หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

คณะ/ภาควิชา/สาขาวิชา

คณะวิศวกรรมศาสตร ภาควิชาวิศวกรรมโยธา
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา

หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย:
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
ภาษาอังกฤษ:
Master of Engineering Program in Civil Engineering
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ไทย):
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา)
ชื่อยอ (ไทย):
วศ.ม. (วิศวกรรมโยธา)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ):
Master of Engineering (Civil Engineering)
ชื่อยอ (อังกฤษ):
M.Eng. (Civil Engineering)
3. วิชาเอก
วิศวกรรมโยธา
4. จํานวนหนวยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
รวม 36 หนวยกิต
5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
หลักสูตรระดับปริญญาโท หลักสูตร 2 ป
5.2 ภาษาที่ใช
ภาษาไทย
5.3 การรับเขาศึกษา
รับนักศึกษาไทย และนักศึกษาตางประเทศที่สามารถเขาใจภาษาไทย
5.4 ความรวมมือกับสถาบันอื่น
-ไมมี1

5.5 การใหปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษา
ใหปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
หลักสูตรใหม พ.ศ. 255….
 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555
สภาวิชาการ เห็นชอบในการนําเสนอหลักสูตรตอสภามหาวิทยาลัยฯ ในการประชุม
ครั้งที่ 4 วันที่ 4 เดือน เมษายน พ.ศ. 2555
สภามหาวิทยาลัย อนุมัติหลักสูตร ในการประชุม ครั้งที่ 5
วันที่ 24 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2555 เปดสอน ภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2555
7. ความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรคุณภาพและมาตรฐาน
หลั ก สู ต รมี ค วามพร อ มเผยแพรคุ ณ ภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ ร ะดั บ ปริ ญ ญาโท
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ในปการศึกษา 2556
8. อาชีพที่สามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา
1. นักวิชาการหรือนักวิจัยในหนวยงานภาครัฐและเอกชน
2. อาจารยในสถาบันการศึกษา
3. วิศวกรในหนวยงานรัฐและเอกชนตําแหนงตางๆ เชน วิศวกรโยธา วิศวกรฝายวิจัยและพัฒนา
วิศวกรกระบวนการ วิศวกรผูควบคุมกระบวนการ วิศวกรสิ่งแวดลอม วิศวกรฝายขาย วิศวกร
โครงการ วิศวกรฝายบริการ เปนตน
4. ประกอบอาชีพอิสระ เชน เจาของกิจการ ผูออกแบบกระบวนการ เปนตน ที่เกี่ยวของกับงานภาค
การผลิต สิ่งแวดลอม และอุตสาหกรรม
9. ชื่อ ตําแหนง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
ลําดับ

1

2

3

ชื่อ-สกุล

นายปติศานต
กร้ํามาตร

ตําแหนง
วิชาการ

คุณวุฒ-ิ สาขาวิชา

ผูชวย ปร.ด. (วิศวกรรมโยธา)
ศาสตราจารย

วศ.ม. (วิศวกรรมโยธา)
วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา)

นายวีระศักดิ์
ละอองจันทร

อาจารย

D.Eng. (Civil Engineering)

นายจตุพล
ตั้งปกาศิต

อาจารย

วศ.ม. (วิศวกรรมโยธา)
วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา)
ปร.ด. (วิศวกรรมโยธา)
วศ.ม. (วิศวกรรมโยธา)
วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา)
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สําเร็จจาก
สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิริธร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
วิทยาเขตเทเวศน
Leibniz University Hannover, Niedersachsen,
Germany
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี

