต่ํากวา3.00จากระบบ 4 ระดับคะแนน
3. เสนอวิทยานิพนธ และสอบผานการสอบปากเปลาขั้นสุดทายโดยคณะกรรมการท่ีมหาวิทยาลัย

แตงตั้งและตองเปนระบบเปดใหผูสนใจเขารับฟงได
4. ผลงานปริญญานิพนธหรือสวนหนึ่งของปริญญานิพนธตองไดรับการตีพิมพ หรืออยางนอยไดรับ

การยอมรับใหตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติท่ีมีคุณภาพตามประกาศ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่องหลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพร
ผลงานทางวิชาการ หรือนําเสนอตอท่ีประชุมวิชาการโดยบทความท่ีนําเสนอฉบับสมบูรณ (Full
Paper) ไดรับการตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิขาการ (Proceedings) ดังกลาว

5. เปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ .ศ.
2559
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หมวดท่ี 6 การพัฒนาอาจารย

1. การเตรียมการสําหรับอาจารยใหม
1) การใหเขารับการอบรมตามหลักสูตร การพัฒนาอาจารยใหม ของมหาวิทยาลัย ซ่ึเปน

หลักเกณฑใหอาจารยใหมทุกคนตองเขารับการอบรมใหมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับหลักสูตร
และการบริหารวิชาการของมหาวิทยาลัย บทบาทหนาท่ีของอาจารยมหาวิทยาลัย และ
จรรยาบรรณครูและใหมีทักษะเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ การ
สอดแทรกคุณธรรมและจริยธรรมและการสอนโดยใชส่ือและเทคโนโลยีสารสนเทศ

2) การมอบหมายใหอาจารยพี่เล้ียงทําหนาท่ีใหคําแนะนําและเปนท่ีปรึกษาในดานการจัดการเรียน
การสอน

3) การชี้แจงและแนะนําหลักสูตร รายวิชาในหลักสูตร
4) การมอบหมายใหอาจารยใหมศึกษาคนควา จัดทําเอกสารท่ีเกี่ยวของกับการสอน ในหัวขอหนึ่ง

หรือหลายหัวขอท่ีอาจารยใหมมีความรูและความถนัด เพื่อทดลองทําการสอนภายใตคําแนะนํา
ของอาจารยพี่เล้ียง หรือประธานหลักสูตร

5) การกําหนดใหอาจารยใหมเขารวมสักเกตการณการสอนของอาจารยในหลักสูตร
6) สงเสริมใหเพิ่มพูนความรู และประสบการณทางวิชาการในรูปแบบตางๆ ท่ีสอดคลองกับความ

ตองการแตละบุคคล เชน การทําวิจัย การอบรมสัมมนา การศึกษาดูงานการประชุมวิชาการ
7) สงเสริมใหทําการวิจัยท่ีเกี่ยวของกับสาขาวิชา ตลอดจนการบริการวิชาการแกสังคม เพื่อพัฒนา

ความรู และประสบการณอยางตอเนื่อง

2. การพัฒนาความรูและทักษะใหแกคณาจารย
สงเสริมอาจารยใหไดเพิ่มพูนความรู สรางเสริมประสบการณเพื่อสงเสริมการสอนและการวิจัย

อยางตอเนื่อง สนับสนุนดานการศึกษาตอ ฝกอบรม นําเสนอผลงาน ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพใน
องคกรตางๆ ท้ังในแระเทศและตางประเทศ
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัด และการประเมินผล

- สงเสริมทักษะและความสามารถในการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญโดยใชการ
วิจัยเปนฐาน การวัดและประเมินผลการเรียนรู ในรูปแบบตางๆ เชน การอบรม สัมมนา
การศึกษาดูงานการประชุมวิชาการ การศึกษาตอ

- สงเสริมการทําวิจัยเพื่อสรางองคความรูเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู การวัดและประเมินผล การ
เรียนรูท่ีมีประสิทธิภาพ

- สงเสริมการแลกเปล่ียนเรียนรูเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู การวัดและประเมินผลการเรียนรู
ระหวางอาจารยท้ังในและนอกมหาวิทยาลัย
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2.2 การพัฒนาวิชาการ และวิชาชีพดานอื่นๆ
- คณะวิศวกรรมศาสตร ไดจัดงบพัฒนาบุคลากรสําหรับอาจารยแตละทาน เพื่อใชในการ

ประชุมสัมมนาเพื่อพัฒนาตนเอง ในระดับประเทศ ปละประมาณ 10,000 บาท ตอคนและมี
งบประมาณสําหรับการเดินทางไปเสนอผลงานทางวิชาการ ประมาณ 100,000 บาท ตอป

- ตลอดชวงปการศึกษา 2558 ท่ีผานมา มีอาจารยเขารวม อบรม สัมมนาในระดับประเทศ
100% (ไมนับอาจารยท่ีลาศึกษาตอ) และเดินทางไปเสนอผลงานทางวิชาการในตางประเทศ 3
คน นอกจากนี้อาจารยยังสามารถท่ีจะขอทุนในการเขารวมสัมมนาจากทางคณะและมหาวิทยาลัย
ไดอีกทาง

แผนพัฒนาอาจารย 2558 – 2560

แผนพัฒนา
อาจารย

2558 2559 2560 2561
ใน

ประเทศ
ตาง

ประ เทศ
ใน

ประเทศ
ตาง

ประ เทศ
ใน

ประเทศ
ตาง

ประ เทศ
ใน

ประเทศ
ตาง

ประ เทศ
ศึกษาตอระดับ
ปริญญาเอก

2 - 1 - - - - -

เพิ่มพูนความรูทาง
วิชาการ

- - - - - - - -

ศึกษาดูงาน 13 1 13 5 13 1 13 1
สัมมนา/อบรม/
ประชุมวิชาการ

13 3 13 3 13 2 13 2
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หมวดท่ี 7 การประกันคุณภาพ

1. การกํากับมาตรฐาน
1. กําหนดใหมีคณะกรรมการบริหารหลักสูตร รวมกับคณะกรรมการโปรแกรมวิชาดําเนินการ

บริหารหลักสูตรใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา. พ.ศ. 2558
และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2558

2. คณะกรรมการบริหารหลักสูตร มอบหมายใหภาควิชาและอาจารยประจําหลักสูตร ทําหนาท่ี
จัดทํารายละเอียดวิชา มอบหมายผูรับผิดชอบรายวิชา รวมท้ังดูแลใหการจัดการเรียนการสอน
และการประเมินผลเปนไปตามวัตถุประสงค

3. คณะกรรมการประจําหลักสูตรควบคุมคุณภาพการจัดการเรียนการสอนทุกรายวิชา และ
ดําเนินการประเมินผลการดําเนินงานของหลักสูตร

4. ภาควิชาแตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร ซ่ึงเปนอาจารยผูรับผิดชอบ และดําเนินการให
มีการประชุมอยางนอยปละ 1 ครั้ง เพื่อทบทวนและประเมิน ผลการบริหารหลักสูตร ซ่ึงเม่ือ
ส้ินสุดปการศึกษามีการนําขอเสนอมาปรับปรุงตามความเหมาะสม

2. บัณฑิต
ศึกษาวิจัยติดตามบัณฑิต เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนิสิตในการเรียนตามหลักสูตร อัตราการไดงาน

ทํา อัตราการศึกษาตอของบัณฑิตใน 1 ป หลังสําเร็จการศึกษาและระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตตอ
คุณภาพบัณฑิตในภาพรวม เพื่อนํามาเปนขอมูลในการพัฒนาหลักสูตร

3. นิสิต
3.1 การรับนักศึกษา

กําหนดระบบการรับนักศึกษา โดยกําหนดคุณสมบัติของนักศึกษาท่ีสอดคลองกับหลักสูตร และมี
เกณฑท่ีใชในการคัดเลือกท่ีโปรงใส ชัดเจน และสอดคลองกับคุณสมบัติของนักศึกษา เพื่อใหไดนักศึกษาท่ี
มีคุณสมบัติและความพรอมทางปญญา สุขภาพกายและจิต มีความมุงม่ันท่ีจะเรียนและมีเวลาเพียงพอ
เพื่อใหสามารถเรียนในหลักสูตรจนสําเร็จการศึกษาตามระยะเวลาท่ีกําหนด ท้ังนี้หากนักศึกษาท่ีรับเขามี
คุณลักษณะท่ียังไมพึงประสงค หลักสูตรจะจัดใหมีกิจกรรมเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษา

3.2 การสนับสนุนและการใหคําแนะนํานักศึกษา
1. ภาควิชาแตงตั้งอาจารยท่ีปรึกษาใหแกผูเรียนทุกคน พรอมกําหนดบทบาทหนาท่ี
2. จัดใหมีแบบบันทึกความตองการในการใหการปรึกษาและความกาวหนาของนิสิต
3. คณะกรรมการประกันคุณภาพจะเปนท่ีปรึกษาใหอาจารย และนิสิตท่ีมีปญหาเกินกวา

ความสามารถของอาจารยท่ีปรึกษาและอาจารยประจําชั้นป
4. อาจารยทุกคนจัดทําตารางการทํางานติดไวหนาหองทํางานและในเวปไซตของคณะ
5. การอุทธรณของนิสิตคณะประกาศหลักเกณฑและวิธีการในการอุทธรณท้ังท่ีบอรด เวปไซต

และในคูมือนิสิต
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6. มีระเบียบและกระบวนการในการพิจารณา
7. มีการแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาการอุทธรณ
8. มีรายงานผลการดําเนินงานประจําปของคณะกรรมการ

4. อาจารย
คณะกรรมบริหารหลักสูตรวางแผนและพัฒนาคณาจารยทุกคนใหมีความรู ความสามารถในการสอน

ในรายวิชาท่ีรับผิดชอบ โดยการสงเสริมสนับสนุนการศึกษาตอเนื่อง การอบรม การประชุมวิชาการ การ
สัมมนา และการศึกษาดูงาน และกําหนดใหมีอาจารยท่ีปรึกษาปริญญานิพนธตอนิสิตใหเหมาะสมตาม
เกณฑของมหาวิทยาลัยและกําหนดใหอาจารยมีภาระงานตามเกณฑท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด

4.1การรับอาจารยใหม
ในกรณีท่ีขาดอาจารย จะดําเนินการรับอาจารยใหมตามขั้นตอนดังตอไปนี้

1. กําหนดคุณสมบัติอาจารยใหไดมาตรฐานตามเกณฑขั้นต่ําของมหาวิทยาลัย ตามความตองการ
ของสาขาวิชา โดยคํานึงถึงวุฒิการศึกษา และประสบการณการทํางานในสาขาท่ีตองการ
นอกจากนั้นตองมีความสามารถในการใชภาษาอังกฤษ และการใชสารสนเทศและการส่ือสาร

2. ประกาศและเสาะหาผูมีคุณสมบัติตามตองการ
3. จัดใหมีการสัมภาษณโดยคณะกรรมการท่ีคณะวิศวกรรมศาสตรแตงตั้ง
4. สืบคนประวัติและคุณสมบัติของผูสมัครจากแหลงขอมูลท่ีเชื่อถือไดอยางเปนระบบ และมีการ

ตรวจสอบขอมูลอยางเปนระบบ
5. เม่ือไดบุคคลท่ีตองการแลวเสนอชื่อไปยังสํานักงานอธิการบดี เพื่อทําการแตงตั้งตอไป
6. เม่ือไดอาจารยท่ีตองการแลว เสนอแตงตั้งและประเมินการปฏิบัติงานของอาจารยตามระเบียบ

วิธีปฏิบัติของมหาวิทยาลัย
4.2 การมีสวนรวมของคณาจารยในการวางแผน การติดตามทบทวนหลักสูตร

1. อาจารยผูสอน รวมกับผูเรียนประเมินรายวิชาเม่ือส้ินสุดรายวิชาทุกรายวิชา หากเปนวิชาฝก
ประสบการณ บุคลากรผูรวมสอนในแหลงฝกรวมประเมินการจัดการเรียนการสอนดวย

2. อาจารยรวมในการสัมมนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน เม่ือส้ินสุดปการศึกษาทุกป
3. อาจารยเสนอขอมูลตอคณะกรรมการบริหารหลักสูตร เพื่อรวบรวมและจัดทํารางการปรับปรุง

หลักสูตร และรวมใหขอคิดเห็น

4.3 การแตงต้ังคณาจารยพิเศษ
การแตงตั้งคณาจารยพิเศษจะเกิดขึ้นเม่ือมีความตองการความเชี่ยวชาญเฉพาะดานในการสอน

รายวิชาตางๆ หรือเพื่อเปนอาจารยท่ีปรึกษารวมในการทําปริญญานิพนธท้ังนี้การแตงตั้งคณาจารยพิเศษ
จะเปนไปตามเง่ือนไขทางวิชาการท่ีเหมาะสมกับความตองการ และเปนไปตามระเบียบขอบังคับท่ีเกี่ยวของ
ของบัณฑิตวิทยาลัยในการแตงตั้งคณาจารยพิเศษโดยมีการดําเนินการดังตอไปนี้
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1. พิจารณาการจัดจางอาจารยพิเศษท่ีมีความรูความสามารถตรงตามความตองการใน
สาขาวิชาท่ีตองการ

2. การพิจารณาจะตองผานการกล่ันกรองของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และตองเสนอ
ประวัติและผลงานท่ีตรงกับหัวขอวิชาท่ีจะใหสอนหรือหัวขอปริญญานิพนธท่ีตองการให
เปนท่ีปรึกษารวม

3. หัวหนาภาควิชาเปนผูเสนอความตองการในการจางและเสาะหาผูมีคุณสมบัติตรงตามความ
ตองการเสนอตอคณะกรรมการบริหารหลักสูตร

4. การจัดจางอาจารยพิเศษ ตองวางแผนลวงหนาเปนรายป
5. จัดใหมีการประเมินการสอนของอาจารยพิเศษทุกครั้งท่ีมีการสอน
6. ในกรณีท่ีคณะเชิญอาจารยพิเศษจากภายนอกเพื่อสอนในเรื่องท่ีตองการความเชี่ยวชาญ

พิเศษ สามารถเชิญในรายวิชานั้น ๆ ไดไมเกินรอยละ 50 ของชั่วโมงการสอนในรายวิชานั้น
7. ในกรณีท่ีรายวิชาใดตองการเชิญอาจารยพิเศษจากภายนอกเพื่อสอนมากกวา รอยละ 50

ของชั่วโมงการสอนในรายวิชานั้น ใหเสนอขออนุมัติตอคณะกรรมการบริหารหลักสูตร

5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน
1) มีคณะกรรมการวิชาการทําหนาท่ีตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรูของนิสิตกับ

ขอสอบ รายงานโครงการ และการใหคะแนนภาคปฏิบัติคะแนนพฤติกรรม
2) มีการประชุมสัมมนาคณาจารยเพื่อปรับปรุงประมวลรายวิชา เพื่อพัฒนาการเรียนการ

สอนทุกปการศึกษา

6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู
6.1 การบริหารงบประมาณ

การบริหารงบประมาณหลักสูตรเปนไปตามระเบียบ/ประกาศการจัดการเรียนการสอน
หลักสูตรบัณฑิตศึกษา และระเบียบขอบังคับอื่นๆท่ีเกี่ยวของของมหาวิทยาลัย

1. มีการจัดทําแผนงบประมาณใหสอดคลองกับแผนพัฒนาคณะ เพื่อใหมีทรัพยากรท้ัง
ทางดานบุคลากรและทรัพยากรการเรียนการสอนใหเปนไปตามมาตรฐานของคณะ
วิศวกรรมศาสตรสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

2. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรดูแลรับผิดชอบใหมีการใชงบประมาณและทรัพยากรให
เปนไปตามแผน

6.2 ทรัพยากรการเรียนการสอน
การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอนของภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร ไดมี

การจัดใหมีเพียงพอตอความตองการในการจัดการเรียนการสอน และมีการควบคุมก ากับทรัพยากร
โดยเฉพาะวัสดุตามระเบียบวิธีของกระบวนการควบคุมพัสดุ



หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559 หนา 59

6.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพ่ิมเติม
1. ประสานงานกับสํานักหอสมุดกลางในการจัดซ้ือหนังสือและตําราท่ีเกี่ยวของเพื่อบริการให

อาจารยและนิสิตไดคนควาและใชประกอบการเรียนการสอนทางสํานักหอสมุดกลางมีการ
สอบถามรายชื่อหนังสือใหมท่ีตองใชในรายวิชาตางๆเปนประจําทุกป

2. ภาควิชาวิศวกรรมโยธาคณะวิศวกรรมศาสตรจัดใหมีเอกสาร คูมือออกแบบและปฏิบัติงาน
สําหรับวิศวกรโยธาเพื่อใชคนควา เปนตัวอยางและกรณีศึกษา

3. ภาควิชาวิศวกรรมโยธาคณะวิศวกรรมศาสตร เปนผูจัดส่ือการสอนอื่นๆเพื่อใชประกอบการ
เรียนการสอน และการวิจัย เชนเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอรคอมพิวเตอรความเร็วสูง

6.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร
1. ทําการสํารวจความเพียงพอของทรัพยากรการเรียนการสอนในแตละภาคการศึกษา
2. ทําแผนขอจัดสรรงบประมาณหากพบวามีทรัพยากรไมเพียงพอตอความตองการในการเรียน

การสอน

7. ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators)

ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน ปที่ 1
2559

ปที่ 2
2560

ปที่ 3
2561

ปที่ 4
2562

ปที่ 5
2563

(1) อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรอยางนอยรอยละ 80 มี
สวนรวมในการประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวน
การดําเนินงานหลักสูตร

    

(2) มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ. 2 ท่ี
สอดคลองกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษา
แหงชาติ

    

(3) มีรายละเอียดของรายวิชาตามแบบ มคอ. 3 อยาง
นอยกอนการเปดสอนในแตละภาคการศึกษาใหครบทุก
รายวิชา

    

(4) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชาตามแบบ
มคอ. 5 ภายใน 30 วัน หลังส้ินสุดภาคการศึกษาท่ีเปด
สอนใหครทุกรายวิชา

    

(5) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร ตาม
แบบ มคอ. 7 ภายใน 60 วัน หลังส้ินสุดปการศึกษา     

(6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตาม
มาตรฐานผลการเรียนรูท่ีกําหนดใน มคอ.3 อยางนอย
รอยละ 25 ของรายวิชาท่ีเปดสอนในแตละปการศึกษา     
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ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน
ปที่ 1
2559

ปที่ 2
2560

ปที่ 3
2561

ปที่ 4
2562

ปที่ 5
2563

(7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กล
ยุทธการสอน หรือการประเมินผลการเรียนรู จากผลการ
ประเมินการดําเนินงานท่ีรายงานใน มคอ. 7 ปท่ีแลว

    

(8) อาจารยใหม (ถามี) ทุกคน ไดรับการปฐมนิเทศหรือ
คําแนะนําดานการจัดการเรียนการสอน     

(9) อาจารยประจําหลักสูตรทุกคนไดรับการพัฒนาทาง
วิชาการ และ/หรือวิชาชีพ อยางนอยปละ 1 ครั้ง     

(10) บุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน ไดรับการ
พัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพไมนอยกวารอยละ 50
ตอป

    

(11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปสุดทาย/บัณฑิต
ใหมท่ีมีตอคุณภาพหลักสูตร เฉล่ียไมนอยกวา 3.50 จาก
คะแนนเต็ม 5.00

-    

(12) ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตท่ีมีตอบัณฑิต
ใหม เฉล่ียไมนอยกวา 3.50 จากคะแนนเต็ม 5.00

- -   
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หมวดท่ี 8 การประเมินและปรับปรุงดําเนินการของหลักสูตร

1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
1.1 การประเมินกลยุทธการสอน

1. จัดใหมีการประเมินกลยุทธการสอนจะพิจารณาจากนิสิต โดยอาจารยผูสอนจะตองประเมิน
ผูเรียนในทุกๆหัวขอวามีความเขาใจหรือไมโดยอาจประเมินจากการสอบยอยการสังเกต
พฤติกรรมการแลกเปล่ียนอภิปรายโตตอบจากนิสิตการตอบคําถามของนิสิตในชั้นเรียนรวมถึง
การสอบกลางภาคและปลายภาคจะสามารถชี้ไดวานิสิตมีความเขาใจในเนื้อหาท่ีสอนไปหรือไม

2. จัดใหมีการประเมินความเห็นหรือขอเสนอแนะของอาจารยภายหลังการเขารับการอบรม
เกี่ยวกับกลยุทธการสอน

3. จัดใหมีการปรึกษาหารือกับผูเชี่ยวชาญดานหลักสูตรหรือวิธีการสอน

1.2 การประเมินทักษะของอาจารยในการใชแผนกลยุทธการสอน
จัดใหนิสิตไดมีการประเมินผลการสอนของอาจารยในทุกดาน ผานแบบประเมินอีเล็กทรอนิคส

ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ปค.003) และจัดทํารายงานผลการประเมินใหอาจารยทราบทุกๆ
ภาคการศึกษา

2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
การประเมินหลักสูตรในภาพรวมจะประเมินผลผานการสอบถามจากนิสิต บัณฑิตและผูใชบัณฑิตหรือ

ภาคอุตสาหกรรม  นอกจากนี้อาจจะมีการประเมินจากผูทรงคุณวุฒิภายนอกดวย

3. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
ดําเนินการประเมินตามตัวบงชี้ท่ีไดกําหนดไวในหมวดท่ี 7 ขอ 7. ตัวบงชี้ผลการดําเนินงานโดย

แตงตั้งคณะกรรมการประเมินอยางนอย 3 คนโดยประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาเดียวกันอยางนอย
1 คน

4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง
เม่ือไดผลการประเมินตามหมวดท่ี 8 ขอ 3. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร

แลวใหคณาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรหรือผูบริหารหลักสูตรนําผลท่ีไดมาทําการวิเคราะหเพื่อหาจุดแข็ง
จุดออนโอกาสและการคุกคาม (SWOT Analysis) และนําผลการวิเคราะหมาใชในการปรับปรุงการจัดการ
เรียนการสอนในหลักสูตรรวมถึงรายละเอียดของหลักสูตรตอไป
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ภาคผนวก
ภาคผนวก ก ขอบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

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



หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559 หนา 90



หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559 หนา 91

ภาคผนวก ค. รายงานผลการวิพากษหลักสูตร
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การวิพากษหลักสูตรไดเชิญผูทรงคุณวุฒิ 4 ทาน ไดแก
1. ศาสตราจารย ดร.อมร  พิมานมาศ
2. รองศาสตราจารย ดร.ชวเลข  วณิชเวทิน
3. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปติศานต  กร้ํามาตร
มีความเห็นจากผูทรงคุณวุฒิ และการแกไขหลักสูตรตามความเห็นของผูทรงคุณวุฒิแตละทานดังตอไปนี้

1. ศาสตราจารย ดร.อมร  พิมานมาศ
หมวดที่ เหมาะสม หัวขอ ความเห็นจากผูทรงคุณวุฒิ การแกไข

1  ขอมูลท่ัวไป เนื่องจากเนื้อหาท้ังในสวนความ
เ ชี่ ย ว ช า ญ ข อ ง ห ลั ก สู ต ร แ ล ะ
ส ถ า น ก า ร ณ ท า ง เ ศ ร ษ ฐ กิ จ มี
คอนขางมาก ดังนั้นจึงควรเรียง
เนื้อหาใหตอเนื่อง ซ่ึงจะทําใหผูอาน
เกิ ดคว าม เข า ใ จ ใน เจตนาขอ ง
หลักสูตร

แกไขตาม
ความเห็น
ผูทรงคุณวุฒิ

2  ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร เห็นชอบ
3  ระบบการจัดการศึกษา

การดําเนินการ และ
โครงสรางของหลักสูตร

เห็นชอบ

3  1. ระบบการจัดการศึกษา เห็นชอบ
3  2. การดําเนินการ

หลักสูตร
เห็นชอบ

3  3. หลักสูตรและอาจารย
ผูสอน
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จํานวนหนวยกิต
3.1.2 โครงสราง
หลักสูตร

เห็นชอบ

3  3.1.3 รายวิชา
- รายวิชาแกน 7 หนวย
กิต

ใหขอแนะนําในการใหชื่อรายวิชาท้ัง
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

แกไขตาม
ความเห็น
ผูทรงคุณวุฒิ

3  3.1.3 รายวิชา
- หมวดวิชาบังคับตาม
กลุมวิชา 12 หนวยกิต

ใหขอแนะนําในการใหชื่อรายวิชาท้ัง
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

แกไขตาม
ความเห็น
ผูทรงคุณวุฒิ

3  3.1.3 รายวิชา ใหขอแนะนําในการใหชื่อรายวิชาท้ัง แกไขตาม
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หมวดที่ เหมาะสม หัวขอ ความเห็นจากผูทรงคุณวุฒิ การแกไข
- หมวดวิชาเลือกในกลุม
วิชาตางๆ 6 หนวยกิต

ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ความเห็น
ผูทรงคุณวุฒิ

3  3.1.4 แผนการศึกษา เห็นชอบ
3  3.1.5 คําอธิบายรายวิชา ควรตรวจสอบเนื้อความสอดคลอง

ข อ ง ก า ร ใ ช ชื่ อ ภ า ษ า ไ ท ย แ ล ะ
ภาษาอังกฤษ การใหราละเอียดของ
รายวิชาท่ีตองตรงกัน/สอดคลองกัน
ท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

3  3.2 ชื่อ สกุล ตําแหนง
และคุณวุฒิของอาจารย

เห็นชอบ

3  4. องคประกอบเกี่ยวกับ
ประสบการณภาคสนาม

3  5. ขอกําหนดเกี่ยวกับการ
ทําโครงงานหรืองานวิจัย

4  ผลการเรียนรู กลยุทธการ
สอนและการประเมินผล

1. ในสวนการวิเคราะหเชิงตัวเลข
ควรเนนถึงกระบวนวิเคราะหเชิง
ตั ว เลขผ านการ ใช อุ ปกรณ ช ว ย
คํานวณ เชน โปรแกรมคอมพิวเตอร
ท่ีมีประสิทธิภาพ โดยใหนิสิตพัฒนา
แนวทางการแกปญหาใหม ๆ ดวย
ตนเอง
2. ควรกําหนดเง่ือนไขในการตีพิมพ
เชน ระดับ (Rank) ของวารสาร ฯ
เพื่อเปนแรงผลักดันท้ังนิ สิตและ
อาจารยใหผลิตผลงานคุณภาพ

5  หลักเกณฑในการ
ประเมินผลนิสิต

เห็นชอบ

6  การพัฒนาอาจารย ควรสงเสริมใหอาจารยและสราง
แรงผลักดันใหอาจารยผูสอนเรง
พัฒนาผลงานวิชาการในขั้นท่ีสูงขึ้น
เพื่อใหการพัฒนาความรู เปนไป
อยางตอเนื่องไมหยุดนิ่ง

7  การประกันคุณภาพ ควรสํารวจปริมาณของหนังสือเรียน
ในระดับบัณฑิตศึกษา รวมถึงแหลง
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หมวดที่ เหมาะสม หัวขอ ความเห็นจากผูทรงคุณวุฒิ การแกไข
การเขาถึงบทความวิจัย วิชาการ
ตางๆ ใหเพียงพอกับปริมาณนิสิต
และความตองการในการทําวิจัยของ
อาจารยและนิสิต

8  การประเมินและปรับปรุง
การดําเนินการของ
หลักสูตร

เห็นชอบ
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2. รศ.ดร.ชวเลข  วณิชเวทิน
หมวดที่ เหมาะสม หัวขอ ความเห็นจากผูทรงคุณวุฒิ การแกไข

1  ขอมูลท่ัวไป
2  ขอมูลเฉพาะของ

หลักสูตร
3  ระบบการจัด

การศึกษา การ
ดําเนินการ และ
โครงสรางของ
หลักสูตร

3  1. ระบบการจัด
การศึกษา

3  2. การดําเนินการ
หลักสูตร

3  3. หลักสูตรและ
อาจารยผูสอน
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จํานวนหนวย
กิต
3.1.2 โครงสราง
หลักสูตร

3  3.1.3 รายวิชา
- รายวิชาแกน 7
หนวยกิต

3  3.1.3 รายวิชา
- หมวดวิชาบังคับ
ตามกลุมวิชา 12
หนวยกิต

3  3.1.3 รายวิชา
- หมวดวิชาเลือกใน
กลุมวิชาตางๆ 6
หนวยกิต
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หมวดที่ เหมาะสม หัวขอ ความเห็นจากผูทรงคุณวุฒิ การแกไข
3  3.1.4 แผนการศึกษา
3  3.1.5 คําอธิบาย

รายวิชา
3  3.2 ชื่อ สกุล

ตําแหนง และคุณวุฒิ
ของอาจารย

3  4. องคประกอบ
เกี่ยวกับประสบการณ
ภาคสนาม

3  5. ขอกําหนดเกี่ยวกับ
การทําโครงงานหรือ
งานวิจัย

4  ผลการเรียนรู กลยุทธ
การสอนและการ
ประเมินผล

5  หลักเกณฑในการ
ประเมินผลนิสิต

6  การพัฒนาอาจารย
7  การประกันคุณภาพ
8  การประเมินและ

ปรับปรุงการ
ดําเนินการของ
หลักสูตร
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3. ผศ.ดร.ปติศานต กร้ํามาตร
หมวดที่ เหมาะสม หัวขอ ความเห็นจากผูทรงคุณวุฒิ การแกไข

1  ขอมูลท่ัวไป ควรเพิ่มคุณวุฒิท้ังระดับปริญญา
ตรีและปริญญาโทดวย

แกไขตาม
ความเห็น
ผูทรงคุณวุฒิ

2  ขอมูลเฉพาะของ
หลักสูตร

พิจารณาภาษาในปรัชญา

3  ระบบการจัด
การศึกษา การ
ดําเนินการ และ
โครงสรางของ
หลักสูตร

3  1. ระบบการจัด
การศึกษา

1.2 พิจารณาเพิ่มการจัดการศึกษา
ในภาคฤดูรอนดวยหรือไม

3  2. การดําเนินการ
หลักสูตร

2.2 ใหปรับในสวนของคุณสมบัติ
ของผูเขาศึกษา
2.6 เพิ่มงบของกรรมการสอบวิทา
นิพนธนอกมหาวิทาลัยดวยหรือไม
2.8 สามารถเทียบโอนหนวยกิ
ตจากมหาวิทยาลัยอื่นไดไหม

3  3. หลักสูตรและ
อาจารยผูสอน
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จํานวนหนวย
กิต
3.1.2 โครงสราง
หลักสูตร

3  3.1.3 รายวิชา
- รายวิชาแกน 7
หนวยกิต

เปนไปไดนาจะมีวิชาเลือกใหมาก
ขึ้นเพื่อความยืดหยุนของผูเรียน

3  3.1.3 รายวิชา
- หมวดวิชาบังคับ
ตามกลุมวิชา 12
หนวยกิต
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หมวดที่ เหมาะสม หัวขอ ความเห็นจากผูทรงคุณวุฒิ การแกไข
3  3.1.3 รายวิชา

- หมวดวิชาเลือกใน
กลุมวิชาตางๆ 6
หนวยกิต

3  3.1.4 แผนการศึกษา
3  3.1.5 คําอธิบาย

รายวิชา
มีบางวิชาท่ีชื่อภาษาไทยกับ
ภาษาอังกฤษไมสอดคลองกัน

3  3.2 ชื่อ สกุล
ตําแหนง และคุณวุฒิ
ของอาจารย

ใหเพิ่มคุณวุฒิ ปริญญาตรี และ
ปริญญาโทของอาจารย

3  4. องคประกอบ
เกี่ยวกับประสบการณ
ภาคสนาม

3  5. ขอกําหนดเกี่ยวกับ
การทําโครงงานหรือ
งานวิจัย

4  ผลการเรียนรู กลยุทธ
การสอนและการ
ประเมินผล

5  หลักเกณฑในการ
ประเมินผลนิสิต

6  การพัฒนาอาจารย
7  การประกันคุณภาพ
8  การประเมินและ

ปรับปรุงการ
ดําเนินการของ
หลักสูตร
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ภาคผนวก ง. การสํารวจความตองการทักษะจากบัณฑิตและมหาบัณฑิตของภาคอุตสาหกรรม
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การสํารวจความตองการทักษะจากบัณฑิตและมหาบัณฑิตของภาคอุตสาหกรรม

1 ขอมูลผูเชี่ยวชาญและ Missing Data
จากปญหาความไมสงบทางการเมืองและปญหาเศรษฐกิจท่ีตกต่ําตั้งแตป พ.ศ. 2549

เปนตนมาไดสงผลตออุตสาหกรรมกอสรางระดับ SME ในประเทศไทย มีหลายบริษัทท่ีเปนกลุม
ตัวอยางประสบปญหา ปริมาณงานลดลง และมีการยกเลิกโครงการ สงผลใหผูบริหารตองบริษัท
ในขนาดกลางและขนาดเล็กตองดิ้นรณหางานปอนองคกรใหสามารถดําเนินกิจการตอไปได และ
ยังสงผลใหมีการยายงานของกลุมตัวอยางในสวนอื่นท่ีเปนระดับปฏิบัติการ และยายงานของผู
ทํางานในระดับบริหาร ทําใหการเก็บตัวอยางเพื่อการศึกษาเปนไปดวยความลําบาก กลุมตัวอยาง
ท่ียินดีท่ีจะใหขอมูลมีการเล่ือนนัดบอยครั้ง ไมสามารถนัดสัมภาษณเปนกลุมได ตองเปล่ียน
เทคนิคการสัมภาษณเปนครั้งละ 1 คน คนละ 2 รอบ และปรับกลุมตัวอยางไปบางสวนให
สอดคลองกับสถานการณในประเทศขณะนี้ โดยเนนไปท่ีกลุมตัวอยางท่ียินดีใหขอมูล ทําให
ปจจุบันสามารถสัมภาษณไดจํานวนแค 21 คน จาก เปาหมายท่ีตั้งไวท้ังหมด 40 คนและกลุม
ตัวอยางท่ียินดีใหสัมภาษณมาจากผูประกอบการและผูบริหารระดับสูงของบริษัทรับเหมากอสราง

2 ขอมูลผูใหสัมภาษณ
ขอมูลของกลุมตัวอยางท่ีใหสัมภาษณครบท้ังสองรอบจํานวน 21 คน จาก 21 สถาน

ประกอบการ โดยไดสรุปและแสดงไวในตารางท่ี 4.1กลุมตัวอยาง 16 ราย ประกอบกิจการ
รับเหมากอสรางโดยมีลูกคาหลักเปนหนวยราชการและรัฐวิสาหกิจ รับงานจากภาคเอกชนใน
ปริมาณไมมากนักเพราะเห็นวามีความเส่ียงสูง มีวิศวกรโยธาในบริษัท ตั้งแต 1-5 คน ขึ้นอยูกับ
สัญญาท่ีไดรับ กลุมตัวอยาง สอง (2) รายเปนโรงงานอุตสาหกรรมผลิตชิ้นสวนคอนกรีตสําเร็จรูป
เชน เสาเข็ม แผนพื้น กลุมตัวอยางอีก สอง (2) ราย เปนบริษัทท่ีปรึกษา รับออกแบบและควบคุม
งานกอสราง มีตัวอยางเพียง หนึ่ง (1) ราย เปนผูประกอบการทางดานอสังหาริมทรัพยขนาดเล็ก
ในกลุมตัวอยางท้ังหมดมีสองบริษัทท่ีไดรับการรับรองมาตรฐาน ISO 9002 โดย เปนบริษัท
รับเหมากอสราง หนึ่ง รายและบริษัทท่ีปรึกษาอีกหนึ่งราย

อนึ่งการสัมภาษณนี้มีผูใหสัมภาษณบางรายไมตองการเปดเผยชื่อและขอมูลของธุรกิจ จึง
เสนอขอมูลในสวนท่ีเปนขอมูลท่ัว ๆ ไป เทานั้น
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ตารางท่ี 1 ขอมูลของผูใหสัมภาษณครบท้ังสองรอบ (N = 21)
Variables Mean (SD)/ Frequency (%)*

อายุ (Age in years) 47.69 (6.55)
Years in current company 8.56 (5.05)
ประสบการณในการทํางาน (ป) 25.44 (6.90)
ระดับการศึกษา

- ต่ํากวาปริญญาตรี
- ปริญญาตรี
- ปริญญาโท

1(4.8 %)
15 (71.4 %)*
5 (23.8 %)*

สาขาวิชาท่ีจบการศึกษา
- ปวส. กอสราง
- วิศวกรรมโครงสราง
- วิศวกรรมโยธา
- วิศวกรรมเครื่องกล
- วิศวกรรมอุตสาหการ

1 (4.8 %)*
1(4.8 %)

16 (76.1 %)*
1(4.8 %)
2(9.5 %)

ประเภทกิจการ
- รับเหมากอสราง
- โรงงานอุตสาหกรรม
- บริษัทท่ีปรึกษา
- เจาของกิจการ

16 (76.2 %)*
2 (9.5 %)*
2 (9.5 %)*
1 (4.8 %)

3 ผลการสํารวจ (Result of the survey)
ผูเขารวมการสัมภาษณครบท้ังสองครั้งจํานวนท้ังหมด 21 คน มีความตอวิศวกรโยธาท่ีจบ

ใหมท้ังหมด อยูสองประเด็นหลัก คือสามารถทํางานใหกับบริษัทไดในเวลาไมเกิน 2-3 เดือน
และสามารถทํางานไดภายใตทักษะท่ีตองมีอยางนอย ส่ี อยาง ท่ีจําเปนตอการทํางานไดคือ 1)
ทักษะสวนบุคคล 2) ทักษะทางดานวิชาชีพ 3) ทักษะทางดานการเรียนรูและ 4) ทักษะทางดาน
การเงิน ดังรายละเอียด

4 ความสามารถในการทํางานได (Ability to work with companies)
ผูสัมภาษณสวนใหญ 16 คน จากกลุมตัวอยาง 21 คน ประกอบการดานรับเหมากอสราง

และอีก 2 คน ประกอบการดานบริษัทท่ีปรึกษารับออกแบบและควบคุมงานกอสราง จึงคาดหวังท่ี
จะรับวิศวกรจบใหมไปทํางานในภาคสนาม ซ่ึงสอดคลองกับการศึกษาของ พิภพ เชื้อวงษ และ
กมลวัลย ล้ือประเสริฐ (2550) แตผูใหสัมภาษณท้ังหมดไมมีใครคาดหวังเปนพิเศษวา วิศวกรจบ
ใหมท่ีรับเขาทํางาน จะสามารถทํางานใหบริษัทไดทันที วิศวกรดังกลาวะตองผานการสอนงานหรือ
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คอยๆ เรียนรูงานภายใตการดูแลของวิศวกรพี่เล้ียงหรือชางท่ีมีประสบการณในงานสูง โดยมากจะ
ใหเริ่มจากงานถอดแบบประมาณราคา หรือเปนงานท่ีเปดโอกาสใหวิศวกรจบใหมไดทําความ
เขาใจกับแบบกอสราง ขอกําหนดในการกอสราง รวมท้ังใหทําความเขาใจกับสัญญากอสราง

... ผมไมไดคาดหวังวา วิศวกรใหมจะสามารถทํางานใหกับบริษัทไดทันท่ีท่ีเขามารวมงาน
ทุกคนตองใชเวลาในการเรียนรูท่ีจะแสดงศักยภาพของตัวเองออกมา สมัยกอนวิศวกรใหมจะมี
พื้นฐานทางวิชาชีพแนน ใชเวลาประมาณหนึ่งถึงสองเดือนก็สามารถท่ีจะเรียนรูและเริ่มทํางานท่ี
ตองรับผิดชอบดวยตัวเองไดโดยผมไมตองพะวงวาเขาจะทํางานผิด วิศวกรเหลานี้มักจะทํางานกับ
บริษัทเปนเวลานานจนเกง หรืออยางนอยก็จะจบหนึ่งโครงการจึงจะแยกตัวออกไปหา
ความกาวหนาหรือประกอบธุรกิจเอง ผิดกับสัก 10 ปท่ีผานมาวิศวกรจะลาออกบอยมากและไม
คอยชอบทํางานภาคสนาม ผมตองรับวิศวกรใหมตลอดเวลา ปจจุบันผมไมมีวิศวกรท่ีมี
ประสบการณต่ํากวา หา ปเหลืออยูเลย...

...วิศวกรจบใหมเม่ือเขามาสมัครงานหรือทําการสัมภาษณเพื่อเขาทํางาน มักจะถามถึง
เงินเดือน สวัสดิการท่ีจะไดรับ รวมถึงความสะดวกสบายในการทํางาน เชนมีรถประจําตําแหนง รถ
รับสง โทรศัพทมือถือ หรือมีบานพักใหหรือเปลา ... แตเม่ือเวลาถามกลับวาคุณจะทํางานอะไร
ตอบแทนบริษัทไดคุมคาจางบาง... จะไมมีความม่ันใจท่ีจะตอบ คือไมทราบวาตัวเองทําอะไรได
บางและสวนใหญทราบขอมูลของบริษัทไมมากนักวาทํางานประเภทใดบาง...

5 ทักษะที่คาดหวัง
5.1 ทักษะสวนบุคคล (Personal skills)
ประเด็นหลักของทักษะสวนบุคคลท่ีผูใหสัมภาษณคาดหวังวาวิศวกรจบใหมไดเรียนรูและ

ฝกหัดมาจากสถาบันการศึกษา มีอยูส่ีอยางคือ 1) การส่ือสาร 2) การประสานสัมพันธ 3) การ
ทํางานเปนกลุม 4) การบริหารและจัดการ

1) ทักษะทางดานการติดตอสื่อสาร (Communication skills)
พูดรูเรื่อง คือประเด็นสําคัญท่ีวิศวกรจบใหมควรตองมี ท้ังนี้ผูใหสัมภาษณท้ังหมด มี

ความเห็นตรงกันวา ความสามารถหรือทักษะในรายงานดวยคําพูดและการเขียนรายงานการ
กอสราง มีความสําคัญตอวิศวกรจบใหมในการท่ีจะเริ่มตนทํางานไดดี รวมท้ังการท่ีจะไดรับความ
ไววางใจใหรับผิดชอบงานท่ีมีความสําคัญมากขึ้น ผูท่ีสามารถทํารายงานไดดีมักจะจับประเด็นของ
ปญหาไดเกงและตรงประเด็นรวมท้ังทําใหสามารถส่ังการ ประสานงานและทํางานรวมกับคนอื่นได
ดี

... ธรรมชาติของวิศวกรสวนใหญมักถูกมองวาพูดไมรูเรื่อง โดยเฉพาะการพูดกับ
ชาวบานหรือคนในอาชีพอื่นไมคอยรูเรื่อง นอกจากนี้วิศวกรใหมมักจะมีความเขาใจวาตัวเอง
เกงแลว ไมคอยท่ีจะทําความเขาใจเวลาไดรับการอธิบายปญหาทําใหส่ังการหรืออธิบายปญหา
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ใหคนงานไมถูก จึงเกิดชองวางในการส่ือสารกับคนงานท่ีทํางานในหนางานจนเกิดความ
ผิดพลาดในการทํางานบอยๆ
ในอนาคตวิศวกรจบใหมควรตองมีทักษะในการส่ือสารท่ีดี สามารถเขียนรายงาน อธิบาย

แนวคิด ขอมูลหรือปญหา ใหคนอื่นเขาใจไดงายๆ  ทันที มีประสิทธิภาพ ขอสําคัญอีกอยางหนึ่ง
คือ ตองหัดท่ีจะฟง เพื่อรวบรวมขอมูลและจับประเด็นปญหากอนทําการสรุปประเด็นออกมา
ดังนั้นการทํางานของวิศวกรจบใหมจะมีประสิทธิภาพหรือไมขึ้นอยูกับการส่ือสาร (Verbal
interaction) ระหวางทีมงานท่ีวิศวกรจบใหมตองดูแลนั่นเอง

... อยากใหทางมหาวิทยาลัยสอนใหนิสิตฝกดานการเขียน การพูดและการคนความาก
ขึ้น เชนการอานหนังสือเพื่อจับประเด็นและนําเสนอปญหาและวิธีการแกไขปญหาโดยเฉพาะ
ปญหาทางดานวิศวกรรม (วิชาสัมมนาหรือวิชาโครงงานทางดานวิศวกรรม)ตอสาธารณะ
เม่ือมาทํางานจะไดตอเชื่อมกับการทํางานจริงไดเร็วขึ้น หรือการเรียนวิชาทางคณิตศาสตรก็จะ
ชวยใหเด็กคิดและแกปญหาอยางเปนระบบได