ปที่
จบ
2548
2539
2528
2550
2543
2541
2551
2542
2537

10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
11. สถานการณภายนอกหรือการพัฒนาที่จําเปนตองนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
11.1 สถานการณหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
ความกาวหนาทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมีความสําคัญเปนอยางยิ่งตอการพัฒนาทาง
เศรษฐกิจ โดยเฉพาะอยางยิ่งการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วของเทคโนโลยีการผลิตและองคความรูขั้นสูงทํา
ใหเกิดการพัฒนาและขยายตัวของภาคการผลิตอยางตอเนื่อง ทั้งในระดับอุตสาหกรรมและธุรกิจขนาดกลาง
และขนาดยอม ซึ่งตองใชความรูเปนฐานการพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขัน ซึ่งการพัฒนาทาง
เศรษฐกิจสามารถทําไดจากการเรงพัฒนาความรูขั้นสูง การสรางนวัตกรรมและองคความรูใหม รวมถึงการ
ถายทอดความรูและการปรับใชเทคโนโลยีจากภายนอกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพภาคการผลิตภายในประเทศ
ซึ่งการพัฒนาเพิ่มขีดความสามารถทางการแขงขันทุกระดับไดถูกกําหนดไวอยางชัดเจนในทิศทางหรือ
ยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) และ
การเตรียมรับการเปนหนึ่งในประชาคมอาเซียน (AEC) ในป พ.ศ. 2558
สําหรับวิศวกรรมโยธาเปนศาสตรที่เกี่ยวของกับวิศวกรรมศาสตร เทคโนโลยีและวิทยาศาสตร
จึงเปนสาขาหนึ่งที่มีความสําคัญตอการพัฒนาทางเศรษฐกิจในภาคการผลิต ทําใหตองมีการพัฒนาความรู
ทางดานวิศวกรรมโยธาอยางตอเนื่อง ทั้งนี้เพื่อใหเกิดความเชี่ยวชาญและสามารถบูรณาการความรูดาน
วิศวกรรมโยธาและสาขาอื่นๆ เพื่อสรางองคความรูที่เขมแข็งและทําใหประเทศสามารถพึ่งพาตนเองและ
แขงขันทางการคาในตลาดโลก
11.2 สถานการณหรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
การขยายตัวอยางตอเนื่องของภาคการผลิตในอุตสาหกรรมและความตองการพึ่งพาเทคโนโลยี
ตนเองก อ ให เ กิ ด การพั ฒ นาทางสั ง คมและวั ฒ นธรรม ซึ่ ง ความสํ า คั ญ ขององค ค วามรู แ ละการพั ฒ นา
เทคโนโลยีนั้น สงผลคุโณปการตอการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การพึ่งพาเทคโนโลยีตนเอง การบริหาร
จั ด การทรั พ ยากร การควบคุ ม มลภาวะและสิ่ ง แวดล อ ม การเพิ่ ม โอกาสการแข ง ขั น ทางการค า และ
การสงเสริมกระบวนการเรียนรู สิ่งเหลานี้มีผลตอการมีคุณภาพชีวิตที่สูงขึ้นเพื่อสรางความมั่นคงใหกับทั้ง
ประชากร ชุมชนและธุรกิจ การเปลี่ยนแปลงดังกลาวตองมีความเขาใจอยางลึกซึ้งในผลกระทบตอสังคม
และวัฒนธรรม รวมถึงการมีคุณธรรม จริยธรรม จะชวยพัฒนาประเทศในรูปแบบที่ยั่งยืนและเหมาะสมกับ
วิถีสังคมไทย รวมถึงการเรียนรูตลอดชีวิต (Life-long Learning) และการพัฒนาผูเรียนใหมีศักยภาพแขงขัน
ไดในระดับสากลเพื่อสอดรับการเขาสูการเปนประเทศสมาชิกของประชาคมอาเซียน การเคลื่อนที่ของ
วิชาชีพวิศวกรในประเทศอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ ภูมิภาคเอเชียแปซิฟก และระดับโลก
12. ผลกระทบจากขอ 11 ตอการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวของกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
การพัฒนาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ไดถูกพัฒนาจากการ
สอบถามความคิดเห็นจากศิษยเกา นักศึกษาระดับบันฑิตศึกษาในปจจุบัน รวมถึงคณาจารยของหลักสูตร
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รวมถึงไดรับการวิพากษหลักสูตรจากผูเชี่ยวชาญดานหลักสูตรดานวิศวกรรมโยธาและผูทรงคุณวุฒิจาก
ภาคอุตสาหกรรม การพัฒนาความรูทางวิศวกรรมศาสตร เทคโนโลยี และวิทยาศาสตรจําเปนตองมีการ