... มีบริษัทและทุนตางชาติเขามาในประเทศไทยเปนจํานวนมาก วิศวกรท่ีสามารถส่ือสาร
ไดหลายภาษาจะมีความไดเปรียบในการทํางาน ไมวาจะเปนภาษาอังกฤษ ภาษาญี่ปุน
ภาษาจีนและเกาหลี วิศวกรเหลานี้จะถูกเลือกใหทํางานในหนาท่ีสําคัญๆเสมอ ทําใหมีโอกาส
กาวหนาเร็วและไดเรียนรูเทคโนโลยีใหมๆเสมอ

2) การประสานสัมพันธ (Interpersonal relationship skills)
นอกจากการส่ือสารท่ีประสิทธิภาพแลว วิศวกรจบใหมยังตองมีการประสานสัมพันธท่ีดี

กับทีมงานและกับผูรวมงานคนอื่นๆโดยเฉพาะกับคนงานท่ีวัฒนธรรมและความเชื่อท่ีแตกตางกัน
ไป วิศวกรจบใหมท่ีเคยทํากิจกรรมหรือเปนหัวหนากลุมกิจกรรม จะมีวิธีจูงใจทีมงาน นอบนอม
ถอมตนไมดูถูกคนงาน จึงมีความสัมพันธท่ีดีและทํางานรวมกันไดดี

... ในการทํางานรวมกับคนงานซ่ึงสวนใหญอายุมากกวาตัววิศวกรจบใหมท่ีรับเขาทํางาน
แต วิศวกรใหมท่ีรับเขามาทํางานจะมีความยืดหยุนในการทํางานรวมกับคนงานสูง เม่ือเขาทํางาน
ใหมๆ จะใชเวลาเรียนรูงานจริงจากคนงาน ซ่ึงก็ใชเวลาไมนานนักก็สามารถเขาใจงาน ก็จะเริ่มก็
ส่ังงานคนงานไดเอง อาจเปนเพราะมีทัศนคติท่ีดีใหความเคารพตอผูอาวุโสกวาและวัฒนธรรมใน
สถานศึกษาหลอหลอมมา

3) ทักษะในการทํางานกลุม (Team work skills)
ผูใหสัมภาษณท้ังหมดเห็นตรงกันวา งานของวิศวกรโยธาไมสามารถท่ีจะทํางานใหประสบ

ความสําเร็จไดดวยตัวคนเดียว วิศวกรโยธาในทุกระดับตองสามารถทํางานเปนกลุมไดดีและใหการ
ยอมรับในความสามารถของคนอื่นในทีม โดยตองทํางานภายใตเปาหมายเดียวกัน วิศวกรจบใหม
ไมจําเปนตองเกงก็สามารถทํางานไดดีขอเพียงใหทํางานรวมกับคนอื่นๆ ได มีความรับผิดชอบตอ
หนาท่ีตนเอง สงงานตรงเวลา ก็จะทําใหงานในกลุมเดินหนาไปได ในการทํางานเปนกลุมนั้น
วิศวกรใหมควรตองรูจักอธิบายเหตุและผลในการแกปญหา การตอรอง รับความกดดันได ไมสราง
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ความแตกแยก รวมท้ังตองรูจักการประนีประนอม เพื่อใหงานสามารถเดินหนาไปไดตาม
วัตถุประสงค

... วิศวกรจบใหมท่ีบริษัทรับเขามาสวนใหญจะสงไปทํางานสนาม ซ่ึงการทํางานเปนกลุม
รวมกับคนอื่นในบริษัทจึงเปนเรื่องหลักของวิศวกรสนามวิศวกรสวนใหญจะใชเวลาในการ
ปรับตัวเรียนรูตางกันไป ควรสอนใหมีการฝกทักษะในการบริหารทางดานความขัดแยง
การจัดการปญหา หรือการสอนเรื่องเกี่ยวกับภาวะผูนํา และการสรางแรงจูงใจ อยางเปน
ระบบ นาจะทําใหวิศวกรเหลานั้นปรับตัวและนําความรูมาใชในการทํางานไดดีและมี
ประสิทธิภาพเร็วขึ้น

ผูใหขอมูลจากภาครับเหมากอสรางท้ังหมดใหขอมูลเพิ่มเติมวา ... บริษัท
กอสรางของผมไมใชบริษัทท่ีมีขนาดใหญนัก วิศวกรจึงตองทําหนาท่ีหลายอยางในการ
ดูแลหนวยงานกอสราง บริษัทจะเลือกผูท่ีมีผลการศึกษาท่ีไมสูงนักซ่ึงคนกลุมนี้จะมีทักษะ
ในการทํางานรวมกับคนอื่นไดดีกวาผูท่ีมีผลการศึกษาท่ีสูงซ่ึงมักจะขาดทักษะในการ
ทํางานเปนกลุม แตถาเปนผูใชเวลาในการศึกษานานเกินไป บริษัทมักหลีกเล่ียงท่ีจะรับ
เพราะสวนใหญมักจะมีปญหาเรื่องความรับผิดชอบ

4) ทักษะทางการบริหารและการจัดการ (Management and Organizational skills)
ผูใหสัมภาษณท้ังหมดเห็นวา การบริหารจัดการควรตองมีการสอนแมวาจะเปนการศึกษา

ในระดับปริญญาตรี ทักษะทางการจัดการเรื่องเวลา เปนจุดออนท่ีสุดของวิศวกรจบใหมท่ีทุกบริษัท
ประสบกับปญหาท่ีสุดมหาวิทยาลัยตองเนนการสอนเพื่อปรับปรุงเรื่องการจัดการเวลาใหมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น สวนการงานทางดานบริหารควรรูเปนพื้นฐานในการทํางาน แตยังไมมีความ
จําเปนในระดับนี้จะเริ่มมีความจําเปนเม่ือเริ่มเปนผูบริหารระดับกลางหรือทําหนาท่ีเปนวิศวกร
โครงการ (Project Engineer)

... มหาวิทยาลัยตองสอนใหนิสิตรูจักรับผิดชอบตอหนาที่ ทํางานของสํานักงาน สงงาน
ใหตรงเวลา รูจักการทํางานทางเอกสาร ลําดับความสําคัญของงานและเอกสารเปน การเรียนการ
สอนควรตองเปดโอกาสใหนิสิตไดการทํางานในรูปแบบของบริษัท หรือสํานักงาน เชนสอนให
เขาใจกระบวนการจัดการเอกสาร ระบบการบริหารจัดการและการทํางานในองคกร ถา
มหาวิทยาลัยมีขอจํากัดเรื่องทรัพยากร เปดสอนโดยตรงไมไดก็อาจตองใชการจําลองเหตุการณ
หรือสอนโดยใชกรณีศึกษาแทนเพื่อใหนิสิตไดมีโอกาสในการฝกทักษะ

... วิศวกรจบใหม ตองเขาใจความสําคัญของการเปนผูนําเทียบกับทักษะทางการบริหาร
จัดการ รวมท้ังความรับผิดชอบทางการบริหารจัดการ แมวาวิศวกรจบใหมอาจจะตองใชเวลา 2-5
ป จึงจะเขาใจและเริ่มนําไปใชประโยชนไดอยางเปนเรื่องราว สุดทายก็จะสามารถสรางวิสัยทัศน
ของตนเองได



หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559 หนา 105

5.2 ทักษะทางดานวิชาชีพ (Technical skills)
กลุมตัวอยางท้ังหมดใหความเห็นตรงกันวา วิศวกรท่ีรับเขาทํางานมีทักษะทางวิชาชีพท่ี

พัฒนาใหตรงกับสายงานท่ีรับผิดชอบได แมวาจะไมไดตามท่ีคาดหวังไว สวนวิศวกรท่ีพัฒนา
ตัวเองไดชาหรือพัฒนาไมไดก็จะลาออกไปตั้งแตระยะแรกๆท่ีเขาทํางาน เนื่องจากทนความกดดัน
จากความคาดหวังของเพื่อนรวมงานไมได ทักษะทางวิชาชีพท่ีกลุมตัวอยางคาดหวังวาวิศวกรจบ
ใหมจะตองมีคือ

1) การวิเคราะหและออกแบบทางวิศวกรรม (Better knowledge of specialty
trades)

กลุมตัวอยางคาดหวังวา อยางนอยวิศวกรโยธาจบใหมท่ีรับเขาทํางาน จะตองสามารถ
วิเคราะหและออกแบบโครงสรางท่ีไมซับซอนได เชน ออกแบบบานพักอาศัย หองแถวหรือ
วิเคราะหเสา คานและฐานรากได โดยงานเหลานี้จะมีวิศวกรอาวุโสตรวจสอบอีกครั้งกอนนําไปใช
งานจริง

... ผมหวังวาวิศวกรจบใหมจะชวยวิเคราะหปญหาทางโครงสรางไดบาง แตในระยะหลังๆ
มามักจะพบปญหาเสมอวาวิศวกรใหมเหลานี้มักจะทําไมได ท้ังการวิเคราะหโครงสรางไมเปน บาง
คนไมรูจักการเขียนกราฟแรงเฉือนและกราฟของโมเมนต รวมท้ังไมรูจักหรือใชเทศบัญญัติไมเปน
...ในเวลาที่จํากัดมหาวิทยาลัยควรเพิ่มการเรียนการสอนท่ีเนนหรือเปดโอกาสใหนักศึกษาได
ฝกฝนทักษะทางวิชาชีพมากขึ้น ไมใชเนนใหเรียนวิชาอื่นๆ ท่ีไมเกี่ยวของกับวิชาชีพจนลนทราน
สคริป

2) ทักษะการใชคอมพิวเตอร (Computer skills)
กลุมตัวอยางท้ังหมดยอมรับวา ทักษะทา งการใชคอมพิวเตอร มีความจําเปนใน

อุตสาหกรรมกอสรางในทุกวันนี้ คอมพิวเตอรจึงเปนเครื่องมืออยางหนึ่งในทางวิศวกรรม ท้ังใชใน
การเก็บขอมูล การแกปญหาทางวิศวกรรมอื่นๆ

... วิศวกรจบใหมท่ีเขามาทํางานกับบริษัทเกือบท้ังหมด รูวิธีท่ีจะใชคอมพิวเตอรในการ
ทํางาน แตลมเหลวในการใชงานทางวิศวกรรม คือไมสามารถท่ีจะตีความหรือวิเคราะหความหมาย
เชิงวิศวกรรมได บางคนเชื่อม่ันในผลของการใชคอมพิวเตอรมากเกินไปจนขาดความเฉลียวใจ
ขาดการตรวจสอบจนนําไปสูสาเหตุ ท่ีทําให เกิดอันตรายและเกิดความเสียหายบอยครั้ง
มหาวิทยาลัยจะตองสอนใหเด็กรูจักคิดและเขาใจวาคอมพิวเตอรเปนแคเครื่องมือชนิดหนึ่งท่ี
นํามาใชเพื่อชวยในการวิเคราะหขอมูล ไมใชเชื่อในผลของการใชคอมพิวเตอรอยางไมลืมหูลืมตา

3) การวิเคราะหงานและประมาณราคา (Analytical and Estimate Skills)



หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559 หนา 106

กลุมตัวอยางเห็นตรงกันวา ทักษะทักษะในการประมาณราคาจะบอกถึงการเริ่มตนของการ
เปนวิศวกรโยธา เพราะการท่ีจะประมาณราคาไดวิศวกรโยธาจะตองทําความเขาใจกับงานท่ีจะตอง
ทํา นั่นคือตองเขาใจถึงแบบกอสราง เขาใจรายละเอียดตางๆในการกอสรางและขั้นตอนในการ
กอสราง

เปนท่ีนาแปลกใจมากท่ีวิศวกรท่ีจบใหมดูแบบกอสรางไมเปน ถาดูแบบกอสรางไมเปนทุก
อยางก็จบกัน บริษัทตองเสียเวลาหลายเดือนใหวิศวกรท่ีรับเขามาใหมนั่งดูแบบ ทําความเขาใจและ
ถอดรายการวัสดุ บางท่ีกวาจะทําไดก็ตองผานไป สองหรือสามโครงการ ... ในสมัยกอนวิศวกรจบ
ใหมจะทําไดตั้งแตโครงการแรกท่ีเขาไปรวมทํางานแลว

... บริษัทตองใชผลของการวิเคราะหและประมาณราคา ในการควบคุม วัสดุ คาแรง
รวมท้ังคาใชจายตางในการบริหารงานกอสรางท้ังๆท่ีเปนทักษะพื้นฐานแตวิศวกรจบใหมมักจะทํา
ไมไดทําใหบริษัทตองไปจางผูชํานาญงานดําเนินการให แลวจึงใหวิศวกรใหมตรวจสอบผลและ
เรียนรูไปดวย

4) การรับความกดดัน (Work Under Pressure Skills)
งานวิศวกรรมโยธาจะดําเนินไปทามกลางความกดดันจากปญหารอบดาน ไมวาจะเปน

เจาของโครงการ ท่ีปรึกษา ผูรับเหมากอสรางหรือผูสงของใหหนวยงานกอสราง ตางตองทํางาน
แขงกับเวลาในงบประมาณท่ีจํากัด วิศวกรโยธาจึงตองทํางานภายใตความกดดันอยูตลอดเวลา
วิศวกรท่ีไมมีความชอบและมุงม่ันท่ีจะทํางานในอุตสาหกรรมนั้นๆ (Staying Current with
industry) มักจะไมอดทนตอความกดดันนั้น

... วิศวกรจบใหมตองรับความกดดันจากการทํางานท้ังจากผูบังคับบัญชา เพื่อนรวมงาน
รับความกดดันจากผลงานของผูใตบังคับบัญชาหรือทีมงาน รวมท้ังตองรับความกดทันของกลุม
อื่นๆท่ีตองประสานงานกัน โดยเฉพาะวิศวกรของผูรับเหมาซ่ึงตองประสานงานรอบดาน วิศวกร
จบใหมนี้จะมีปญหาในการตัดสินใจทางดานวิศวกรรมสูง ขาดความม่ันใจ ขาดประสบการณ ซ่ึงทํา
ใหย่ิงกดดันมากขึ้น วิศวกรท่ีไมมีพี่เล้ียงคอยประคองมักจะอยูไดไมนาน

5) ความรูเก่ียวกับกฎหมายและขอกําหนด (Importance of codes and regulations)
วิศวกรทุกคนตองทํางานภายใตขอกําหนดและกฎหมายตางๆ โดยเฉพาะวิศวกรโยธา ใน

การทํางานในปจจุบันมีขอกฎหมายเกี่ยวของในเกือบทุกมิติ วิศวกรโยธาจึงตองรูถึงขอกฎหมาย
หลักๆไวประกอบการทํางาน เชน ขอกําหนดเกี่ยวกับการออกแบบ ขอกําหนดเกี่ยวกับความ
ปลอดภัย ดังนั้นวิศวกรโยธาเม่ือเริ่มเขาทํางานควรจะตองรูถึงขอกําหนด หรือกฎหมายท่ีเกี่ยวของ
โดยเฉพาะในงานกอสราง กฎหมายเกี่ยวกับแรงงาน ภาษี ความปลอดภัยรวมท้ังกฎหมายเกี่ยวกับ
ภาษีความผิดพลาดเหลานี้สงผลถึงกําไรและการขาดทุนของบริษัทได

... วิศวกรจบใหมเม่ือเริ่มเขาทํางานเหมือนกับไมรูอะไรเลยในเรื่องขอกําหนดหรือ
กฎหมายท่ีเกี่ยวของ บริษัทมีความผิดพลาดสองครั้งในเรื่องการทํารั้วปองกันงานกอสราง และการ
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เลือกใชเสาเข็ม เนื่องจากวิศวกรไมทราบถึงขอกําหนดในการทําการปองกันฝุน และไมทราบถึง
พื้นท่ีท่ีมีการหามใชเสาเข็มตอก

5.3 ทักษะทางดานการเรียนรู (Learning Skills)
เปนหนาท่ีของมหาวิทยาลัยท่ีตองสอนใหนิสิตมีความรู ความเขาใจในทฤษฎีตางๆ

ทางดานวิศวกรรมโยธา และมีทักษะในการวิเคราะหปญหาทางวิศวกรรมอยางเปนระบบ เม่ือ
ทํางานมีประสบการณแลว สามารถใชประสบการณและทักษะเหลานั้นในการหาขอมูลและ
แกปญหาทางวิศวกรรมโยธาไดอยางมีประสิทธิภาพ แตบางบริษัทก็ตองการวิศวกรจบใหมท่ีมี
ความรูหรือทักษะเฉพาะทางเชนบริษัทเสาเข็มเจาะและโรงงานอุตสาหกรรมผลิตภัณฑคอนกรีต

… เน่ืองจากทํางานรับเหมากอสรางอาคาร บริษัทรับวิศวกรท่ีจบใหมเขามาทํางาน โดย
ไมสามารถเจาะจงไดวาจะใหทําหนาท่ีท่ีมีความสามารถเฉพาะดานไหน สวนใหญจะรับเขามา
ทดแทนในตําแหนงท่ีขาดแคลน ถาวิศวกรคนนั้นมีความสามารถในการเรียนรูท่ีดี ความรูพื้นฐาน
ทางวิศวกรรมโยธาก็เพียงพอแลวท่ีจะทําใหทํางานไดดีในอนาคต

… มหาวิทยาลัยควรสอนหรือเปดโอกาสใหนิสิตไดเรียนรู สัมผัสกับอุตสาหกรรมกอสราง
ใหมากกวานี้ แมวาปจจุบันผูสอนขาดประสบการณจริงในวิชาชีพวิศวกรรม จึงสอนเด็กจากความ
เขาใจท่ีเรียนมามากกวา อานมามากกวาไมไดสรางใหเด็กเกิดความตระหนักรู (Awareness) เชน
ไมไดบอกถึงขอควรสงสัยหรือขอควรสังเกตตองคิดหรือประเด็นท่ีตองระมัดระวังในขณะทํางาน
เด็กท่ีจบมาทํางานสนามในระยะหลังจึงขาดความสงสัย ขาดความอยากรู ทําใหเรียนรูงานจริงไดชา
มาก มีขอผิดพลาดบอยๆ ... การใหผูสอนใหศึกษาดูงานและแลกเปล่ียนประสบการณกับวิศวกร
วิชาชีพท่ีมีประวัติประสบความสําเร็จบอยๆ จะทําใหสามารถนําไปถายทอดประสบการณใหนิสิต
ในระหวางการเรียนการสอนได

5.4 ทักษะทางดานการเงิน (Financial Skills)
การควบคุมตนทุนและควบคุมราคาในงานกอสรางเปนความอยูรอดของการประกอบ

ธุรกิจกอสรางโดยเฉพาะในโครงการกอสราง แตบริษัทในระดับกลางและเล็กท่ีเปนกลุมตัวอยางยัง
ไมมีระบบท่ีชัดเจนในการควบคุมตนทุน และจะไมปลอยใหวิศวกรดูแล ผูใหขอมูลเกือบท้ังหมด
เห็นวา ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับดานการเงิน เชนเขาใจเรื่องการบริหารกระแสเงินสดใหสอดคลอง
กับรายไดโครงการ เขาใจความสัมพันธของเรื่องราคา กําไรขาดทุน ดอกเบี้ยและการเครดิตสินคา
นาจะพียงพอแลว โดยมีผูใหขอมูลสองคนท่ีเห็นตางออกไปคือ

ผูใหขอมูลในบริษัทท่ีปรึกษาใหความเห็นตางไปวา วิศวกรท่ีทํางานในบริษัทท่ีปรึกษาตอง
เขาใจถึงหลักการและวัตถุประสงคในลงทุนของผูวาจางรวมท้ังตองมีความรูในระบบการบริหาร
จัดการบาง จึงจะออกแบบและใหคําปรึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพและยังสามารถใหแนวทางเลือก
ท่ีดีแกผูวาจางท้ังในปจจุบันและในอนาคต

ผูใหขอมูลท่ีเปนผูรับเหมากอสรางใหความเห็นเพิ่มเติมวา ... ปจจุบันผูรับเหมากอสราง
ในระดับกลางตองพัฒนาและปรับปรุงตัวใหทันการแขงขันกับทุนขามชาติ วิศวกรก็เชนกันตอง
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เรียนรูเทคโนโลยีใหมๆในการบริหารงานกอสรางใหมีประสิทธิภาพสูงท่ีสุด ความรูทางดาน
การเงินจึงมีความจําเปนสําหรับวิศวกรยุคใหม โดยเฉพาะในเรื่องของการควบคุมตนทุน (Cost
Control) และการวิเคราะหทางดานการเงินของโครงการท้ังโครงการ (Project Financial)

จึงสังเกตไดวาวิศวกรรมโยธาเปนสาขาวิศวกรรมหลักท่ีสําคัญสาขาหนึ่ง สามารถทํางานไดหลากหลาย
ทางดานโครงสรางพื้นฐาน เชน อาคาร น้ําประปา น้ําเสีย การปองกันน้ําทวม เปนตน จึงมีผูท่ีตองการจะศึกษาตอ
ระดับบัณฑิตศึกษาในสาขาวิชานี้เปนจํานวนมาก การเปดหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาในสาขาวิชาวิศวกรรมโยธาจึง
เปนการตอบสนองความตองการของตลาดแรงงาน เพิ่มทักษะในการการแขงขันและหาความรูอันนําไปสูการ
เจริญเติบโตอยางย่ังยืน
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ผลการสํารวจ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (พ.ศ. 2557)

1. ขอมูลผูใหสัมภาษณ
ผูใหขอมูลในการสํารวจครั้งนี้มีท้ังท่ีประกอบกิจการเอกชนและสถาบันการศึกษาเปนผูมีอายุในชวง

31-40 ป คิดเปน 62.5% และชวง 41-50 ป คิดเปน 37.5% เปนบุคลากรในสถาบันการศึกษา 62.5%
และเปนผูบริหาร 50%

2. ผลการสํารวจ
ผูใหขอมูลตอบแบบสอบถามท้ังหมด  มีความเห็นวาในปจจุบันมีความตองการมหาบัณฑิต

วิศวกรรมโยธา สาขาขนสงและจราจร และสาขาธรณีเทคนิคมากท่ีสุดรองลงเปนสาขาคอนกรีตและวัสดุ
วิศวกรรม สาขาโครงสราง และสาขาแหลงน้ําและส่ิงแวดลอม  และทักษะท่ีคาดหวังมากในบัณฑิตไดแก
ทักษะในการบูรณาการความรูและองคความรูในการแกปญหา  ทักษะดานการบริหารจัดการ ติดตอส่ือสาร
การทํางานเปนกลุม ความเขาใจทางทฤษฎีและนําไปสูการปฏิบัติงานและการวิจัยท่ีดีและความพรอมเรียนรู
ส่ิงใหม

3. สาขาทางวิศวกรรมที่เปนที่ตองการในระดับมหาบัณฑิต
จากผลการสํารวจพบวามีความตองการมหาบัณฑิต สาขาขนสงและจราจร และสาขาธรณีเทคนิค

มากท่ีสุดรองลงเปนสาขาคอนกรีตและวัสดุวิศวกรรม สาขาโครงสราง และสาขาแหลงน้ําและส่ิงแวดลอม

4.ทักษะที่คาดหวัง
4.1 ทักษะสวนบุคคล
ผูใหขอมูลระบุทักษะสวนบุคคลท่ีคาดหวังมากไดแก ทักษะดานการติดตอส่ือสาร การทํางานเปนกลุม และ
การบริหารจัดการ ผูใหขอมูลมีความเห็นและใหขอเสนอแนะดังนี้

“การเรียนปริญญาโท มักเนนการทํางานวิจัย ซ่ึงบางครั้งในทางปฏิบัติจริงในการทํางานทักษะ
ทางการบริหารและการจัดการท่ีดี เปนส่ิงท่ีจําเปนมากในการบรรลุเปาหมาย”

“อันท่ีจริงก็คาดหวังจากท้ังหมดท่ีเสนอมาแตท่ีสําคัญท่ีสุดก็คือจรรยาบรรณ ซ่ึงเปนจริยธรรมใน
การทํางานและถือเปนทักษะสวนบุคคลท่ีพึงมีเปนสําคัญ”

4.2 ทักษะดานวิชาชีพ
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ทักษะดานวิชาชีพท่ีผูใหขอมูลทุกคนคาดหวังมากท่ีสุด ไดแก ทักษะในการบูรณาการความรูเพื่อ
แกปญหา รองมาไดแก ทักษะการวิเคราะหและออกแบบทางวิศวกรรม ผูใหขอมูลมีความเห็นและให
ขอเสนอแนะดังนี้

“งานวิศวกรรมเกี่ยวของกับศาสตรอื่นหลายแขนงและตองทํางานรวมกับผูอื่น เพื่อลดขอพิพาท
หรือปญหา ความสามารถในการแกปญหาและความรูเกี่ยวกับกฎหมายจึงเปนส่ิงสําคัญ เพื่อรักษา
มาตรฐานการอยูรวมกันในสังคม”

“ทักษะดังกลาวขางตนถือวาควรจะมีโดยเฉพาะเรื่องการบูรณาการความรูเพื่อแกปญหาและ
วิเคราะหและออกแบบเพื่อไมใหเกิดปญหา สวนเรื่องกฎหมายก็ถือเปนส่ิงจําเปนเชนกัน”

4.3 ทักษะดานการเรียนรู
ผูใหขอมูลระบุทักษะดานการเรียนรูท่ีคาดหวังมากไดแก การมีความเขาใจในเนื้อหาสาระของงานท่ี

ทํา มีความเขาใจทางทฤษฎีและนําไปสูการปฏิบัติงานและการวิจัยท่ีดี และ มีความพรอมในการเรียนรูส่ิง
ใหม ผูใหขอมูลมีความเห็นและใหขอเสนอแนะดังนี้

“ก็สําคัญท้ังหมด โดยขอเนนเรื่อง Open mind สวนเรื่องระเบียบขอบังคับถือวาเรียนรูกันไดตาม
องคกรท่ีทํางานดวย”

4.4 ทักษะดานการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
ผูใหขอมูลระบุทักษะดานการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมท่ีคาดหวังมากไดแกการมีทักษะในการบูร

ณาการองคความรูในการแกปญหารองลงมาไดแก การมีความสามารถในการประดิษฐคิดคนและพัฒนา
นวัตกรรม และ การมีจรรยาบรรณของนักวิจัยท่ีดี ผูใหขอมูลมีความเห็นและใหขอเสนอแนะดังนี้

“อยางท่ีเสนอไปแลวคือถือจรรยาบรรณเปนสําคัญ สวนอื่นก็จะเปนไปตามความสามารถซ่ึงถามี
ทักษะทางดานการบูรณาการและดานความคิดสรางสรรคก็จะดีมาก”
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ตารางสรุปผลการสํารวจ

ขอมูลของผูตอบแบบสอบถาม จํานวน คิดเปนรอยละ
เพศ
- ชาย 4 50%
- หญิง 4 50%
ชวงอายุ

20-30 0 0%
31-40 5 62.5%
41-50 3 37.5%
51-60 0 0%
60+ 0 0%

ระดับการศึกษา
- ตรี 0 0%
- โท 3 37.5%
- เอก 5 62.5%
สาขาวิชาท่ีจบการศึกษา
- วิศวกรรมโยธา 5 62.5%
- วิศวกรรมทรัพยากรน้ํา 1 12.5%
- บริหาร 1 12.5%
- วิศวกรรมส่ิงแวดลอม 1 12.5%
- เทคโนโลยีพลังงาน 1 12.5%
ตําแหนงงาน
- ผูบริหาร 4 50%
- วิศวกร 1 12.5%
- นักวิจัย 0 0%
- บุคลากรในสถาบันการศึกษา 5 62.5%
ประเภทกิจการ/องคกร
- หนวยงานรัฐ 2 25%
- ภาคอุตสาหกรรม 0 0%
- บริษัทเอกชน 3 37.5%
- สถาบันการศึกษา 5 62.5%



หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559 หนา 112

ผลการสํารวจ จํานวน คิดเปนรอยละ
ความตองการมหาบัณฑิตสาขาตางๆ
- โครงสราง 1 25%
- บริหารงานกอสราง 2 50%
- บริหารจัดการน้ํา 2 50%
- ฐานราก 0 0%
- ขนสง 1 25%
- โครงสรางพื้นฐาน 1 25%
- ส่ิงแวดลอม 1 25%
ทักษะที่คาดหวัง
ทักษะสวนบุคคล
- ทักษะทางดานการติดตอส่ือสาร 3 75%
- การประสานสัมพันธ 1 25%
- ทักษะในการทํางานกลุม 3 75%
- ทักษะทางการบริหารและการจัดการ 3 75%
ทักษะดานวิชาชีพ
- การวิเคราะหและออกแบบทางวิศวกรรม 3 75%
- ทักษะการใชคอมพิวเตอร 1 25%
- การรับความกดดัน 1 25%
- ทักษะในการบูรณาการความรูเพื่อแกปญหา 4 100%
- ความรูเกี่ยวกับกฎหมายและขอกําหนด 2 50%
ทักษะทางดานการเรียนรู
- มีความเขาใจในเนื้อหาสาระของงานท่ีทํา 2 50%
- มีความเขาใจทางทฤษฎีและนําไปสูการปฏิบัติงานและการวิจัย
ท่ีดี

3 75%

- เขาใจระเบียบขอบังคับขององคกร 0 0%
- มีความพรอมในการเรียนรูส่ิงใหม 3 75%
ทักษะทางดานการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
- มีทักษะและเขาใจในกระบวนการระเบียบวิธีวิจัย 1 25%
- มีความสามารถในการประดิษฐคิดคนและพัฒนานวัตกรรม 2 50%
- มีทักษะในการบูรณาการองคความรูในการแกปญหา 4 100%
- มีจรรยาบรรณของนักวิจัยท่ีดี 2 50%
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ภาคผนวก จ. ประวัติสวนตัวอาจารยประจําหลักสูตร



หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559 หนา 114

ประวัติและผลงานอาจารยประจําหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) นาย ภาณุวัฒน จอยกลัด
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) Mr. PanuwatJoyklad
ตําแหนงทางวิชาการ อาจารย
สังกัด ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร
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225.

Joyklad P, Pimanmas A, Rajesh DP. Cyclic performance of beam-column joints with extended
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Suparp S, Joyklad P.  Appraisal of strengthening cost for increasing flexural strength of reinforced
concrete slab bridges in Thailand. Advanced Materials Research 2014;931-932:490-
495.
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Joyklad P, Chaimahawan P, Pimanmas A. Assessment of seismic deficiency of existing reinforced
concrete buildings in Bangkok. Research and Development Journal of the Engineering
Institute of Thailand 2007;18(3):19-28.

Jantanalikit P, Joyklad P, Pimanmas A. Experimental investigation of reinforced concrete beams
strengthened by skeleton steel and ferrocement cover. Research and Development Journal of
the Engineering Institute of Thailand 2010;21(1):17-26.

Suparp S, Joyklad P. A study on load-carrying behavior of simple-supported bridge due to Thai
truck loads. KasemBundit Engineering Journal 2011;1(1):33-48.

Joyklad P, Suparp S. Article review: Design philosophies of reinforced concrete beam-column
joints. KasemBundit Engineering Journal 2011;1(1):77-80.
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Cantilever Action. KasemBundit Engineering Journal 2011;1(3):51-76.

Suparp S, Joyklad P. Response ratios of simple beam bridges due to Thai trucks and HL-93 live
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2012;23(3):54-64.

Suparp S, Joyklad P. Maximum response ratios of three-span continuous bridge girders due to Thai
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Suparp S, Joyklad P. A study on simple beam bridge responses due to Thai truck loads.
Proceedings of the 4th International Science, Social Science, Engineering and Energy
Conference (I-SEEC 2012); 2012 Dec 11-14; Petchburi, Thailand; 2012: 8 p.

Suparp S, Joyklad P. Quantitative comparisons of bridges responses due to Thai trucks with
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Suparp S, Joyklad P. Effects of increasing weight limits on highway bridges in Thailand.
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2014:8 p.
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multi-Axle loading. Proceedings of the International Conference on Advanced Engineering
Technology (ICAET 2014); 2014 Dec 20-21; Incheon National University, South Korea;
2015:7 p.
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Joyklad P, Pimanmas A. Design guidelines for evacuation shelter in tsunami hazard area.
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4. ทุนวิจัยที่ไดรับ

1. ผลิตคอนกรีตประสิทธิภาพสูงสําหรับกําแพงปองกันกระสุนและกัมมันตรังสี. โครงการวิจัยทางดาน
ยุทโธปกรณเพื่อพัฒนาศักยภาพของกองทัพและการปองกันประเทศ โดยสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (ผูรวมวิจัย)
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ชัยยุทธ ชินณะราศรี ผูแตงหลัก , เกรียงไกร ปอแกว, วชิรวิทย ยางไชย, สัจจะ เสถบุตร, ภูริภัส สุนทร

นนท. การวิเคราะหภารกิจขององคกรดานน้ําของรัฐในประเทศไทยและแนวทางการพัฒนาศูนย
ขอมูลน้ําแหงชาติเพื่อบรรเทาภัยพิบัติจากน้ํา. วารสารวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยพระจอมเกลา
ธนบุรี 2557;37-8:361-388.

2. บทความที่ไดรับการตีพิมพฉบับเต็มจากการประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ
พุธิตา เดชสูงเนิน, ภูริภัส สุนทรนนท, ชัยวัฒน เอกวัฒนพานิชย, ธรรมนูญ รัศมีมาสเมือง, สัจจะ เสถ

บุตร และชัยยุทธ ชินณะราศรี. การพัฒนาโครงสรางองคกรหลักดานน้ําและประเด็นกฎหมายใน
ประเทศไทย. งานประชุมวิชาการโยธาแหงชาติ ครั้งท่ี 19; 14-16 พฤษภาคม.

Soonthornnonda P,Sethaputra S, Ekkawatpanit C, Rasmeemasmuang T. Thai water institutional and
legal developments: A review and example of persistent environmental problem.
Proceedings of the 2nd International Young Researchers Workshop on River Basin
Environment and Management; 2015 Oct 5-6; Vietnam National University, Vietnam.
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Puripus S, SethaputraS, et. al. An optional approach for flood mitigation and avoiding groundwater
depletion in Thailand: A Review of the Conjunctive Water. Proceedings of the ICID and
26th European Regional Conference and 66th International Executive Council (IEC); 2015
Oct 11-16; Montpellier, France.

3. รายงานฉบับสมบูรณ
The Mekong Secretariat’s study in “Human Resource Development Strategy,Thailand".

รับผิดชอบในฐานะหัวหนาโครงการ มีรายงานเปนภาษาอังกฤษอยูท่ี MRC; 1994 Mar.
Water Policy for Sri Lanka. รับผิดชอบในตําแหนงผูเชี่ยวชาญดานวางแผน. มีรายงานเปนภาษาอังกฤษ

อยูท่ี ADB (Manila);1993.
Water Supply in Southern Lao. รับผิดชอบในตําแหนงผูเชี่ยวชาญดานองคกรการจัดการน้ํา. มีรายงาน

เปนภาษาอังกฤษอยูท่ี Nam Papa Lao Company in Vientiane;1991.
Small Irrigation Weirs in Cambodia. ใหคําแนะนํา ตรวจสอบการออกแบบ กอสรางฝายขนาดเล็กเพื่อ

การชลประทาน;1992.
Liaison between Thai and Cambodia. รับผิดชอบในการนําคณะรัฐมนตรีของกัมพูชา มาเย่ียมประเทศ

ไทยอยางไมเปนทางการ;1992.
Liaison between Thai and Laos in National Planning. รับผิดชอบประสานงานระหวาง NESDB (ไทย)

กับกระทรวงวางแผน (ลาว);1990-1992.
UNDP/WORLDBANK water supply and sanitation decade. รับผิดชอบในตําแหนง National Project

Officer ประสานงานในประเทศไทย ลาว และกัมพูชา;Jun 1988- Jun 1989.
การพัฒนาตัวชี้วัดสําหรับประเมินสถานะการณน้ําในลุมน้ําเจาพระยา. ทําใหกรมทรัพยากรน้ํา เปนสวน

หนึ่งของโครงการ World Water Assessment Program (WWAP) ของ United Nation ขณะนี้
กําลังทดลองใชในลุมน้ําปง. มีรายงานเปนภาษาอังกฤษอยูท่ีกรมทรัพยากรน้ํา และ web ของ
WWAP;2545-Present.

แผนกลยุทธสําหรับกรมชลประทาน. รับผิดชอบประสานงาน และวางแผนการทํางาน. มีรายงานเปน
ภาษาไทยอยูท่ีกรมชลประทาน;2001-2003.

การศึกษาเพิ่มเติมสําหรับการพัฒนาลุมน้ําชีตอนบน. รับผิดชอบในตําแหนงผูเชี่ยวชาญการวางโครงการ.
มีรายงานเปนภาษาไทยอยูท่ีกรมชลประทาน;2001 May.

Chao Phraya Basin Organization Component; Development of an Action Plan for Piloting Rights-
Based Allocation of Water. National Water Resources Committee Thailand and the World
Bank, 2001.รับผิดชอบในตําแหนง Water allocation specialist. มีรายงานเปนภาษาอังกฤษอยูท่ี
กรมทรัพยากรน้ํา และ World Bank; April 2000 - April 2001.
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Capacity Building in the Water Resources Sector Project: ADB TA 3260. รับผิดชอบในตําแหนง
Water resources Planning Specialist. มีรายงานเปนภาษาอังกฤษอยูท่ีกรมทรัพยากรน้ํา; April
2000 - February 2001.

National Water Vision: A Case Study on Thailand. รับผิดชอบในฐานะหัวหนาโครงการ. มีรายงานเปน
ภาษาไทยอยูท่ีกรมทรัพยากรน้ํา;2000 Jul.

River Basin Planning, RID. รับผิดชอบในตําแหนงผูเชี่ยวชาญวางแผนการพัฒนาแหลงน้ํา. มีรายงาน
เปนภาษาไทยสําหรับลุมน้ําก่ําอยูท่ีกรมชลประทาน;1994-1998.

แผนหลักสําหรับกรมชลประทาน. รับผิดชอบในฐานะหัวหนาโครงการ. มีรายงานเปนภาษาไทยอยูท่ีกรม
ชลประทาน;1996-1998.

ยุทธศาสตรสําหรับ Free Trade Zone, กระทรวงอุตสาหกรรม. รับผิดชอบในตําแหนงผูเชี่ยวชาญ
โครงสรางพื้นฐาน สําหรับนิคมอุตสาหกรรมแมสอดและขอนแกน. มีรายงานเปนภาษาไทยอยูท่ี
กระทรวงอุตสาหกรรม;1996.

แผนพัฒนาลุมน้ําในภาคใต NESDB. รับผิดชอบในฐานะหัวหนาโครงการ. มีรายงานเปนภาษาไทยอยูท่ี
NESDB;1993.

Privatization of Water Supply Operation, การประปาภูมิภาค. รับผิดชอบการทํานายความตองการน้ํา
และกําหนดแหลงน้ําดิบสําหรับภูเก็ตและปทุมธานี. มีรายงานเปนภาษาอังกฤษอยูท่ีการประปา
ภูมิภาค;1993.

Metropolitan Regional Structure Planning, NESDB. รับผิดชอบดานโครงสรางพื้นฐาน. มีรายงานเปน
ภาษาอังกฤษอยูท่ี NESDB;1993.

Industrializing Thailand and Its Impact on the Environment, TDRI. รับผิดชอบในตําแหนงWater
Resources Specialist. มีรายงานเปนภาษาอังกฤษอยูท่ี TDRI;1990.

4. ทุนวิจัยที่ไดรับ
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ประวัติและผลงานอาจารยประจําหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) วาท่ีรอยตรีศุภชัย  สินถาวร
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) Mr. SuphachaiSinthaworn
ตําแหนงทางวิชาการ ผูชวยศาสตราจารย
สังกัด ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร

เบอรติดตอ
E-mail suppachai@g.swu.ac.th

ประวัติการศึกษา
วุฒิการศึกษา คุณวุฒิ / สาขาวิชา สถาบัน ปที่สําเร็จ

วศ.บ. วิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2543
วศ.ม.
M.Sc.

วิศวกรรมโยธา
Disaster Management

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
National Graduate Institute for Policy Studies, Japan

2546
2558

D.Eng. Structural Engineering Asian Institute of Technology 2552

สาขาที่เชี่ยวชาญ วิศวกรรมโครงสราง, เทคโนโลยีคอนกรีต, วิศวกรรม
แผนดินไหว

ผลงานทางวิชาการ
1. บทความวิจัยตีพิมพในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
Sinthaworn S, Nimityongskul P. Quick monitoring of PozzolanicReactivit of waste ash. Waste

Management 2009;29 No.5:1526-1531.
Sujjavanich S, Mairiang W, Sinthaworn S. Some effects on datum temperature for maturity

application on fly ash concrete. Kasetsart J. (Nat. Sci.) 2004;38:150 – 156.
WasanTeerajetgu, SuppachaiSinthaworn. Effects of using fine quarry waste as cement replacement

material on the compressive strength of the mixture of interlocking block. Advanced
Materials Research 2014;1030-1032:2348- 2353.

Sinthaworn S, Koseekageepat T, Saengmanee O. Investigation of engineering properties of quarry
waste in eastern part of Thailand for use as fine aggregate in concrete. Advanced Materials
Research 2014;974:350-353.

SuppachaiSinthaworn, WasanTeerajetgul ,AttasitSirivachiraporn. Water penetration resistance of
green concrete incorporating with quarry wastes. Advanced Materials Research 2014;875-
877:619-623.

mailto:suppachai@g.swu.ac.th
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ศุภชัย สินถาวร. การผลิตคอนกรีตกาลังสูงมากท่ีไหลเขาแบบไดงาย. วารสารวิศวกรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2557;ปท่ี 6 ฉบับท่ี 11 มกราคม - มิถุนายน.

2. บทความที่ไดรับการตีพิมพฉบับเต็มจากการประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ
ศุภชัย สินถาวร และ พิชัย นิมิตยงสกุล. วิธีตรวจสอบสารปอซโซลานเชิงคุณภาพอยางรวดเร็วภายในหนึ่ง

วัน. การประชุมวิชาการคอนกรีตประจําป ครั้งท่ี 5; 2552 ตุลาคม 20-22; โรงแรมเดอะกรีนเนอ
รี่ รีสอรท เขาใหญ จังหวัดนครราชสีมา.

ศุภชัย สินถาวร. ประสิทธิภาพของซิลิกาฟูมซ่ึงเริ่มจับตัวกันเนื่องจากไดรับความชื้นในอากาศ. การประชุม
วิชาการวิศวกรรมโยธาแหงชาติครั้งท่ี 12; 2550 พฤษภาคม 2-4; โรงแรมอมรินทรลากูน จ.
พิษณุโลก.

ศุภชัย สินถาวร, ภัททิรา ทองประกอบ, อมฤต สิริอิสสระนันทและ พิชัย นิมิตยงสกุล .ปญหาท่ีพบในการ
ตรวจสอบดัชนีการรับกําลังของสารปอซโซลานตามมาตรฐาน ASTM C 311. การประชุมวิชาการ
คอนกรีตประจําป ครั้งท่ี 2; 2549 ตุลาคม; โรงแรมเจริญศรี แกรนด รอยัล จังหวัดอุดรธานี.

Sujjavanich S, Mairiang W, Sinthaworn S. Some effects on datum temperature for maturity
application on fly ash concrete.Proceedings of the 42nd Kasetsart University Annual
Conference, Bangkok. p. 51-57.

ศุภชัย สินถาวร และ สุวิมล สัจจวาณิชย. การควบคุมงานกอสรางคอนกรีตบดอัดเขื่อนคลองทาดาน. การ
ประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแหงชาติครั้งท่ี 8; 2545 ตุลาคม 23-25; โรงแรมโซฟเทล ราชา
ออคิด จ.ขอนแกน.

3. ตํารา/หนังสือ
ศุภชัย สินถาวร. เอกสารประกอบการสอนวิชา คอนกรีตเทคโนโลยี ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะ

วิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ; 2553.

ศุภชัย สินถาวร. เอกสารประกอบการสอนวิชา การวิเคราะหโครงสราง I ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะ
วิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ; 2552.

ศุภชัย สินถาวร. เอกสารประกอบการสอนวิชาวัสดุวิศวกรรมโยธาและการทดสอบ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา
คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ; 2551.

ศุภชัย สินถาวร. เอกสารประกอบการสอนวิชาการออกแบบโครงสรางไมและเหล็ก ภาควิชาวิศวกรรมโยธา
คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ; 2547.