เรียนการสอนที่มีกระบวนการวิจัยเปนกระบวนการศึกษานํา ซึ่งหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธานี้ ไดถูกพัฒนาเพื่อตอบสนองตอปญหาของงานทางดานวิศวกรรมโยธาและการ
ประยุกต โดยเนนการสรางองคความรูใหม เทคโนโลยีทางดานกระบวนการผลิต การปรับปรุงคุณภาพ การ
ควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ เศรษฐศาสตรอุตสาหกรรม และสามารถประยุกตเทคโนโลยีดานวิศวกรรมโยธา
ไดอยางหลากหลาย เชน พลังงาน พลังงานทดแทน สิ่งแวดลอม อาหารและสมุนไพร วัสดุ เปนตน ทั้งนี้
เพื่อใหมีการใชทรัพยากรและวัตถุดิบที่มีอยูอยางมีประสิทธิภาพ สามารถเพิ่มศักยภาพในการแขงขันดาน
การผลิตเพื่อสงออกและทดแทนการนําเขา รวมทั้งสงเสริมใหประชาชนมีชีวิตความเปนอยูที่ดีทั้งทางสังคม
วัฒนธรรม และสวัสดิภาพสิ่งแวดลอม โดยหลักสูตรนี้สามารถสรางนักวิจัยที่มีความรูและความสามารถใน
การทํางานวิจัยที่มีคุณภาพและใชงานไดจริง และสอดคลองตอแนวทางการพัฒนาประเทศ
12.2 ความเกี่ยวของกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา เปนหลักสูตรที่มุงเนนงานวิจัย
และการสรางนวัตกรรมที่มีคุณภาพ ทั้งนี้เปนไปตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ในการจัดการศึกษาวิชาชีพระดับอุดมศึกษาบนพื้นฐานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอยางมีคุณภาพ และ
สรางงานวิจัยและนวัตกรรม รวมถึงการถายทอดเทคโนโลยี เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของ
ประเทศ รวมทั้งสอดคลองกับปรัชญาของมหาวิทยาลัยที่มุงเนนการพัฒนากําลังคนดานวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี นอกจากนี้หลักสูตรยังมีการสงเสริมความสําคัญของคุณธรรม จริยธรรมทั้งนี้ เพื่อใหวิศวกรรม
ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ตระหนักถึงความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม รวมถึง
การทํานุบํารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม
13. ความสัมพันธกับหลักสูตรที่เปดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของมหาวิทยาลัย
13.1 กลุมวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้เปดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่น
รายวิ ช าเลื อ กในหมวดวิ ช าเลื อ กตามแผนวิ จั ย ร ว มอุ ต สาหกรรม ได แ ก วิ ช า 04-415-603
เศรษฐศาสตรวิศวกรรม เปดสอนโดยสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
13.2 กลุมวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปดสอนใหภาควิชา/หลักสูตรอื่นตองมาเรียน
รายวิ ช าในหมวดวิ ช าเลื อ กตามแผนวิ จั ย ร ว มอุ ต สาหกรรม ได แ ก วิ ช า 04-180-601 ระบบ
สิ่งแวดลอมและการจัดการ เปดสอนใหกับนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตรทุกหลักสูตร
13.3 การบริหารจัดการ
กําหนดอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรของภาควิชา ประสานงานกับอาจารยผูแทนจากภาควิชาอื่น
หรือหลักสูตรอื่น เพื่อบริหารจัดการการเรียนการสอนใหมีผลมาตรฐานการเรียนรูเปนไปตามที่ระบุใน
หลักสูตร รวมทั้งกําหนดใหอาจารยผูสอนจัดทํารายละเอียดของวิชาและรายงานผลการดําเนินการของ
รายวิชา เพื่อเปนมาตรฐานในการติดตามและประเมินคุณภาพการเรียนการสอน
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หมวดที่ 2 ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงคของหลักสูตร
1.1 ปรัชญา
มหาบัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมโยธาที่มีความรู มีความสามารถในการทํางานวิจัยเชิงลึก มีทักษะ