4. ทุนวิจัยที่ไดรับ
การพัฒนาซอฟตแวรสําหรับใชในการวิเคราะหหนาตัดคอนกรีตเสริมเหล็กภายใตแรง

แผนดินไหว. ทุนวิจัยเงินรายไดคณะวิศวกรรมศาสตรมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2559. (หัวหนาโครงการวิจัย)
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ประวัติและผลงานอาจารยประจําหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) นาย วสันต ธีระเจตกูล
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) Mr. Watson Teerajetgul
ตําแหนงทางวิชาการ ผูชวยศาสตราจารย
สังกัด ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร
เบอรติดตอ
E-mail wasantee@swu.ac.th

ประวัติการศึกษา
วุฒิการศึกษา คุณวุฒิ / สาขาวิชา สถาบัน ปที่สําเร็จ

วศ.บ. วิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยขอนแกน 2524
วศ.ม. วิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยขอนแกน 2532
D.Eng. Construction Engineering and Management Asian Institute of Technology 2551

สาขาที่เชี่ยวชาญ ConstructionEngineering and Management

ผลงานทางวิชาการ

1. บทความวิจัยตีพิมพในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ

Teerajetgul W, Sinthaworn S. Effects of using fine quarry waste as cement replacement material on
the compressive strength of the mixture of interlocking block. Adv Mat Res 2014; 1030-
1032: 2348 – 2353.

Sinthaworn S, Teerajetgul W, Sirivachiraporn A. Water Penetration Resistance of Green Concrete
Incorporating with Quarry Wastes. Adv Mat Res; 875-877: 619-623.

Teerajetgul W, Chareonngam C, Wethyavivorn P. Key knowledge factors in Thai construction
practice. International Journal of Project Management 2009;27 8 November:833-839.

Wethyavivorn P, Chareonngam C, Teerajetgul W. Strategic assets driving organizational capabilities
of Thai construction firms.Journal of Construction, Engineering and Management
2009;135 Issue 11:1222-1231.

Teerajetgul W, Charoenngam C. Tacit knowledge utilization in Thai construction projects. Journal
of Knowledge Management 2008;12,1:164-174.

mailto:wasantee@swu.ac.th
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Teerajetgul W, Charoenngam C. Factors inducing knowledge creation process: Empirical evidence
from Thai construction projects. Engineering, Construction and Architectural Management
2006;13 No. 6:584-599.

สุชัญญา โปษะยะนันท และ วสันต ธีระเจตกูล. ปจจัยหลักในการจัดการความรูเชิงปฏิบัติในอุตสาหกรรม
กอสรางขนาดกลางและยอม. วิศวกรรมสารฉบับวิจัยและพัฒนา2556; ปท่ี 24.

ทรงศักดิ์ สุธาสุประดิษฐ และ วสันต ธีระเจตกูล. การวิเคราะหพฤติกรรมของสะพานขณะทําการกอสราง.
โยธาสาร2555; ปท่ี 24 ก.ค.-ก.ย.

ทรงศักดิ์ สุธาสุประดิษฐ และ วสันต ธีระเจตกูล. การวิเคราะหพฤติกรรมของสะพานขณะทําการกอสราง.
โยธาสาร 2555; ปท่ี 24 ฉบับท่ี 2 เม.ย.-มิ.ย.

ปยนุช เวทยวิวรณ โชติชัย เจริญงาม และ วสันต ธีระเจตกูล. การบริหารเชิงยุทธศาสตร กรณีศึกษาบริษัท
กอสรางไทย. วิศวกรรมสาร มก. 2552;68 ปท่ี 22 พ.ค.-ก.ค.

ปยะนุช เวทยวิวรณ โชติชัย เจริญงาม และ วสันต ธีระเจตกูล. การพัฒนาเชิงยุทธศาสตรเพื่อความเข็มแข็ง
ของบริษัทกอสรางไทย. วารสารโยธาสาร 2551;ก.ย.-ต.ค.

วสันต  ธีระเจตกูล. การจัดการองคความรูในโครงการกอสราง. วารสารโยธาสาร 2550; พ.ย.-ธ.ค.

2. บทความที่ไดรับการตีพิมพฉบับเต็มจากการประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ
Sinthaworn S, Teerajetgul W,  and Sirivachiraporn A. Water Penetration Resistance of Green

Concrete incorporating with Quarry Wastes Proceeding of International Conference on
Frontiers of Mechanical Engineering, Materials and Energy (ICFMEME 2012), 2012 Dec
20-21;  Beijing, China.

Teerajetgul W, Charoenngam C, Vorasubin P. Knowledge management practices in Thai
construction projects. Proceedings of the 11th East Asia-Pacific Conference on Structural
Engineering & Construction (EASEC-11) “Building a Sustainable Environment”; 2008
Nov 19-21;Taipei , Taiwan.

Teerajetgul W, Chareonngam C, Mahavarrakorn W. COLLABORATIVE PRACTICES OF CONTRACTING
PROBLEMS IN THAI CONSTRUCTION PROJECTS. Proceedings of the International conference
on Technology and Innovation for Sustainable Development Conference (TISD2008)
Faculty of Engineering; 2008 Jan 28-29; KhonKaen University, Thailand.

Posayanant S, Teerajetgul W. Knowledge management in Thai construction context: sustainable
development goals. Proceedings of the International conference on Technology and
Innovation for Sustainable Development Conference (TISD2008) Faculty of Engineering;
2008 Jan 28-29; KhonKaen University, Thailand.

Leungbootnag N, Charoenngam C, Teerajetgul W. Post-Tsunami disaster reconstruction project
management: A case study of Thailand. Proceedings of the International conference on
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Technology and Innovation for Sustainable Development Conference (TISD2008) Faculty
of Engineering; 2008 Jan 28-29; KhonKaen University, Thailand.

Teerajetgul W, Chareonngam C. Investigating the key of knowledge creation process among Thai
construction projects managers.Proceedings of the International Symposium on Globalization
and Construction; 2004 Now 17-19; Asian Institute of Technology Conference Center,
Thailand.

กัณฐกช บงกชศุภภา, ชวดล ไพจิตรวิจารณ, ชลชัย ดวงแกว, ศุภชัย สินถาวร และวสันต ธีระเจตกูล.
ผลกระทบจากประเภทของมวลรวมท่ีมีผลตอคุณสมบัติทางกลของคอนกรีต. ประชุมวิชาการ
วิศวกรรมโยธาแหงชาติครั้งท่ี 21; 2559 มิถุนายน 28-30; สงขลา.

วสันต ธีระเจตกูล ศุภชัย สินถาวร และ วุฒิชัย กกกําแหง. การศึกษาคุณสมบัติทางวิศวกรรมของบล็อก
ประสานจากดินลูกรังผสมซีเมนต. ประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแหงชาติ ครั้งท่ี 17; 2555
พฤษภาคม 9 – 11; อุดรธานี.

ณรงค เหลืองบุตรนาค และ วสันต ธีระเจตกูล. การศึกษาเปรียบเทียบการวางแผนในการพัฒนา
โครงสรางพื้นฐานของ อบต. ของรอยเอ็ด. งานประชุมวิชาการโยธาแหงชาติ ครั้งท่ี 13; 2551
พฤษภาคม 14-16.

วสันต ธีระเจตกูล. อุปสรรคการถายทอดความรูและประสบการณในการจัดการโครงการกอสราง
(Barriers of Knowledge and Experiences Transfer in Construction Projects). ในงานประชุม
วิชาการโยธาแหงชาติ ครั้งท่ี 12; 2550 พฤษภาคม 2-4.

วสันต ธีระเจตกูล.การวิเคราะหอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 42 ชั้น เนื่องจากแรงสถิตยศาสตร และแรง
พลศาสตร. งานประชุมวิชาการโยธาแหงชาติ ครั้งท่ี 6; 2543 พฤษภาคม 10-12.

3. หนังสือ ตํารา
วสันต ธีระเจตกูล อัฐสิทธิ์ ศิริวชิราภรณ และ สมโพธิ อยูไว.คูมือแนวทางการออกแบบและการ

กอสรางถนนเลียบคันคลอง; 2552
วสันต ธีระเจตกูล. คูมือปฏิบัติงานซอมบํารุงสะพาน (สําหรับสะพานในสายทางโครงขายทางหลวง

ชนบท); 2551
วสันต ธีระเจตกูล. สัญญา ขอกําหนดและการประมาณราคา (CVE 451 contract specification and

estimation) ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ
นครนายก; 2551

วสันต ธีระเจตกูล. สัญญา ขอกําหนดและการประมาณราคา (CVE 451 contract specification and
estimation) ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ
นครนายก; 2549
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4. ทุนวิจัยที่ไดรับ

วสันต ธีระเจตกูล และคณะ (2558) การประเมินความแข็งแรงของอาคารเดิมภายใตแรงแผนดินไหว
แหลงทุน สถาบันยุทธศาสตรทางปญญาและวิจัย มศว. วงเงิน 160,000 บาท

วสันต ธีระเจตกูล และคณะ (2556-2558) โครงการระบบปฏิบัติการศูนยทดสอบวัสดุกรมทางหลวง
ชนบทแหลงทุน สํานักวิเคราะห วิจัยและพัฒนา กรมทางหลวงชนบท วงเงิน 5,000,000 บาท
(ผลท่ีไดจากการวิจัย: บทความวิชาการ แผนแมบทศูนยปฏิบัติการทดสอบ ระบบ MTS ใชงาน
online)

วสันต ธีระเจตกูล และคณะ (กพ. 2556-มค. 57) การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตบล็อกประสานจากวัสดุ
เหลือใชจากอุตสาหกรรมโมหินวงเงิน 359,000 บาท (ผลท่ีได: บทความตีพิมพวารสารระดับ
นานาชาติ)

วสันต ธีระเจตกูล (2553) ความคาดหวังในภาคอุตสาหกรรมกอสรางตอวิศวกรโยธาจบใหม แหลงทุน
มศว วงเงิน 65,000 บาท (ผลท่ีได: บทความตีพิมพวารสารระดับชาติ)

ผูรวมวิจัย กับสุชัญญา โปษะยะนันท (2551) เรื่อง ปจจัยหลักในการจัดการความรูเชิงปฏิบัติใน
อุตสาหกรรมกอสรางขนาดกลางและยอมวงเงิน 97,000 บาท (ผลท่ีได: บทความตีพิมพวารสาร
ระดับชาติ)
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ประวัติและผลงานอาจารยประจําหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) นาย ธีรพจน ศิริไพโรจน
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) Mr.TreerapotSiripirote
ตําแหนงทางวิชาการ ผูชวยศาสตราจารย
สังกัด ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร
เบอรติดตอ
E-mail treerapot_eng@yahoo.com

ประวัติการศึกษา
วุฒิการศึกษา คุณวุฒิ / สาขาวิชา สถาบัน ปที่สําเร็จ

วศ.บ. วิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยขอนแกน 2543
M.Eng. Transportation Engineering The University of New South Wale (UNSW), Australia 2545
Ph.D. Transportation Engineering The Hong Kong Polytechnic University, China 2557

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

ผลงานทางวิชาการ
1. บทความวิจัยตีพิมพในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ

Siripirote, T., Sumalee, A., H.W. Ho, W.H.K Lam, 2015. Statistical approach for activity-based
model calibration using vehicle reidentification and traffic counts data. Transportation
research part B, 78, 280-300. (Impact factor 2014 = 2.952)

Siripirote, T., Sumalee, A., Watling, D.P., Shao, H., 2014. Updating of travel behavior model
parameters and estimation of vehicle trip chain based on plate scanning. Journal of
Intelligent Transportation Systems, 18(4), 393-409. (Impact factor 2014 = 1.377)

Siripirote, T., Sumalee, A., H.W. Ho, 2013. A statistical synthetic population calibration for
activity-based model with incomplete census data. Journal of the Eastern Asia Society for
Transportation Studies, 10, 742-761.

Siripirote, T., Sumalee, A., Surabal, S. 2016. Traffic study for master plan of toll collection
system on intercity motorway. SWU Engineering Journal, 11(1), 109-120.

mailto:treerapot_eng@yahoo.com


หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559 หนา 130

2. บทความที่ไดรับการตีพิมพฉบับเต็มจากการประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ
Siripiorte T, Sumalee A.   Route Travel Time Estimation from Vehicle Identification Data.

Proceedings of the 21th National Conference on Civil Engineering (NCCE21); 2016 Jun
28-30; Songkhla, Thailand; 2016:12 p.

Siripirote, T., Sumalee, A., Ho, H.W., 2013. Calibrating of activity-based model parameters from
link counts, Paper accepted for the 13th International Conference on Computers in Urban
Planning and Urban Management, Utrecht, The Netherlands.

Siripirote, T., Sumalee, A., Ho, H.W., 2013. Updating of optimal license plate scanning location
with link counts for estimation of OD trip matrix. Presented at the 18th International
Conference of Hong Kong Society for Transportation Studies.

Siripirote, T., Sumalee, A., Lam, W.H.K., Shao, H., 2012. Estimation of activity-based model
parameters from travel diary survey: A case study of major city in Thailand. In Proceedings
of of the 17th International Conference of Hong Kong Society for Transportation Studies,
427–434.

3. หนังสือ/ตํารา
ไมมี

4. ทุนวิจัยที่ไดรับ

ไมมี
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ภาคผนวก ช. การเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงระหวางหลักสูตรใหม พ.ศ.2554 และ
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559
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ความเปล่ียนแปลงของหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2558 จาก หลักสูตรใหม พ.ศ.2554 สามารถสรุป
ไดดังตารางท่ี 1 ถึงตารางท่ี 3 โดยในตารางท่ีเปนการเปรียบเทียบการเปล่ียนแปลงจาก หลักสูตรใหม
พ.ศ.2554 ไปเปนหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559 ในขณะท่ีตารางท่ี 2 แสดงรายการท่ีตัดออกจากหลักสูตร
ใหม พ.ศ.2554 ในขณะท่ีตารางท่ี 3 แสดงรายการท่ีเพิ่มเขามาในหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559

ตารางที่ 1 การเปล่ียนแปลงจากหลักสูตรใหม พ.ศ.2554 และ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2558
ลําดับ หลักสูตรใหม พ.ศ.2554 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559

1 เปดสอนเฉพาะ “ในเวลาราชการ” เปดสอน “ในและนอกเวลาราชการ”
2 อาจารยประจําหลักสูตร (ปรับเปล่ียน)

1. รศ.ดร.ชาญวิทย สายหยุดทอง
2. ผศ.ดร.ธนาดล คงสมบูรณ
3. อ.ดร.ภูริภัส สุนทรนนท

อาจารยประจําหลักสูตร (ทดแทน)
1. อ.ดร.ภาณุวัฒน จอยกลัด
2. รศ.ดร.สัจจะ เสถบุตร
3. ผศ. วาท่ี ร.ต. ดร.ศุภชัย สินถาวร

3 คาธรรมเนียมเหมาจายตลอดหลักสูตรจาก
“83,804”

ปรับเปน “120,000”

4 มีการปรับชื่อกลุม “วิชาเลือกเสรี” ปรับเปน “วิชาเลือก”
5 มีการปรับเปล่ียนรหัส/รายชื่อวิชา/หนวยกิต ดังนี้

5.1 วศย 501 การวิเคราะหทางวิศวกรรม
CVE 501 Engineering Analysis

3(3-0-6)
ศึกษาลําดับและอนุกรม อนุกรมฟูเรียร คา
คําตอบของสมการเสนตรงและไมตรง ทฤษฎี
ทางเมตริกซ การประมาณคาของฟงกชันและ
ขอมูล วิธีผลตางอันตะ การอินติเกรทเชิง
ตัวเลข การหาคําตอบของสมการเชิงอนุพันธ
แบบธรรมดาและสมการเชิงอนุพันธยอย
ปญหาคาเริ่มตนและคาขอบเขต การแปลงฟู
เรียรและลาปลาซ ปญหาคาไอเกน การปรับ
เสนโคง การจําลองทางคณิตศาสตร

วศย 501 คณิตศาสตรคํานวณและการประยุกต
ทางวิศวกรรม
CVE 501 Computational Mathematics and
Engineering Applications
3(3-0-6)
ศึกษาลําดับและอนุกรม อนุกรมฟูเรียร คา
คําตอบของสมการเชิงเสนและไรเชิงเสน ทฤษฎี
ทางเมตริกซ การหาผลเฉลยดวยระเบียบวิธีเชิง
ประมาณ วิธีผลตางอันตะ การหาปริพันธเชิง
ตัวเลข ผลเฉลยของสมการเชิงอนุพันธแบบ
ธรรมดา และสมการเชิงอนุพันธยอย ปญหาคา
เริ่มตนและคาขอบเขต การแปลงฟูเรียรและลา
ปลาซ ปญหาคาเจาะจง การปรับเสนโคง การ
จําลองทางคณิตศาสตร
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ลําดับ หลักสูตรใหม พ.ศ.2554 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559
5.2 วศย 502 การออกแบบงานวิจัยทาง

วิศวกรรมโยธา
CVE 502 Research Design in Civil
Engineering
3(3-0-6)
ศึกษาแนวคิดและหลักการวิจัยทางวิศวกรรม
โยธา การออกแบบการวิจัยทางวิศวกรรม
โยธา การสรางเครื่องมือท่ีใชในการวิจัยการ
เลือกวิธีทดลอง การจัดการขอมูลเชิงปริมาณ
และขอมูลเชิงคุณภาพ การเผยแพรงานวิจัย
การประเมินผลรายงานการวิจัยและการใช
ผลการวิจัยในงานวิศวกรรมโยธา

วศย 502 การออกแบบงานวิจัยทาง
วิศวกรรมโยธา
CVE 502 Research Design in Civil
Engineering
3(2-2-5)
ศึกษาแนวคิดและหลักการวิจัยทางวิศวกรรม
โยธา การออกแบบการวิจัยทางวิศวกรรมโยธา
การสรางเครื่องมือท่ีใชในการวิจัยการเลือกวิธี
ทดลอง การจัดการขอมูลเชิงปริมาณและขอมูล
เ ชิ ง คุ ณ ภ า พ  ก า ร เ ผ ยแ พ ร ง า น วิ จั ย ก า ร
ประ เ มินผลร าย งานการ วิ จั ยและก าร ใ ช
ผลการวิจัยในงานวิศวกรรมโยธา

5.3 วศย 503 สัมมนาทางวิศวกรรมโยธา
CVE 503 Civil Engineering Seminar
1(0-3-6)
ศึกษาการวิพากษงานวิจัย ประเด็นปญหาท่ี
คัดสรรทางวิศวกรรมโยธาเฉพาะกลุมวิชา
การสัมมนาการวิจัยทางวิศวกรรมโยธาเฉพาะ
กลุมวิ ชา  การพัฒนาโครงการวิ จั ยทาง
วิศวกรรมโยธาเฉพาะกลุมวิชา

วศย 503 สัมมนาทางวิศวกรรมโยธา
CVE 503 Civil Engineering Seminar
2(1-2-3)
ศึกษาสํารวจ วิเคราะห วิพากษ วิจารณ และหา
ขอสรุปประเด็นปญหาทางวิศวกรรมโยธาเฉพาะ
กลุมวิชา ซ่ึงอาจเปนปญหาท่ีเกี่ยวของกับหัวขอ
วิจัย หรือเปนปญหาท่ีมีความสําคัญและไดรับ
ความสนใจทางวิชาการอยางกวางขวาง โดยให
ผูเรียนศึกษาคนควาดวยตนเอง ภายใตการดูแล
และใหคํ าแนะนํ าจากอาจารยผูสอน และ
นําเสนอผลการศึกษาหนาชั้นเรียนและรูปแบบ
รายงาน

5.4 วศย 512 สถิติสําหรับส่ิงแวดลอมและ
ทรัพยากรน้ํา
CVE 512 Statistical Methods for
Environment and Water Resources
3(3-0-6)
ศึกษาวิธีการทางสถิติท่ีเหมาะสมกับขอมูล
มลพิษส่ิงแวดลอมและขอมูลดานทรัพยากร
น้ํา การออกแบบการเก็บตัวอยาง ประเภท
การสุมตัวอยาง การกระจายตัวของขอมูล

วศย 512 วิธีทางสถิติสําหรับส่ิงแวดลอมและ
ทรัพยากรน้ํา
CVE 512 Statistical Methods for
Environment and Water Resources
3(2-2-5)
ศึกษาวิธีการทางสถิติ ท่ี เหมาะสมกับขอมูล
มลพิษส่ิงแวดลอมและขอมูลดานทรัพยากรน้ํา
การออกแบบการเก็บตัวอยาง ประเภทการสุม
ตัวอยาง การกระจายตัวของขอมูล การทดสอบ
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ลําดับ หลักสูตรใหม พ.ศ.2554 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559
ก า ร ทด ส อบ ภ า ว ะ ส า ร รู ป สนิ ท ดี  ก า ร
ตรวจสอบคาผิดปกติของขอมูล การจัดการ
ขอมูลท่ีไมทราบคาชัดเจน ความสัมพันธกัน
ของขอมูล วิธีกําลังสองนอยท่ีสุด วิธีการ
ถดถอยของขอมูล การออกแบบการทดลอง
การทดสอบสมมติฐาน การวิเคราะหแนวโนม
ของขอมูล

ภาวะสารรูปสนิทดี การตรวจสอบคาผิดปกติ
ของขอมูล การจัดการขอมูลท่ีไมทราบคาชัดเจน
ความสัมพันธกันของขอมูล วิธีกําลังสองนอย
ท่ีสุด วิธีการถดถอยของขอมูล การออกแบบ
การทดลอง การทดสอบสมมติ ฐาน การ
วิเคราะหแนวโนมของขอมูล

5.3 วศย 513 การบริหารจัดการลุมน้ําแบบองค
รวม
CVE 513 Integrated River Basin
Management
3(3-0-6)
ศึกษาพื้นฐานการวางแผนพัฒนาลุมน้ําแบบ
บูรณาการ การจัดสรรทรัพยากรน้ําแบบ
ย่ังยืน ผลกระทบทางส่ิงแวดลอม ผลกระทบ
เนื่องจากการเปล่ียนแปลงสภาวะอากาศ การ
สรางแบบจําลองลุมน้ํา นโยบายและแนว
ทางการจัดการลุมน้ํา กรณีศึกษา

วศย 513 การบริหารจัดการน้ํา แบบบูรณาการ

CVE 513 Integrated Water Resources
Management
3(2-2-5)
ศึกษาพื้นฐานการวางแผนพัฒนาลุมน้ําแบบ
บูรณาการ การจัดสรรทรัพยากรน้ําแบบย่ังยืน
ผลกระทบทางส่ิงแวดลอม ผลกระทบเนื่องจาก
การเปล่ียนแปลงสภาวะอากาศ การสราง
แบบจําลองลุมน้ํา นโยบายและแนวทางการ
จัดการลุมน้ํา กรณีศึกษา

5.7 วศย 616 กฎหมายส่ิงแวดลอม
CVE 616 Environmental Law
3(3-0-6)
ศึกษาพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษา
คุณภาพส่ิงแวดลอมแหงชาติ มาตรฐานของ
คุณภาพน้ํ าผิ วดินภายในประ เทศและ
ตางประเทศมาตรฐานของคุณภาพอากาศ
ภ า ย ใ น ป ร ะ เ ท ศ แ ล ะ ต า ง ป ร ะ เ ท ศ
พระราชบัญญัติน้ําในตางประเทศ ขอตกลง
นานาชาติเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม

วศย519 กฎหมายส่ิงแวดลอม
CVE 519 Environmental Law
3(2-2-5)
ศึกษาพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพ
ส่ิงแวดลอมแหงชาติ มาตรฐานของคุณภาพน้ํา
ผิวดินภายในประเทศและตางประเทศมาตรฐาน
ของคุณภาพอากาศภายในประ เทศและ
ตางประเทศ พระราชบัญญัติน้ําในตางประเทศ
ขอตกลงนานาชาติเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอม

5.9 วศย 618วิศวกรรมการควบคุมมลพิษทาง
อากาศ
CVE 618 Air Pollution Control
Engineering
3(3-0-6)

วศย 612วิศวกรรมการควบคุมมลพิษทาง
อากาศ
CVE 612 Air Pollution Control Engineering

3(2-2-5)
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ศึกษาเกณฑและมาตรฐานของคุณภาพ
อากาศ การออกแบบและการควบคุมปริมาณ
อนุภาคในอากาศ มลพิษทางอากาศ ท่ี
หลากหลาย สารประกอบอินทรียระเหย
ระบบการหมุนเวียนอากาศ การควบคุมและ
การเผากําจัดขยะของเสีย

ศึกษาเกณฑและมาตรฐานของคุณภาพอากาศ
การออกแบบและการควบคุมปริมาณอนุภาคใน
อากาศ  มลพิษทา งอากาศ ท่ีหลากหลาย
สารประกอบอินทรียระเหย ระบบการหมุนเวียน
อากาศ การควบคุมและการเผากําจัดขยะของ
เสีย

5.10 วศย 619 หัวขอคัดสรรทางวิศวกรรม
แหลงน้ําและส่ิงแวดลอม
CVE 619 Selected Topics in Water
Resources and Environmental Engineering
3(3-0-6)
วิชาสําหรับศึกษาถึงปญหาและการแกปญหา
ทางวิศวกรรมแหลงน้ําและส่ิงแวดลอมท่ี
เกิดขึ้นจริงอยางมีประสิทธิภาพและย่ังยืน

วศย 613 หัวขอคัดสรรทางวิศวกรรมแหลง
น้ําและส่ิงแวดลอม
CVE 613 Selected Topics in Water
Resources and Environmental Engineering
1(0-2-1)
วิชาสําหรับศึกษาถึงปญหาและการแกปญหา
ทางวิศวกรรมแหลงน้ําและส่ิงแวดลอมท่ีเกิดขึ้น
จริงอยางมีประสิทธิภาพและย่ังยืน

5.4 วศย 521 การบริหารโครงการกอสราง
นานาชาติ
CVE 521International Construction
Projects Management
3(3-0-6)
ศึกษาหลักการและการปฏิบัติ เกี่ ยวกับ
โครงการกอสรางระดับนานาชาติ การบริหาร
โครงการกอสร างระดับนานาชาติ  การ
วางแผนงาน การดํา เนินโครงการ การ
ติดตามและควบคุมโครงการ การประเมินผล
โครงการ การเผยแพรและการใชประโยชน
จากการประเมินผลโครงการ

วศย 525 การจัดการโครงการกอสรางระดับ
นานาชาติ
CVE 525 International Construction
Project Management
3(2-2-5)
ศึกษาหลักการและการปฏิบัติเกี่ยวกับโครงการ
กอสรางระดับนานาชาติ การบริหารโครงการ
กอสรางระดับนานาชาติ การวางแผนงาน การ
ดํา เนินโครงการ การติดตามและควบคุม
โครงการ การประเมินผลโครงการ การเผยแพร
และการใชประโยชนจากการประเมินผล
โครงการ

5.5 วศย 526 การบริหารความปลอดภัยใน
โครงการ กอสราง
CVE 526 Safety Management for
Construction
3(3-0-6)
ศึกษานโยบายความปลอดภัย และกฎแหง
ความปลอดภัย ปญหาจากแนวของผูบริหาร
ระดับสูง สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ การใช

วศย 527 การจัดการความปลอดภัยสําหรับการ
กอสราง
CVE 527 Safety Management for
Construction
3(3-0-6)
ศึกษานโยบายความปลอดภัย และกฎแหงความ
ปลอดภัย ปญหาจากแนวของผูบริหารระดับสูง
สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ การใช PDCA ในเรื่อง
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PDCA ในเรื่องความปลอดภัย การจัดการ
และการควบคุมความปลอดภัย มาตรฐาน
ความปลอดภัย การบริหารโครงการและ
เอกสาร แผนความปลอดภัย และการจัดการ
ความปลอดภัยในโครงการกอสราง

ความปลอดภัย การจัดการและการควบคุม
ความปลอดภัย มาตรฐานความปลอดภัย การ
บริหารโครงการและเอกสาร  แผนความ
ปลอดภัย และการจัดการความปลอดภัยใน
โครงการกอสราง

5.6 วศย 614 กระบวนการขั้นสูงในการผลิต
น้ําประปา
CVE 614 Advanced Water Treatment
Processes
3(3-0-6)
ศึกษาลักษณะของแหลงน้ําและปริมาณความ
ตองการน้ําประปาของชุมชน กระบวนการ
ทางกายภาพและ เค มี สําหรับการผ ลิต
น้ําประปาเพื่อชุมชนและอุตสาหกรรม การ
อ อ ก แ บ บ ท า ง วิ ศ ว ก ร ร ม ข อ ง ห น ว ย
กระบวนการท่ีเกี่ยวของ การสรางแบบจําลอง
ทางคณิตศาสตรของหนวยกระบวนการ

วศย 518 กระบวนการขั้นสูงในการบําบัดน้ํา
CVE 518 Advanced Water Treatment
Processes
3(3-0-6)
ศึกษาลักษณะของแหลงน้ําและปริมาณความ
ตองการน้ําประปาของชุมชน กระบวนการทาง
กายภาพและเคมีสําหรับการผลิตน้ําประปาเพื่อ
ชุมชนและอุตสาหกรรม การออกแบบทาง
วิศวกรรมของหนวยกระบวนการท่ีเกี่ยวของ
การสรางแบบจําลองทางคณิตศาสตรของหนวย
กระบวนการ

5.8 วศย 529 เรื่องคัดสรรทางวิศวกรรมการ
จัดการการกอสราง
CVE 529 Selected Topics in Construction
Management Engineering
3(3-0-6)
วิชาสําหรับศึกษาถึงปญหาและการแกปญหา
ทางวิศวกรรมการจัดการการกอสราง ท่ี
เกิดขึ้นจริงอยางมีประสิทธิภาพและย่ังยืน

วศย 622 หัวขอคัดสรรทางวิศวกรรมการ
จัดการการกอสราง
CVE 622 Selected Topics in Construction
Management Engineering
1(0-2-1)
วิชาสําหรับศึกษาถึงปญหาและการแกปญหา
ทางวิศวกรรมการจัดการการกอสรางท่ีเกิดขึ้น
จริง อยางมีประสิทธิภาพและย่ังยืน

5.9 วศย 539 เรื่องคัดสรรทางวิศวกรรม
โครงสราง
CVE 539 Selected Topics in Structural
Engineering
3(3-0-6)
วิชาสําหรับศึกษาถึงปญหาและการแกปญหา
ทางวิศวกรรมโครงสรางท่ีเกิดขึ้นจริงอยางมี
ประสิทธิภาพและย่ังยืน

วศย 632 หัวขอคัดสรรทางวิศวกรรมโครงสราง
CVE 632 Selected Topics in Structural
Engineering
1(0-2-1)
วิชาสําหรับศึกษาถึงปญหาและการแกปญหา
ทางวิศวกรรมโครงสรางท่ีเกิดขึ้นจริงอยางมี
ประสิทธิภาพและย่ังยืน
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5.10 วศย 538 การวิเคราะหโครงสรางดวยวิธีไฟ

ไนตอิลิเมนต
CVE 538 Finite Element Analysis of
Structures
3(3-0-6)
ศึกษาหลักการพื้นฐานของวิธีไฟไนตเอลิ
เมนต วิธีถวงน้ําหนักเศษตกคาง สมการไฟ
ไนตเอลิเมนต สมการจากหลักการพลังงาน
ฟงกชั่นรูปราง การวิเคราะหไฟไนทอิลิเมนต
ของระบบสองมิติ   และสามมิติ ซีเอสทีเอลิ
เมนต ไอโซพาราเมตริกเอลิเมนต โซลิดเอลิ
เมนต โครงสรางแผนและเปลือกบาง การใช
วิธีเชิงตัวเลข และคอมพิวเตอรวิเคราะห
โครงสราง การประยุกตในปญหาวิศวกรรม
โครงสราง

วศย538 วิธีไฟไนตอิลิเมนตสําหรับโครงสราง
ทางวิศวกรรม
CVE 538 Finite Element Methods for
Engineering Structures
3(3-0-6)
ศึกษาหลักการพื้นฐานของไฟไนตอิลิเมนต วิธี
ถวงน้ําหนักเศษตกคาง สมการไฟไนตอิลิเมนต
สมการจากหลักการพลังงาน ฟงกชั่นรูปราง การ
วิเคราะหไฟไนตอิลิเมนตของระบบสองมิติ
และสามมิติ  ซี เอสทีเอลิเมนต  ไอโซพารา
เมตริกอิลิเมนต อิลิเมนตทรงตัน โครงสราง
แผนและเปลือกบาง การใชวิธีเชิงตัวเลข และ
คอมพิวเตอรวิเคราะหโครงสราง การประยุกต
ในปญหาวิศวกรรมโครงสราง

5.12 วศย 631 โครงสรางเหล็กขั้นสูง
CVE 631 Advanced Steel Structures
3(3-0-6)
ศึกษาพฤติกรรมขององคอาคารรับแรงอัด
แรงดึง องคอาคารท่ีรับแรงดัดและแรงอัด
รวมกัน องคอาคารรับแรงบิด คานท่ีมีและ
ปราศจากค้ํายันดานขาง เสถียรภาพขององค
อาคารของโครงสรางเหล็ก ขอตอของอาคาร
เหล็ก หลักการและทฤษฎีพื้ นฐานของ
มาตรฐานการออกแบบในปจจุบัน การ
ออกแบบการลาของโครงสรางเหล็ก การ
ออกแบบโครงสรางเหล็กโดยวิธีพลาสติก

วศย 533 พฤติกรรมของโครงสรางเหล็ก
CVE 533 Behaviors of Steel Structures
3(2-2-5)
ศึกษาพฤติกรรมขององคอาคารรับแรงอัด แรง
ดึง องคอาคารท่ีรับแรงดัดและแรงอัด รวมกัน
องคอาคารรับแรงบิด คานท่ีมีและปราศจากค้ํา
ยันดานขาง เสถียรภาพขององคอาคารของ
โครงสร า ง เห ล็ก  ข อต อของอาคาร เห ล็ก
หลักการและทฤษฎีพื้นฐานของมาตรฐานการ
ออกแบบในปจจุบัน การออกแบบการลาของ
โครงสรางเหล็ก การออกแบบโครงสรางเหล็ก
โดยวิธีพลาสติก

5.13 วศย 636 เทคนิคและวัสดุ ท่ีใชซอมแซม
โครงสรางคอนกรีตท่ีเส่ือมสภาพ
CVE 636 Repair Techniques and
Materials for Deteriorated Concrete
Structures
3(3-0-6)
ศึกษาความเสียหายจากการเส่ือมสภาพของ

วศย 569 การซอมแซมโครงสรางคอนกรีตท่ี
เส่ือมสภาพ
CVE 569 Repair Techniques for
Deteriorated Concrete Structures

3(3-0-6)
ศึกษาความเสียหายจากการเส่ือมสภาพของ
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คอนกรีต การบํารุงรักษาคอนกรีต ลักษณะ
ของคอนกรีต และความรุนแรงของความ
เสียหาย ท่ีตองการซอมแซม การหาสาเหตุ
ความเสียหาย การวิเคราะหความรุนแรง การ
ขยายตัวของความเสียหายตองการซอมแซม
การเลือกวัสดุและวิธีการซอมแซม การ
เตรียมคอนกรีตเดิมเพื่อการซอมแซม

คอนกรีต การบํารุงรักษาคอนกรีต ลักษณะของ
คอนกรีต และความรุนแรงของความเสียหาย ท่ี
ตองการซอมแซม การหาสาเหตุความเสียหาย
การวิเคราะหความรุนแรง การขยายตัวของ
ความเสียหายท่ีตองการซอมแซม การเลือกวัสดุ
และวิธีการซอมแซม การเตรียมคอนกรีตเดิม
เพื่อการซอมแซม

5.14 วศย 634 คอนกรีตเทคโนโลยีขั้นสูง
CVE 634 Advanced Concrete
Technology
3(3-0-6)
ศึ กษาคุณสมบั ติ ขอ งคอนกรี ตสดและ
คอนกรีตท่ีแข็งตัว  พฤติกรรมอิลาสติก การ
คืบ การลา  การหดตัว ความคงทนของ
โครงสรางคอนกรีต ความตานทานการ
กระแทก จุลโครงสรางของคอนกรีตชนิดตาง
ๆ คอนกรีตกําลังสูง คอนกรีตการเทไดสูง
คอนกรีตน้ําหนักเบา คอนกรีตสมรรถนะสูง
คอนกรีตเสริมใยและคอนกรีตอัดแนน ความ
กาวหน้ําลาสุดทางเทคโนโลยีคอนกรีต

วศย 561 เทคโนโลยีคอนกรีตขั้นสูง
CVE 561 Advanced Concrete Technology

3(3-0-6)
ศึกษาคุณสมบัติของคอนกรีตสดและคอนกรีตท่ี
แข็งตัว  พฤติกรรมยืดหยุน การคืบ การลา การ
หดตัว ความคงทนของโครงสรางคอนกรีต
ความตานทานการกระแทก โครงสรางของ
คอนกรีตระดับจุลภาค คอนกรีตกํ า ลัง สูง
คอนกรีตไหลเองได  คอนกรีตน้ํ าหนักเบา
คอนกรีตสมรรถนะสูง คอนกรีตเสริมใยและ
คอนกรีตอัดแนน ความกาวหนาลาสุดทาง
เทคโนโลยีคอนกรีต

5.15 วศย 635 วัสดุวิศวกรรมโยธาขั้นสูง
CVE 635 Advanced Civil Engineering
Materials
3(3-0-6)
ศึกษาจุลโครงสรางของวัสดุวิศวกรรมโยธา
วัสดุประกอบ กลไกการพัง การวิเคราะหการ
วิบัติและการพัง กําลังการลาและการขยายตัว
รอยราวของวัสดุ สเตอริโอโลยี เทคนิคการ
วิเคราะหโครงสรางและคุณสมบัติของวัสดุ
เชน TEM SEM เอ็กซเรยดิฟแฟรคชัน รี
โ อ โ ล ยี  ค ว ามก า วหน า ล า สุ ดท า ง วั ส ดุ
วิศวกรรม

วศย 564 วัสดุวิศวกรรมโยธาขั้นสูง
CVE 564 Advanced Civil Engineering
Materials
3(3-0-6)
ศึกษาจุลโครงสรางของวัสดุวิศวกรรมโยธา วัสดุ
ประกอบ กลไกการพัง การวิเคราะหการวิบัติ
และการพัง กําลังการลาและการขยายตัวรอย
ราวของวัสดุ สเตอริโอโลยี เทคนิคการวิเคราะห
โครงสรางและคุณสมบัติของวัสดุดวยเทคนิค
เอ็กซเรยดิฟแฟรคชัน รีโอโลยี และศึกษา
ความกาวหนาลาสุดทางวัสดุวิศวกรรม

6 มีการปรับเปล่ียนคําอธิบายรายวิชา
7 มีการปรับรายบังคับ 4 วิชา ในแตละหมวดดังตอไปนี้
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7.1 กลุมวิชาวิศวกรรมแหลงน้ําและส่ิงแวดลอม

(Water Resources and Environmental Engineering)
วศย 511 อุทกวิทยาขั้นสูง
CVE 511 Advanced Hydrology
3(3-0-6)
ศึกษาศักยของมวลอากาศชื้น น้ําฟา ปริมาณ
ฝนสูงสุดท่ีอาจเปนได ความสัมพันธระหวาง
ความเขม-ชวงเวลา สําหรับเขื่อนเก็บกักน้ํา
ก าร เค ล่ือนตั วของกราฟน้ํ านอง สู ง สุด
แนวคิดในการวิเคราะหขอมูลอุทกวิทยาเพื่อ
วางแผนพัฒนาและจัดการทรัพยากรน้ํา

วศย 512 สถิติสําหรับส่ิงแวดลอมและ
ทรัพยากรน้ํา
CVE 512 Statistical Methods for
Environment and Water Resources
3(3-0-6)
ศึกษาวิธีการทางสถิติท่ีเหมาะสมกับขอมูล
มลพิษส่ิงแวดลอมและขอมูลดานทรัพยากร
น้ํา การออกแบบการเก็บตัวอยาง ประเภท
การสุมตัวอยาง การกระจายตัวของขอมูล
ก า ร ทด ส อบ ภ า ว ะ ส า ร รู ป สนิ ท ดี  ก า ร
ตรวจสอบคาผิดปกติของขอมูล การจัดการ
ขอมูลท่ีไมทราบคาชัดเจน ความสัมพันธกัน
ของขอมูล วิธีกําลังสองนอยท่ีสุด วิธีการ
ถดถอยของขอมูล การออกแบบการทดลอง
การทดสอบสมมติฐาน การวิเคราะหแนวโนม
ของขอมูล

วศย 511อุทกวิทยาขั้นสูง
CVE 511 Advanced Hydrology
3(3-0-6)
ศึกษาศักยของมวลอากาศชื้น น้ําฟา ปริมาณฝน
สูงสุดท่ีอาจเปนได ความสัมพันธระหวางความ
เขม-ชวงเวลา สําหรับเขื่อนเก็บกักน้ํา การ
เคล่ือนตัวของกราฟน้ํานองสูงสุด แนวคิดในการ
วิเคราะหขอมูลอุทกวิทยาเพื่อวางแผนพัฒนา
และจัดการทรัพยากรน้ํา

วศย 512 วิธีทางสถิติสําหรับส่ิงแวดลอมและ
ทรัพยากรน้ํา
CVE 512Statistical Methods for
Environment and Water Resources
3(2-2-5)
ศึกษาวิธีการทางสถิติ ท่ี เหมาะสมกับขอมูล
มลพิษส่ิงแวดลอมและขอมูลดานทรัพยากรน้ํา
การออกแบบการเก็บตัวอยาง ประเภทการสุม
ตัวอยาง การกระจายตัวของขอมูล การทดสอบ
ภาวะสารรูปสนิทดี การตรวจสอบคาผิดปกติ
ของขอมูล การจัดการขอมูลท่ีไมทราบคาชัดเจน
ความสัมพันธกันของขอมูล วิธีกําลังสองนอย
ท่ีสุด วิธีการถดถอยของขอมูล การออกแบบ
การทดลอง การทดสอบสมมติ ฐาน การ
วิเคราะหแนวโนมของขอมูล
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วศย 513 การบริหารจัดการลุมน้ําแบบองค
รวม
CVE 513 Integrated River Basin
Management
3(3-0-6)
ศึกษาพื้นฐานการวางแผนพัฒนาลุมน้ําแบบ
บูรณาการ การจัดสรรทรัพยากรน้ําแบบ
ย่ังยืน ผลกระทบทางส่ิงแวดลอม ผลกระทบ
เนื่องจากการเปล่ียนแปลงสภาวะอากาศ การ
สรางแบบจําลองลุมน้ํา นโยบายและแนว
ทางการจัดการลุมน้ํา กรณีศึกษา

วศย 514 กระบวนการขั้นสูงในการบําบัดน้ํา
เสียจากชุมชน
CVE 514 Advanced Domestic
Wastewater Treatment Processes

3(3-0-6)
ศึกษาลักษณะของน้ําเสียชุมชน การบําบัดน้ํา
เสียชุมชนดวยกระบวนการทางกายภาพ เคมี
และชีวภาพ การบําบัดแบบใชอากาศและไม
ใชอากาศ การใชแบบจําลองทางคณิตศาสตร
การกําจัดไนโตรเจนและฟอสฟอรัส การ
จัดการตะกอนของน้ําเสีย

วศย 513การบริหารจัดการน้ํา แบบบูรณาการ

CVE 513 Integrated Water Resources
Management
3(2-2-5)
ศึกษาพื้นฐานการวางแผนพัฒนาลุมน้ําแบบ
บูรณาการ การจัดสรรทรัพยากรน้ําแบบย่ังยืน
ผลกระทบทางส่ิงแวดลอม ผลกระทบเนื่องจาก
การเปล่ียนแปลงสภาวะอากาศ การสราง
แบบจําลองลุมน้ํา นโยบายและแนวทางการ
จัดการลุมน้ํา กรณีศึกษา

วศย 514 กระบวนการขั้นสูงในการบําบัดน้ํา
เสียจากชุมชน
CVE 514 Advanced Domestic Wastewater
Treatment
Processes
3(3-0-6)
ศึกษาลักษณะของน้ําเสียชุมชน การบําบัดน้ํา
เสียชุมชนดวยกระบวนการทางกายภาพ เคมี
และชีวภาพ การบําบัดแบบใชอากาศและไมใช
อากาศ การใชแบบจําลองทางคณิตศาสตร การ
กําจัดไนโตรเจนและฟอสฟอรัส การจัดการ
ตะกอนของน้ําเสีย

7.2 กลุมวิชาวิศวกรรมการจัดการกอสราง (Construction Management Engineering)
วศย 521 การบริหารโครงการกอสราง
นานาชาติ
CVE 521 International Construction
Projects Management
3(3-0-6)
ศึกษาหลักการและการปฏิบัติ เกี่ ยวกับ
โครงการกอสรางระดับนานาชาติ การบริหาร
โครงการกอสร างระดับนานาชาติ  การ
วางแผนงาน การดํา เนินโครงการ การ

วศย 521 วิธีการและเครื่องจักรท่ีใชในการ
กอสราง
CVE 521 Construction Methods and
Equipment
3(2-2-5)
ศึกษาการเลือกใชเครื่องจักรและวิธีการกอสราง
สําหรับดินและงานคอนกรีต เครื่องมือท่ีใชใน
การเคล่ือนยาย การยก การลําเลียงและการสูบ
มวลดินและคอนกรีต เสาเข็มและเครื่องตอก



หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559 หนา 141

ลําดับ หลักสูตรใหม พ.ศ.2554 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559
ติดตามและควบคุมโครงการ การประเมินผล
โครงการ การเผยแพรและการใชประโยชน
จากการประเมินผลโครงการ

วศย 522 การบริหารองคกรกอสราง
CVE 522 Construction Organizational
Management
3(3-0-6)
ศึกษาแนวคิดทฤษฎีองคการการบริหารและ
การจัดการองคกรในงานกอสราง ปจจัยท่ีมี
ผลตอประสิทธิภาพการบริหารและการ
จัดการองคกรกอสรางการวางแผนกลยุทธ
และการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการบริหาร
องคกรกอสรางการบริหารคุณภาพในองคกร
กลยุทธและทักษะการบริหารการกอสราง
วิเคราะหสถานการณปจจุบันและแนวโนม
การบริหารและการจัดการองคกรกอสราง

วศย 523 วิศวกรรมคุณคาในโครงการ
กอสราง
CVE 523 Value Engineering in
Construction Project
3(3-0-6)
ศึกษาวิศวกรรมคุณค าในอุตสาหกรรม
กอสร า ง  วัฏจักรของการควบคุมราคา
วัตถุประสงคของวิศวกรรมคุณค า การ
เลือกใชวิธีการและเทคนิคการบูรณาการ
วิศวกรรมคุณคา ในงานออกแบบโครงการ
กอสราง กระบวนการในการจัดการ

เสาเข็ม งานอุโมงค เครื่องจักรสําหรับการผลิต
ค อ น ก รี ต  ก า ร ป ร ะ ม า ณ ค า ใ ช จ า ย ใ น
ขบวนการผลิต

วศย 522 เทคนิคการตรวจงาน
CVE 522 Inspection Techniques

3(2-2-5)
ศึกษาบทบาทของผูตรวจงาน มนุษยสัมพันธ
ขั้นตอนของงานกอสราง และจุดสําคัญท่ีจะตอง
ตรวจเปนพิเศษ บทกําหนดและความคลาด
เคล่ือนท่ียอมให ความปลอดภัยในการปฏิบัติ
การทํารายงานการกอสราง ความสําคัญของ
รายการกอสรางประกอบแบบเกี่ยวกับคุณภาพ
ของวัสดุ การทดสอบวัสดุและการเทียบเทา
เทคโนโลยีของวัสดุท่ีใชในงานกอสราง

วศย523 การจัดการองคกรกอสราง

CVE 523 Construction Organizationa
l Management
3(2-2-5)
ศึกษาแนวคิดทฤษฎีองคการการบริหารและการ
จัดการองคกรในงานกอสราง ปจจัยท่ีมีผลตอ
ประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการองคกร
กอสรางการวางแผนกลยุทธและการประเมินผล
สัมฤทธิ์ทางการบริหารองคกรกอสรางการ
บริหารคุณภาพในองคกรกลยุทธและทักษะการ
บริหารการกอสราง วิ เคราะหสถานการณ
ปจจุบันและแนวโนมการบริหารและการจัดการ
องคกรกอสราง



หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559 หนา 142

ลําดับ หลักสูตรใหม พ.ศ.2554 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559
วศย 524 การบริหารการเงินของโครงกา
CVE 524 Project Financial Management

3(3-0-6)
ศึกษาความสําคัญของการบริหารการเงินตอ
การบริหารงานโครงการในองคกรกอสราง
โครงการกอสรางและกระบวนงานกอสราง
การไฟแนนซโครงการเทคนิคการจัดหา
โครงการ จุดคุมทุน กําไร การวิเคราะห
รายรับรายจายของโครงการกับระบบบัญชีใน
งานกอสราง รวมถึงระบบและฐานขอมูลเพื่อ
การควบคุมคาใชจาย การประเมินเพื่อพัฒนา
โครงการเปนการประเมินความเปนไปไดใน
การริเริ่มโครงการ การวิเคราะหการเงินและ
สภาพแวดลอมโครงการ เพื่อใชชวยในการ
ตัดสินใจในการพัฒนาโครงการ หรือใชใน
การโนมนาวลูกคาในศักยภาพทางธุรกิจของ
โครงการ รวมถึงแนะนําวิธีการตอรอง และ
กระบวนการสรุปขอมูลโครงการกับลูกคา

วศย 524 การควบคุมตนทุนโครงการกอสราง
CVE 524Cost Control in Construction
Project
3(2-2-5)
ศึกษาแนวคิดและหลักการเกี่ยวกับการเงิน
งบประมาณและการบัญชี   การวางแผนและ
การควบคุม การวิเคราะหคาใชจายในโครงการ
กอสราง การบริหารการเงิน และงบประมาณ
การตรวจสอบทางการเงิน การใชเทคโนโลยี
ส า รสน เทศ เพื่ อ ก า รบริ ห า รกา ร เ งินและ
งบประมาณ แนวโนมการบริหารการเงินใน
องคกร

7.3 กลุมวิชาวิศวกรรมโครงสราง (Structural Engineering)
วศย 531 การวิเคราะหโครงสรางขั้นสูง
CVE 531  Advanced Structural Analysis
3(3-0-6)
ศึกษาการวิเคราะหโครงสรางท่ีประกอบดวย
ชิ้นสวนท่ีหนาตัดเปล่ียนแปลง โครงสราง
อารค  โครงสร า ง เคเบิล  การวิ เคราะห
โครงสรางโดยวิธีเมตริกซ  เทคนิคการแก
ระบบสมการเชิงเสนขนาดใหญ คอมพิวเตอร
ในการวิเคราะหโครงสราง การวิเคราะห
โครงสรางโดยวิธีไฟไนตเอลิเมนตเบื้องตน

วศย 531 พลศาสตรโครงสราง
CVE 531 Structural Dynamics
3(3-0-6)
ศึกษาการวิเคราะหผลตอบสนองทางพลศาสตร
ของระบบท่ีมีหนึ่งและหลายดีกรีของความอิสระ
การส่ันแบบฮารโมนิค การส่ันแบบคาบและแรง
ดล การส่ันแบบอิสระและแบบบังคับ  การสราง
สเปกตรัมผลตอบสนอง การจําลองแรงพลวัต
แรงลม และแผนดินไหว วิธีวิ เคราะห เชิ ง
พลศาสตร เชน วิธีวิเคราะหโหมด วิธีวิเคราะห
สเปกตรัม วิธีวิเคราะหในโดเมนเวลาและโดเมน
ความถี่
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ลําดับ หลักสูตรใหม พ.ศ.2554 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559
วศย 532 เสถียรภาพของโครงสราง
CVE 532  Stability of Structures
3(3-0-6)
ศึกษาทฤษฎีเสถียรภาพของโครงสรางแรงดัด
ทุติยภูมิ การโคงงอของเสาในชวงอิลาสติก
และอินอิลาสติกการบิดและโคงงอดานขาง
ของคานเสาคาน-เสาโครงขอแข็งแผนบาง
และเปลือกบางการวิเคราะห โดยใชวิธีทาง
ตัวเลขและพลังงาน การแกปญหาความไม
เสถียรภาพในปจจุบัน

วศย 533 การออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก
ขั้นสูง
CVE 533  Advanced Reinforced Concrete
Design
3(3-0-6)
ศึกษาพฤติกรรม และ กําลังขององคอาคาร
คอนกรีตเสริมเหล็กภายใตแรงกระทําตางๆ
ขอตอของอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก  การ
วิบัติของโครงสรางคอนกรีตเสริมเหล็ก
มาตรฐานการออกแบบโครงสรางคอนกรีต
เสริมเหล็กในปจจุบัน การวิเคราะหเสนคราก
ของแผนพื้น  แนวคิดของการออกแบบ
โครงสรางโดยใชทฤษฎี ลิมิตสเตต ความ
เหนียวของชิ้นสวนโครงสรางคอนกรีตเสริม
เหล็ก การวิเคราะหแบบ strut-and-tie

วศย 532 พฤติกรรมของโครงสรางคอนกรีต
CVE 532 Behaviors of Concrete Structures
3(2-2-5)
ศึกษาพฤติกรรมของท้ังโครงสรางคอนกรีต
เสริมเหล็กและคอนกรีตอัดแรง โดยเนนท่ี
พฤติกรรมการดัด การอัด การเฉือน การบิด
และการอัดรวมกับการดัด ขององคอาคารเชิง
เสน พฤติกรรมขององคอาคารในอาณาบริเวณดี
พฤติกรรมขององคอาคารเชิงระนาบ จุดตอ
กําแพงรับแรงเฉือน และแผนพื้น พฤติกรรม
เนื่องจากความชะรูด พฤติกรรมของโครงสรางท่ี
สัมพันธกับเวลาและการกระตุนสภาวะแวดลอม
ภายนอก

วศย 533 พฤติกรรมของโครงสรางเหล็ก

CVE 533 Behaviors of Steel Structures

3(2-2-5)
ศึกษาพฤติกรรมขององคอาคารรับแรงอัด แรง
ดึง องคอาคารท่ีรับแรงดัดและแรงอัด รวมกัน
องคอาคารรับแรงบิด คานท่ีมีและปราศจากค้ํา
ยันดานขาง เสถียรภาพขององคอาคารของ
โครงสร า ง เห ล็ก  ข อต อของอาคาร เห ล็ก
หลักการและทฤษฎีพื้นฐานของมาตรฐานการ
ออกแบบในปจจุบัน การออกแบบการลาของ
โครงสรางเหล็ก การออกแบบโครงสรางเหล็ก
โดยวิธีพลาสติก
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ลําดับ หลักสูตรใหม พ.ศ.2554 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559
วศย 534 วิศวกรรมฐานรากขั้นสูง
CVE 534  Advanced Foundation
Engineering
3(3-0-6)
ศึกษาการตรวจสอบชั้ นดินและ หินใน
โครงการกอสรางขนาดใหญ  ฐานรากแบบ
ต าง  ๆ เข็มพืด   เสา เข็มและเข็ม เจาะ
อิทธิพลการส่ันสะเทือนจากการตอกเข็ม
ฐานรากแบบเคซอง  การหาคาการทรุดตัว
และการประยุกต  การปรับปรุงฐานรากให
ม่ันคง

วศย 534 การวิเคราะหโครงสรางขั้นสูง
CVE 534 Advanced Structural Analysis
3(3-0-6)
ศึกษาทฤษฎีการวิเคราะหโครงสรางในภาวะ
สมดุล ทฤษฎีของการแอนตัว การคํานวณการ
แอนตัวของโครงสรางอินดีเทอรมิเนทเชิงสถิต
ดวยวิธีของแรงและวิธีของการเคล่ือนตัว การ
วิ เคราะหการแอนตั วของคานด วยวิ ธี เ ชิ ง
ประมาณ ความเปนพลาสติกและการออกแบบ
ในภาวะขีดสุด แผนพื้นและโครงสรางเปลือก
บาง โครงสรางแผนเย้ือ โครงสรางท่ีมีหนาตัด
ไมสมํ่าเสมอ ผลเนื่องจากแรงตามแนวแกน โคง
ตั้งยืดหยุน เคเบิล
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ตารางที่ 2 รายการท่ีตัดออกจากหลักสูตรใหม พ.ศ.2554
ลําดับ หลักสูตรใหม พ.ศ.2554 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559

1 วศย 532 เสถียรภาพของโครงสราง
CVE 532Advanced Reinforced Concrete Design
3(3-0-6)
ศึกษาทฤษฎีเสถียรภาพของโครงสรางแรงดัดทุติยภูมิ
การโคงงอของเสาในชวงอิลาสติกและอินอิลาสติกการ
บิดและโคงงอดานขางของคานเสาคาน-เสาโครงขอ
แข็งแผนบางและเปลือกบางการวิเคราะห โดยใชวิธีทาง
ตัวเลขและพลังงาน การแกปญหาความไมเสถียรภาพ
ในปจจุบัน

-ไมมี-

2 วศย 533 การออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็กขั้นสูง
CVE 533 Advanced Foundation Engineering
3(3-0-6)
ศึกษาพฤติกรรม และ กําลังขององคอาคารคอนกรีต
เสริมเหล็กภายใตแรงกระทําตางๆ ขอตอของอาคาร
คอนกรีตเสริมเหล็ก  การวิบัติของโครงสรางคอนกรีต
เสริมเหล็ก มาตรฐานการออกแบบโครงสรางคอนกรีต
เสริมเหล็กในปจจุบัน การวิเคราะหเสนครากของแผน
พื้น แนวคิดของการออกแบบโครงสรางโดยใชทฤษฎี
ลิมิตสเตต ความเหนียวของชิ้นสวนโครงสรางคอนกรีต
เสริมเหล็ก การวิเคราะหแบบ strut-and-tie

-ไมมี-

3 วศย 534 วิศวกรรมฐานรากขั้นสูง
CVE 534 Advanced Foundation Engineering
3(3-0-6)
ศึกษาการตรวจสอบชั้นดินและหินในโครงการกอสราง
ขนาดใหญ  ฐานรากแบบตาง ๆ เข็มพืด  เสาเข็มและ
เข็มเจาะ  อิทธิพลการส่ันสะเทือนจากการตอกเข็ม
ฐานรากแบบเคซอง  การหาคาการทรุดตัวและการ
ประยุกต  การปรับปรุงฐานรากใหม่ันคง

-ไมมี-

4 วศย 535 วิธีการทดลองในวิศวกรรมโครงสราง
CVE 535 Experimental Methods in Structural
Engineering
3(3-0-6)
ศึกษาวิธีการและอุปกรณท่ีใชในการปฏิบัติงานวิจัย

-ไมมี-
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ลําดับ หลักสูตรใหม พ.ศ.2554 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559
วิศวกรรมโครงสราง หัวขอรวมถึงทฤษฎี ลักษณะ
ทางการทํางานและผลการใชเครื่องมือทรานซดิวเซอร
การตรวจสอบอยางละเอียดของเครื่องมือทรานซดิว
เซอร ระบบการโหลดและการควบคุม การรวบรวม
ขอมูลและสัญญาณ ความรูเบื้องตนของการทดสอบ
โครงสรางแบบไมทําลาย

5 วศย 536 การวิเคราะหโครงสรางโดยวิธีเมตริกซ
CVE 536 Matrix Methods in Structural Analysis
3(3-0-6)
การใชพีชคณิตของเมตริกซในการแกปญหาโครงสราง
การวิเคราะหสปริง คานตอเนื่อง โครงขอหมุน โครงขอ
แข็ ง โดยวิธีสติฟเนสและวิธี เฟลกซิบิ ลิตี้  การใช
คอมพิวเตอรกับเมตริกซ

-ไมมี-

6 วศย 632 การออกแบบโครงสรางตานทานแผนดินไหว
CVE 632 Seismic Design of Structures
3(3-0-6)
ศึกษาวิศวกรรมแผนดินไหวเบื้องตน ธรรมชาติของ
คล่ืนแผนดินไหว ความเขมและขนาดของแผนดินไหว
การตอบสนองและการวิเคราะห สเปคตรัม มาตรฐาน
การออกแบบตานแผนดินไหวและการวิ เคราะห
แผนดินไหว การส่ันสะเทือนไมแนนอน การสรางขอมูล
แผนดินไหวจําลอง การออกแบบและการกําหนด
รายละเอียดโครงสรางเพื่อรับแรงแผนดินไหว

-ไมมี-

7 วศย 633 ทฤษฎีของโครงสรางเปลือกบาง
CVE 633 Plate and Shell Structures
3(3-0-6)

ศึกษาทฤษฎีของแผนบาง การวิเคราะหแผน
บางเนื่องจากแรงกระทําและเง่ือนไขขอบเขต ตาง ๆ
สมการอนุพันธสําหรับการดัดของแผนบางชนิดตาง ๆ
การแกปญหาแผนบางโดยวิธีคลาสสิค วิธีไฟไนตดิฟ
เฟอเรนตและวิธีไฟไนตเอลิเมนต การวิเคราะหเชิง
ตัวเลข ทฤษฎีของเปลือกบาง การวิเคราะหโครงสราง
เปลือกบาง โรเตชั่นนัลเชล ไฮเปอรบอลิกพาราโบลอย
เชล

-ไมมี-
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ตารางที่ 3 รายการท่ีเพิ่มขึ้นจากหลักสูตรใหม พ.ศ.2554
ลําดับ หลักสูตร ปรับปรุงใหม พ.ศ.2554 หลักสูตร ปรับปรุงใหม พ.ศ.2559

1 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา เปนหลักสูตร
แผน ก แบบ ก 2 ประกอบดวย 3 กลุม
วิชา คือ
1. กลุมวิชาวิศวกรรมแหลงน้ําและ
ส่ิงแวดลอม
2. กลุมวิชาวิศวกรรมการจัดการ
กอสราง
3. กลุมวิชาวิศวกรรมโครงสราง

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชา
วิศวกรรมโยธา เปนหลักสูตรแผน ก แบบ ก 2
ประกอบดวย 6 กลุมวิชา คือ
1.กลุมวิชาวิศวกรรมแหลงน้ําและส่ิงแวดลอม
2.กลุมวิชาวิศวกรรมการจัดการกอสราง
3.กลุมวิชาวิศวกรรมโครงสราง
4.กลุมวิชาวิศวกรรมขนสงและระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร
5.กลุมวิชาวิศวกรรมธรณีเทคนิค
6.กลุมวิชาคอนกรีตและวัสดุวิศวกรรม

2 รายชื่อวิชาใหมท่ีเพิ่มเติมในกลุมวิชาวิศวกรรมโครงสราง
2.1 -ไมมี- วศย 533 พฤติกรรมของโครงสรางคอนกรีต

CVE 533 Behaviors of Concrete Structures
3(2-2-5)
ศึกษาพฤติกรรมขององคอาคารรับแรงอัด แรงดึง
องคอาคารท่ีรับแรงดัดและแรงอัด รวมกัน องคอาคาร
รับแรงบิด คานท่ีมีและปราศจากค้ํ า ยันดานขาง
เสถียรภาพขององคอาคารของโครงสรางเหล็ก ขอตอ
ของอาคารเหล็ก หลักการและทฤษฎีพื้นฐานของ
มาตรฐานการออกแบบในปจจุบัน การออกแบบการ
ลาของโครงสรางเหล็ก การออกแบบโครงสรางเหล็ก
โดยวิธีพลาสติก

2.2 -ไมมี- วศย 536 วิศวกรรมคอนกรีต
CVE 536 Concrete Engineering
3(3-0-6)
ศึกษาคุณสมบัติของคอนกรีตสดและคอนกรีตท่ี
แข็งตัว  พฤติกรรมยืดหยุน การคืบ การลา การหดตัว
ความคงทนของโครงสรางคอนกรีต ความตานทาน
การกระแทก โครงสรางของคอนกรีตระดับจุลภาค
คอนกรีตกําลังสูง คอนกรีตไหลเองได คอนกรีต
น้ําหนักเบา คอนกรีตสมรรถนะสูง คอนกรีตเสริมใย
และคอนกรีตอัดแนน ความก าวหนาลา สุดทาง
เทคโนโลยีคอนกรีต
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ลําดับ หลักสูตร ปรับปรุงใหม พ.ศ.2554 หลักสูตร ปรับปรุงใหม พ.ศ.2559
2.3 -ไมมี- วศย 537 การออกแบบโครงสรางขั้นสูง

CVE 537 Advanced Structural Design
3(3-0-6)
ศึกษาลักษณะเฉพาะของโครงสรางพิเศษในงาน
วิศวกรรมโครงสราง การคํานวณแรงกระทําและการ
ออกแบบอาคารสูง ฐานรากรับเครื่องจักร ไซโลขนาด
ใหญ เสาสงไฟฟาแรงสูง อาคารเก็บน้ํา ทาเทียบเรือ
สะพานของทอสง และสะพานในงานรถไฟฟาความเร็ว
สูง

2.4 -ไมมี- วศย 539 หลักการออกแบบสําหรับโครงสรางตานภัย
พิบัติ
CVE 539 Design Principles for Disaster-Resistant
Structures
3(3-0-6)
ศึกษารูปแบบของภัยพิบัติตางๆ การคํานวณแรงท่ีเกิด
จากภัยพิบัติ แรงแผนดินไหว ไตฝุน สึนามิ มหา
อุทกภัย ไฟไหม  ดินโคลนถลม และแรงระเบิด
เทคนิคการออกแบบและการใหรายละเอียดสําหรับ
โครงสรางตานภัยพิบัติ

2.5 -ไมมี- วศย 631 โครงสรางชั่วคราว
CVE 631 Temporary Structures
3(2-2-5)
ศึกษามาตรฐานในงานโครงสรางชั่วคราว น้ําหนัก
บรรทุกในงานกอสราง, การวิบัติของโครงสราง
ชั่วคราว, การค้ํายัน และนั่งราน, แบบหลอคอนกรีต,
ตัวยึดและเชือกรั้งเสา และปนจั่น

3 รายชื่อวิชาใหมท่ีเพิ่มเติมในกลุมวิชาวิศวกรรมขนสงและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร
3.1 -ไมมี- วยม 541 ความตองการขนสงและแบบจําลองการ

ขนสง
CVE 541 Transport Demand and its Modeling
3(2-2-5)
ศึกษาหลักการ การวางแผนขนสง รูปแบบของ
แบบจําลองการขนสง แบบจําลองการพยากรณ
ปริมาณการเดินทางตอเนื่อง 4 ขั้นตอน (แบบจําลอง
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การเกิดการเดินทาง แบบจําลองการกระจายการ
เดินทาง แบบจําลองการเลือกจุดหมายปลายทางการ
เดินทาง แบบจําลองการเลือกยวดยานพาหนะ และ
แบบจําลองการเลือกเสนทางการเดินทาง) การ
ปรับเทียบแบบจําลอง ความคุมคาทางเศรษฐกิจ และ
วิเคราะหผลคาดการณปริมาณการเดินทางท่ีไดจาก
แบบจําลอง และหาความสัมพันธระหวางการพัฒนา
พื้น ท่ีและความตองการ เดินทาง รวม ท้ังศึกษา
แบบจําลองการขนสง อื่นๆ ท่ีเกี่ยวของ

3.2 -ไมมี- วยม 542 ทฤษฎีวิศวกรรมจราจรและการประยุกตใช
CVE 542 Road Traffic Theories and its
Application
3(2-2-5)
ศึกษาทฤษฎีวิศวกรรมจราจร พฤติกรรมการไหลของ
สภาพจราจรบนชวงถนน และท่ีทางรวม/ทางแยก
และสามารถประยุกตใชทฤษฎีวิศวกรรมจราจร ในการ
ออกแบบทางรวม/ทางแยก ไดอยางมีประสิทธิภาพ
เพื่อลดปญหาดานการจราจรติดขัด และเพิ่มความ
ปลอดภัยในการใชถนน กรณีศึกษาของปญหาดาน
การจราจรท่ีสําคัญ เพื่อกําหนดระเบียบวิธี/ขั้นตอน
ในการจัดการจราจร ท่ีเหมาะสม