การคิด วิเคราะห และสังเคราะหองคความรู และสามารถประยุกตใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมี
คุณธรรม จริยธรรม และความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม
1.2 วัตถุประสงค
เพื่อผลิตมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ที่มีคุณสมบัติดังตอไปนี้
1. มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ และมีความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม
2. มี ค วามรู ความเข า ใจในวิ ท ยาการ และเทคโนโลยี ขั้ น สู ง สามารถประยุ ก ต แ ละพิ จ ารณา
ผลกระทบของผลงานวิจัยที่มีองคความรูดานวิศวกรรมโยธา
3. มีความสามารถในการทํางานวิจัยเชิงลึก มีทักษะการคิด วิเคราะห และสังเคราะหองคความรู
เพื่ อ สร า งองค ค วามรู และสามารถบู ร ณาการในศาสตร ที่ เ กี่ ย วข อ งได หรื อ เพื่ อ พั ฒ นา
กระบวนการในอุตสาหกรรม โดยสามารถประยุกตความรูทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติตลอด
ถึงการใชเทคนิคการวิจัย และใหขอสรุปที่สมบูรณ ซึ่งขยายองคความรูหรือแนวทางการปฏิบัติ
ในวิชาชีพไดอยางมีประสิทธิภาพ
4. มีทักษะในการแกไขปญหาที่ซับซอน รวมถึงสรางความสัมพันธระหวางบุคคลและความ
รับผิดชอบที่ดี มีความเปนผูนําไดอยางเหมาะสม
5. มี ทั ก ษะการวิ เ คราะหเ ชิ ง ตัว เลข การสื่ อ สาร และการใชเ ทคโนโลยีส ารสนเทศได อย า งมี
ประสิทธิภาพ เพื่อนํามาใชในการศึกษาคนควาปญหา สรุปปญหาและเสนอแนะแกไขปญหา
ในดานตางๆ
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2. แผนพัฒนาปรับปรุง
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง
กลยุทธ
หลักฐาน/ตัวบงชี้
1.ปรับปรุงหลักสูตรใหมี
- ติดตามประเมินหลักสูตรอยาง
- รายงานผลการประเมิน
มาตรฐานไมตา่ํ กวาที่ สกอ.
สม่ําเสมอ
หลักสูตร
กําหนด
2.ปรับปรุงหลักสูตรให
- พัฒนาหลักสูตร โดยมีพื้นฐานจาก - จํานวนงานวิจยั รวมกับ
สอดคลองตอการ
หลักสูตรในมหาวิทยาลัยระดับสากล หนวยงานภายนอก
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี - สรางเครือขายกับหนวยงานภายนอก - รายชือ่ ผูทรงคุณวุฒจิ าก
ทั้งภาคเอกชน และหนวยงานภาครัฐ เครือขายหรือหนวยงาน
หรือมหาวิทยาลัยที่เนนวิจยั
ภายนอกทีม่ ีสว นในการ
ปรับปรุงหลักสูตร
3.พัฒนาบุคลากรดานการ
- สนับสนุนการฝกอบรมดานการ
- จํานวนผลงานวิจยั ที่
เรียนการสอนและวิจัย
เรียนการสอน การประเมินผล และ
เผยแพรตอที่ประชุม
วิชาชีพอื่นๆ
วิชาการ/บทความวิชาการ
- สนับสนุนการทํางานวิจยั เพือ่
เพิ่มขึ้น
พัฒนาคุณภาพงานวิจยั
- จํานวนอาจารยที่เขารับ
การอบรม สัมมนาทาง
วิชาชีพ หรือดูงานทาง
วิชาการ เพิ่มขึน้
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสรางหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
การจัดการศึกษาเปนระบบทวิภาค ขอกําหนดตางๆ เปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลธัญบุรีวาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2549 (ภาคผนวก ค)
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูรอน
มีการจัดการเรียนการสอนภาคฤดูรอน ทั้งนี้ขึ้นกับการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
1.3 การเทียบเคียงหนวยกิตในระบบทวิภาค
-ไมมี2. การดําเนินการหลักสูตร
2.1 วัน-เวลาในดําเนินการเรียนการสอน
ภาคการศึกษาที่ 1
เดือนมิถุนายน - กันยายน
ภาคการศึกษาที่ 2
เดือนพฤศจิกายน - กุมภาพันธ
ภาคการศึกษาฤดูรอน เดือนมีนาคม – พฤษภาคม
หมายเหตุ มหาวิทยาลัยฯ อาจเปดภาคการศึกษาฤดูรอน ซึ่งเปนภาคการศึกษาที่ไมบังคับ ใชระยะเวลาศึกษาไม
นอยกวา 8 สัปดาห โดยใหเพิ่มชั่วโมงการศึกษาในแตละรายวิชาใหเทากับภาคการศึกษาปกติ

2.2 คุณสมบัติของผูเขาศึกษา
2.2.1 แผน ก แบบ ก 1
1. เปนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมโยธาหรือเทียบเทา จากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษาทั้งในและตางประเทศ
ที่ไดการรับรองจากทางราชการ โดยมีผลการเรียนดี หรือ
2. เป น ผู สํ า เร็ จ การศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี ใ นหลั ก สู ต รอื่ น ๆ ในสาขาวิ ช าที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา จากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษาทั้งในและตางประเทศที่
ไดรับการรับรองจากทางราชการ โดยมีผลการเรียนดีมาก
3. เฉพาะแขนงวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดลอม ตองเปนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีใน
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต หรือวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ในสาขาสิ่งแวดลอม
หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวของกับสาขาสิ่งแวดลอม โดยมีผลการเรียนดี
4. มีคุณสมบัติอื่นตามขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี วาดวยการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2549
5. คุณสมบัติอื่นๆ ใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
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2.2.2 แผน ก แบบ ก 2
1. เปน ผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิ ศ วกรรมโยธา หรื อ เที ย บเท า จากมหาวิ ท ยาลั ย หรื อ สถาบั น การศึ ก ษาทั้ ง ในและ
ตางประเทศที่ไดการรับรองจากทางราชการหรือ
2. เปนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในหลักสูตรอื่นๆ ในสาขาวิชาวิศวกรรมโยธาจาก
มหาวิทยาลั ยหรือสถาบันการศึก ษาทั้งในและตางประเทศที่ไ ดรับการรับรองจากทาง
ราชการ
3. เฉพาะแขนงวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดลอม ตองเปนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีใน
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต หรือวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ในสาขาสิ่งแวดลอม
หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวของกับสาขาสิ่งแวดลอม
4. มีคุณสมบัติอื่นตามขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีวาดวยการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2549
5. คุณสมบัติอื่นๆ ใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
2.3 ปญหาของนักศึกษาแรกเขา
นักศึกษาที่สมัครเขาเรียนในหลักสูตร ที่ไมไดสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิชาวิศวกรรม
โยธาหรือเทียบเทา อาจมีพื้นฐานการเรียนรูในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม
โยธา ไมเพียงพอ
2.4 กลยุทธในการดําเนินการเพื่อแกไขปญหา/ขอจํากัดของนักศึกษาในขอ 2.3
นั ก ศึ ก ษาที่ ไ ม ไ ด สํ า เร็ จ การศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี ใ นหลั ก สู ต รวิ ศ วกรรมโยธาหรื อ เที ย บเท า
จําเปนตองเรียนรายวิชาปรับพื้นฐานทางวิศวกรรมโยธาเบื้องตน ซึ่งรายวิชาดังกลาวนี้ ภาควิชาวิศวกรรม
โยธาจะจัดใหมีการเรียนการสอนในปการศึกษาแรกเขา
2.5 แผนการรับนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาในระยะ 5 ป
จํานวนนักศึกษาแตละปการศึกษา
จํานวนนักศึกษา
2555
2556
2557
2558
2559
ชั้นปที่ 1
15
15
15
15
15
ชั้นปที่ 2
15
15
15
15
รวม
15
30
30
30
30
คาดวาจะจบการศึกษา
15
15
15
15
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2.6 งบประมาณตามแผน
2.6.1 งบประมาณรายรับ (หนวย : บาท)
รายละเอียดรายรับ