3.3 -ไมมี- วศย 543 วิศวกรรมการทางขั้นสูง
CVE 543 Advanced Highway Engineering
3(3-0-6)
ศึกษาขบวนการและวิธี ท่ีใชในการออกแบบ การ
กอสราง และการบํารุงรักษางานทาง การวางแผนงาน
ทาง หลักการในการออกแบบความเร็วท่ีเหมาะสมตอ
งานทางแตละประเภท และการออกแบบงานทางใน
แนว ดิ่งและแนวนอนการออกแบบพื้นทางท้ังแบบ
ยืดหยุนและแบบแข็งการออกแบบระบบระบายน้ํา
และงานดินท่ีจําเปนในการกอสรางงานทาง ความ
เส่ือมของพื้นทางและการบํารุงรักษา
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3.4 -ไมมี- วศย 544 ประยุกตใชภาพถายทางอากาศเพื่อ

วิศวกรรมขนสง
CVE 544 Application of GIS in Transportation
Engineering
3(2-2-5)
หลักการของระบบสารสนเทศภูมิศาสตรแนวคิดเรื่อง
การจัดการและการออกแบบฐานขอมูลเชิงพื้นท่ีเพื่อ
งานวิศวกรรมการขนสง ทฤษฎีและเทคนิคในการ
นําเขา การวิเคราะหและการจัดการขอมูลเชิงพื้นท่ี
ความแมนยําและขอผิดพลาดของขอมูลเชิงพื้นท่ีการ
จําลอง การวิเคราะหเพื่อชวยในการตัดสินใจ

3.5 -ไมมี- วศย 545 ความปลอดภัยดานขนสง
CVE 545 Transport Safety
3(3-0-6)
ศึกษาวิศวกรรมความปลอดภัยและการวิเคราะหหา
ความเส่ียงท่ีเกิดจากการสัญจรของยวดยานแตละ
ประเภทท่ีสําคัญ การศึกษาในวิชานี้ รวมไปถึง ศึกษา
ดานการออกกฎขอบังคับดานความปลอดภัย การ
วิเคราะหหาความเส่ียงของการเกิดอุบัติเหตุ จาก
สภาพการจราจร และถนน และหาแนวทางการ
ปรับปรุงหรือแกไขในระยะส้ัน และการระยะยาว
รณรงคนโยบายท่ีสงเสริมใหเกิดความปลอดภัยในการ
สัญจร ของท้ังคน และยวดยาน

3.6 -ไมมี- วศย 546 เศรษฐศาสตรการขนสง
CVE 546 Transport Economics
3(3-0-6)
ศึกษาหลักการของเศรษฐศาสตรในระดับจุลภาค และ
เศรษฐศาสตร ส า ธ า รณะ  ซ่ึ ง เป นพื้ น ฐ านขอ ง
เศรษฐศาสตรการขนสง ซ่ึงเกี่ยวของกับ ความตองการ
เดินทาง การกําหนดราคาและอุปทานการขนสง
ความคุมคาทางเศรษฐศาสตร และการลงทุนโครงการ
ดานการขนสง เปนตน
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3.7 -ไมมี- วศย 547 นโยบายดานการขนสง

CVE 547 Transport Policy
3(3-0-6)
ศึกษาวิธีในการกําหนดนโยบายดานการขนสง ท่ี
เหมาะสม โดยคํานึงถึงสภาพเศรษฐกิจและสังคม
สภาพแวดลอม และสภาพการขนสงและจราจรของแต
ละพื้ น ท่ี   เนื้ อหา ในรายวิ ช ารวมถึ งการศึ กษา
ความสัมพันธระหวางนโยบายดานการจราจร และ
นโยบายอื่นๆ

3.8 -ไมมี- วศย 548 การวิเคราะหโครงขายในระบบการขนสง
CVE 548 Transport System : Network Analysis
3(3-0-6)
ศึกษาองคประกอบพื้นฐาน ในการวิเคราะหดาน
โครงขายคมนาคมและขนสง เวลาการเดินทาง
ความสัมพันธระหวางปริมาณการจราจรและความเร็ว
รูปแบบโครงขาย การวิเคราะหเสนทางการเดินทางท่ี
ส้ัน ท่ี สุด ทฤษฎีการกํ าหนดท่ีตั้ ง ท่ี เกี่ ยวของกับ
โครงขาย รวมท้ังการประยุกตใชทฤษฎีการวิเคราะห
โครงขาย กับสถานการณจริง

3.9 -ไมมี- วศย 549 การสํารวจดวยภาพถาย
CVE 549 Photogrammetry
3(3-0-6)
วิวัฒนาการและประโยชนของการสํารวจดวยภาพถาย
การวางแผนการบินถายภาพ กลองและการถายภาพ
ทางอากาศ การสรางภาพสามมิติ การอานภาพถาย
ทางอากาศ เรขาคณิตของภาพถาย การสามเหล่ียม
จากภาพถายทางอากาศ การมองภาพทรวดทรง
โมเสก เครื่องวาดจากภาพทรวดทรงและภาพออรโธ

3.10 -ไมมี- วศย 642 การดําเนินการและการวางแผนระบบขนสง
มวลชน
CVE 642 Public Transport: Operations and
Service Planning
3(3-0-6)
ศึกษาหลักการและองคประกอบพื้นฐาน สําหรับการ
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ออกแบบระบบขนส งมวลชน โดยประ ยุกต ใช
นวัตกรรมการออกแบบระบบขนสงมวลชนใหมๆ ท่ี
ชวยลดคาใชจายในการดําเนินงานระบบขนสงมวลชน
อยางมีประสิทธิภาพ และยังสามารถรองรับความ
ตองการของผูเดินทางไดเปนอยางดี และทําการศึกษา
เปรียบเทียบ ระหวางระบบขนสงมวลชนท่ีดําเนินการ
อยูในปจจุบัน และ การวางแผนปรับปรุงระบบขนสง
มวลชนใหม

3.11 -ไมมี- วศย 643 หัวขอคัดสรรทางวิศวกรรมขนสงและ
การจราจร
CVE 643 Selected Topics in Transport
engineering and Traffic
1(0-2-1)
วิชาสําหรับศึกษาถึงปญหาและการแกปญหาทาง
วิศวกรรมขนสงและจราจรท่ี เกิดขึ้นจริงอย างมี
ประสิทธิภาพและย่ังยืน

4 รายชื่อวิชาใหมท่ีเพิ่มเติมในกลุมวิชาวิศวกรรมธรณีเทคนิค
4.1 -ไมมี- วศย 551 ปฐพีกลศาสตรขั้นสูง

CVE 551  Advanced Soil mechanic
3(3-0-6)
ธ ร ร ม ช า ติ ข อ ง ดิ น  ก า ร จํ า แ น ก ป ร ะ เ ภ ท ดิ น
สวนประกอบของดิน การไหลของน้ําผานดิน ทฤษฎี
การอัดตัวคายน้ํา พฤติกรรมหนวยแรง-ความเครียด
ของดิน กํ า ลังรับแรงเ ฉือนและทฤษฎีการวิบัติ
กลศาสตรของดินท่ีสภาวะวิกฤติเบื้องตน

4.2 -ไมมี- วศย 552 วิศวกรรมฐานรากขั้นสูง
CVE 552 Advanced Foundation Engineering
3(3-0-6)
การสํารวจใตพื้นผิว การประเมินคาพารามิเตอรของ
ดิน รายงานเกี่ยวกับวิศวกรรมฐานราก การวิเคราะห
แบบขีดจํากัด ทฤษฎีขีดจํากัดบนและขีดจํากัดลาง
ฐานรากชนิดจางๆ การรับน้ําหนักแบกทานของดิน
การทรุดตัว ฐานรากแบบเสาเข็ม ปญหาเกี่ยวกับ
แรงดันปฐพี กรณีศึกษาในอดีต
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4.3 -ไมมี- วศย 553 การวิเคราะหความนาเชื่อถือในงาน

วิศวกรรมธรณีเทคนิค
CVE 553 Reliability-Based Analysis in Geotechnical

Engineering
3(2-2-5)
ศึกษาการประ ยุกตทฤษฎีความน าจะ เปนและ
กระบวนการสุมในการวิเคราะหทางธรณีเทคนิค วิธี
FORM/FOSM และการจําลอง Monte Carlo ความ
ไมแนนอนท่ีเกิดขึ้นจากการประมาณคาพารามิเตอร
ทางวิศวกรรมของดิน ดัชนีความนาเชื่อถือ การ
ประยุกตกับงานของเสาเข็ม ระดับความปลอดภัยของ
ฐานราก

4.4 -ไมมี- วศย 554 วิธีเชิงตัวเลขในงานวิศวกรรมธรณีเทคนิค
CVE 554 Numerical Methods in Geotechnical
Engineering
3(2-2-5)
ศึกษาภาพรวมเชิงทฤษฎีของระเบียบวิธีไฟไนตอิลิ
เมนตสําหรับปญหาการเคล่ือนตัวเนื่องจากหนวยแรง
และการไหลศักยในหนึ่งและสองมิติ ปญหาแบบไรเชิง
เสน ปญหาพลวัติชั่วครู และการกระยุกตสูปญหาทาง
วิศวกรรมธรณีเทคนิคเชิงปฏิบัติ อุโมงค การยุบตัว
ของดิน โดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอร

4.5 -ไมมี- วศย 555 เทคนิคการปรับปรุงคุณสมบัติดิน
CVE 555 Ground Improvement Techniques
3(3-0-6)
ศึกษาวิธีปรับปรุงคุณภาพดินเนื้อเหนียวและดินเนื้อ
รวน การบดอัด การลดระดับน้ําใตดิน การใหน้ําหนัก
ลวงหนาและการระบายน้ําทางดิ่ง  การปรับปรุง
คุณภาพดิน โดยใชเสาหิน การใชเสาเข็มดินซีเมนต
การเกราท การอัดฉีดแรงดันสูง การใชวัสดุสังเคราะห
ในงานดานวิศวกรรมธรณีเทคนิค กําแพงดินเสริมแรง
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4.6 -ไมมี- วศย 556 โครงสรางดิน

CVE 556 Earth Structures
3(3-0-6)
ศึกษาดินท่ีมีและไมมีแรงยึดเหนี่ยวระหวางเม็ดดิน
สําหรับใชเปนวัสดุกอสราง คุณสมบัติของดินท่ีถูกบด
อัดแลว การปรับปรุงคุณภาพดิน เสถียรภาพของพื้น
ลาดตาธรรมชาติหรือท่ีสรางขึ้น การออกแบบงานถม
สําหรับงานสรางถนนและงานเขื่อน ปญหาการรั่วซึม
ของน้ํา การกอสรางงานถมบนดินออน ขอเสนอแนะ
ในงานออกแบบสําหรับดินบริเวณประเทศไทย

4.7 -ไมมี- วศย 557 การออกแบบในงานวิศวกรรมธรณีเทคนิค
CVE 557 Geotechnical Engineering Design
3(3-0-6)
ศึกษาถึงกําลังแบกทานและการพยากรณการทรุดตัว
การออกแบบเสาเข็มและเข็มพืด การออกแบบเขื่อน
ดินและเขื่อนหิน การออกแบบดวยวัสดุเสริมแรงแบบ
สังเคราะห การซอมแซมในงานฐานรากท่ีมีปญหา
กรณีศึกษา

4.8 -ไมมี-
4.9 -ไมมี- วศย 558 การขุดเจาะลึกและอุโมงค

CVE 558 Underground Excavation and Tunneling
3(3-0-6)
ศึกษาการออกแบบและการเลือกเทคนิควิธีขุด อุโมงค
ในดินออน ระบบค้ํ า ยันชั่ วคราวและถาวร การ
ตรวจวัดและติดตามผล วิธีการไฟไนทอี ลีเมนท
สําหรับการกอสรางใตดิน การวิเคราะหความเคน-
การเสียรูป การวิเคราะหการรั่วซึม

4.10 -ไมมี- วศย 559 ปฐพีพลศาสตร
CVE 559 Soil Dynamics
3(3-0-6)
ศึกษาถึงแหลงกําเนิดและพฤติกรรมตามธรรมชาติ
ของแรงพลศาสตร  ทฤษฎีการ ส่ันไหว วิ ธี กา ร
คํ านวณหาค าคง ท่ี ของมวลดิ นต อก า ร ส่ัน ไหว
ความคลาดเคล่ือนไปตามทฤษฎีสมมติ วิธีชวยในการ
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ออกแบบ คุณสมบัติท่ัวไปของการเกิดแผนดินไหว
การศึกษาทางสถิติ การเคล่ือนท่ีของดิน แรงกระทํา
ตามแผนดินไหว ผลลัพธของรูปแบบการเคล่ือนท่ีของ
คล่ืนในดิน ความเคนจากพลศาสตรของผิวโลก
เสถียรภาพของพื้นลาด การเกิดสภาพไรความเคนของ
ทราย

4.11 -ไมมี- วศย 651 การสํารวจใตพื้นผิวและการทดสอบ
CVE 651 Subsurface Explorations and Testing
3(3-0-6)

ศึกษาถึงการวางแผนการสํารวจใตพื้นผิว การ
เจาะสํารวจและการเก็บตัวอยาง การทดสอบในสนาม
เกี่ยวกับการหาคากําลังของดิน การทดสอบการแบก
ทานของฐานรากตื้นและเสาเข็ม การทดสอบดินใน
หองปฏิบัติการ ทางดานคุณสมบัติทางกายภาพ การ
บดอัด การซึมผาน การอัดตัวคายน้ํา การเสียรูปและ
กําลังของดิน เครื่องมือวัด ขอจํากัดของผลการ
ทดสอบ การเขียนรายงานและขอเสนอแนะ

4.12 -ไมมี- วศย 652 พื้นฐานของกลศาสตรของหิน
CVE 652 Fundamentals of Rock Mechanics
3(3-0-6)
ศึกษาถึงแรงกระทําในโครงสรางหิน  ความแข็งแรง
และทฤษฎีการพังของหิน คุณสมบัติทางวิศวกรรมของ
หิน การวิ เคราะห ในกลศาสตรของหิน การใช
ประโยชนโครงสรางธรณีวิทยาใตดิน ฐานรากศิลา
กลศาสตร วิศวกรรมทางลาดหิน

4.13 -ไมมี- วศย 653 หัวขอคัดสรรทางวิศวกรรมธรณีเทคนิค
CVE 653 Selected Topics in Geotechnical
Engineering
1(0-2-1)
วิชาสําหรับศึกษาถึงปญหาและการแกปญหาทาง
วิ ศ ว ก ร ร ม เ ท ค นิ ค ธ ร ณี ท่ี เ กิ ด ขึ้ น จ ริ ง อ ย า ง มี
ประสิทธิภาพและย่ังยืน
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5 รายชื่อวิชาใหมท่ีเพิ่มเติมในกลุมวิชาคอนกรีตและวัสดุวิศวกรรม

5.1 -ไมมี- วศย 561 เทคโนโลยีคอนกรีตขั้นสูง
CVE 561 Advanced Concrete Technology
3(3-0-6)
ศึกษาคุณสมบัติของคอนกรีตสดและคอนกรีตท่ี
แข็งตัว  พฤติกรรมยืดหยุน การคืบ การลา การหดตัว
ความคงทนของโครงสรางคอนกรีต ความตานทาน
การกระแทก โครงสรางของคอนกรีตระดับจุลภาค
คอนกรีตกําลังสูง คอนกรีตไหลเองได คอนกรีต
น้ําหนักเบา คอนกรีตสมรรถนะสูง คอนกรีตเสริมใย
และคอนกรีตอัดแนน ความก าวหนาลา สุดทาง
เทคโนโลยีคอนกรีต

5.2 -ไมมี- วศย 562 ความคงทนของคอนกรีต
CVE 562 Durability of Concrete
3(2-2-5)
ศึกษาปญหาของความคงทนในโครงสรางคอนกรีต
การเ ย้ิม การหดตัวแบบพลาสติกและแบบแหง
คุณสมบัติเชิงอุณหภูมิและการแตกราวเนื่องจาก
อุณหภูมิ ผลเนื่องจากขีดสุดของอุณหภูมิ คอรบอเน
ชันปฏิกิริยาระหวางดางกับมวลรวม การทําลายโดย
กรดและซัลเฟต การแข็งและเย็นตัว สนิมเนื่องจาก
คลอไรด การขัดสีและการกัดเซาะ การเส่ือมสภาพ
เนื่องจากสภาพทางชีวะ แนวคิดของความคงทนและ
การออกแบบอายุใชงานของโครงสรางคอนกรีต
กรณีศึกษาในโครงสรางจริง

5.3 -ไมมี- วศย 563 วิธีการทดลองทางวิศวกรรม
CVE 563 Experimental Methods in Engineering
3(2-2-5)
ศึกษาวิธีการและอุปกรณท่ีใชในการปฏิบัติงานวิจัย
วิศวกรรมโครงสราง หัวขอรวมถึงทฤษฎี ลักษณะ
ทางการทํางานและผลการใชเครื่องมือทรานซดิวเซอร
การตรวจสอบอยางละเอียดของเครื่องมือทรานซดิว
เซอร ระบบการโหลดและการควบคุม การรวบรวม
ขอมูลและสัญญาณ ความรูเบื้องตนของการทดสอบ
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โครงสรางแบบไมทําลายการทดสอบน้ําหนักบรรทุก
ในสนาม

5.4 -ไมมี- วศย 564 วัสดุวิศวกรรมโยธาขั้นสูง
CVE 564 Advanced Civil Engineering Materials
3(3-0-6)

ศึกษาจุลโครงสรางของวัสดุวิศวกรรมโยธา
วัสดุประกอบ กลไกการพัง การวิเคราะหการวิบัติและ
การพัง กําลังการลาและการขยายตัวรอยราวของวัสดุ
สเตอริโอโลยี เทคนิคการวิเคราะหโครงสรางและ
คุณสมบัติของวัสดุดวยเทคนิค เอ็กซเรยดิฟแฟรคชัน
รีโอโลยี และศึกษาความกาวหนาลาสุดทางวัสดุ
วิศวกรรม

5.5 -ไมมี- วศย 565 เคมีซีเมนตขั้นสูง
CVE 565 Advanced cement Chemistry
3(3-0-6)
ศึกษาหัวขอขั้นสูงเกี่ยวกับเคมีของซีเมนตปอรตแลนด
เคมีและโครงสร างในระดับจุลภาคของซีเมนต
ปฏิกิริยาทางเคมีของซีเมนตซ่ึงกอใหเกิดการแข็งตัว
เคมีและโครงสรางในระดับจุลภาคของไฮเดรทซีเมนต
ผลของสารเคมี แรธาตุผสมเพิ่มและหัวขอสําคัญทาง
เคมีท่ีเกี่ยวของกับพฤติกรรมทางวิศวกรรมของซีเมนต

5.6 -ไมมี- วศย 566 พฤติกรรมของวัสดุ
CVE 566 Behaviors of Materials
3(2-2-5)
ศึกษาพฤติกรรมเชิงกลศาสตรท่ีระดับจุลภาคและ
มหัพภาคของวัสดุพื้นฐานทางวิศวกรรม โลหะผสม
เครื่องเคลือบ และพอลิเมอร โดยเนนไปท่ีวัสดุท่ีใช
ในทางวิศวกรรมโยธา เหล็ก หิน ดิน ซีเมนตคอนกรีต
แอสฟลตคอนกรีต และไม

5.7 -ไมมี- วศย 567 นิติวิศวกรรม
CVE 567 Forensic Engineering
3(3-0-6)
ศึกษาหลักของนิติวิศวกรรมเบื้องตน การวิบัติขององค
อาคารภายใตน้ําหนักบรรทุกและความคงทน การวิบัติ
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ของฐานราก การวิบัติในงานกอสราง การสํารวจและ
ประเมินโครงสรางเบื้องตน ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับ
การทดสอบแบบไมทําลาย การซอมแซม การเสริม
กําลังโครงสราง การทดสอบน้ําหนักบรรทุก กฎหมาย
ท่ีเกี่ยวของกับงานนิติวิศวกรรม กรณีศึกษาการวิบัติ
ของโครงสรางทางวิศวกรรมโยธาและแนวทางแกไข
เชิงวิศวกรรม การวิบัติของอาคาร การวิบัติของ
โครงสรางเหล็ก การวิบัติของฐานราก การวิบัติของ
สะพาน

5.8 -ไมมี- วศย 568 ซีเมนตเสริมเสนใย
CVE 568 Fiber Reinforced cement
3(3-0-6)
ศึกษาเสนใยเหล็กเสริมในระบบท่ีใชซีเมนตเปนฐาน
ความตอเนื่องและไมตอเนื่องของเสนใยคอนกรีต
เสริมเสนใยและเฟอรโรซีเมนต พฤติกรรมและกล
สมบัติของวัสดุ เชิ งประกอบท่ีใช ซี เมนต เปนชั้น
กลศาสตรของเสนใยเหล็กเสริม การจําลองเชิงวัสดุ
วัสดุเชิงประกอบแบบกําลังสูงและสมรรถนะสูง วัสดุ
เชิงประกอบแบบลูกผสมและสมารท

5.9 -ไมมี- วศย 569 การซ อมแซมโครงสร า งคอนกรีต ท่ี
เส่ือมสภาพ
CVE 569Repair Techniques for Deteriorated
Concrete Structures
3(3-0-6)
ศึกษาความเสียหายจากการเส่ือมสภาพของคอนกรีต
การบํารุงรักษาคอนกรีต ลักษณะของคอนกรีต และ
ความรุนแรงของความเสียหาย ท่ีตองการซอมแซม
การหาสาเหตุความเสียหาย การวิเคราะหความรุนแรง
การขยายตัวของความเสียหายท่ีตองการซอมแซม การ
เลือกวัสดุและวิธีการซอมแซม การเตรียมคอนกรีต
เดิมเพื่อการซอมแซม
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5.10 -ไมมี- วศย 661 หัวขอคัดสรรทางคอนกรีตและวัสดุ

วิศวกรรม
CVE 661Selected Topics in Concrete and
Engineering Materials
1(0-2-1)
วิชาสําหรับศึกษาถึงปญหาและการแกปญหาทาง
วิศวกรรมคอนกรีตท่ีเกิดขึ้นจริงอยางมีประสิทธิภาพ
และย่ังยืน
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