2555
คาสนับสนุนการศึกษา
4,500,000
คาบํารุงการศึกษา
6,750,000
คาลงทะเบียน
5,400,000
เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
รวมรายรับ
16,650,000
2.6.2 งบประมาณรายจาย (หนวย : บาท)
หมวดเงิน
2555
ก. งบดําเนินการ
1. คาใชจายบุคลากร
550,000
2. คาใชจายดําเนินการ
8,623,125
3. ทุนการศึกษา
4. รายจายระดับมหาวิทยาลัย
4,662,000
รวม (ก)
13,835,125
ข. งบลงทุน
คาครุภัณฑ
400,000
รวม (ข)
400,000
รวม (ก) + (ข)
14,235,125
จํานวนนักศึกษา
225
คาใชจายตอหัวนักศึกษา
63,267

ปงบประมาณ
2556
2557
4,700,000 4,900,000
7,050,000 7,350,000
5,640,000 5,880,000
17,390,000 18,130,000
ปงบประมาณ
2556
2557

2558
5,100,000
7,650,000
6,120,000
18,870,000

2559
5,300,000
7,950,000
6,360,000
19,610,000

2558

2559

572,000
594,880 618,675 643,422
8,968,050 9,326,772 9,699,843 10,610,000
4,869,200 5,076,400 5,283,600 5,490,800
14,409,250 14,998,052 15,602,118 16,222,059
420,000
440,000 460,000 480,000
420,000
440,000 460,000 480,000
14,829,250 15,438,052 16,062,118 16,702,059
235
245
255
265
63,103
63,012
62,989
63,027

*หมายเหตุ จํานวนนักศึกษารวมหลักสูตรเกาและหลักสูตรปรับปรุง คาใชจายตอหัวนักศึกษาเฉลี่ย 63,080 บาทตอป

2.7 ระบบการศึกษา
ระบบการศึกษาเปนแบบชั้นเรียน และเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ธัญบุรีวาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2549
2.8 การเทียบโอนหนวยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนเรียนขามสถาบันอุดมศึกษา
การเทียบโอนหนวยกิตรายวิชาและการลงทะเบียนเรียนขามสถาบันอุดมศึกษา ใหเปนไปตาม
ขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีวาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2549
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3. หลักสูตรและอาจารยผูสอน
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จํานวนหนวยกิต
รวมตลอดหลักสูตร
36 หนวยกิต
3.1.2 โครงสรางหลักสูตร
แผน ก แบบ ก1 ประกอบดวยการเรียนรายวิชาสัมมนา วิชาบังคับ และวิชาวิทยานิพนธ คือ
1. หมวดวิชาบังคับ (ไมนับหนวยกิต)*
5 หนวยกิต
2. วิทยานิพนธ
36 หนวยกิต
แผน ก แบบ ก2 ประกอบดว ย การเรีย นรายวิชาและวิชาวิทยานิพนธ ซึ่งแบ งออก ไดเ ปน
2 แผนการศึกษา คือ
1. แผนการศึกษาแบบที่ 1 คือ แผนวิจัยเชิงวิชาการ เปนการเรียนรายวิชาและทําวิจัยในมหาวิทยาลัย
1. หมวดวิชาบังคับ
9 หนวยกิต
1.1 รายวิชาบังคับ (นับหนวยกิต)
9 หนวยกิต
1.2 รายวิชาบังคับ (ไมนับหนวยกิต)*
1 หนวยกิต
2. หมวดวิชาเลือก
15 หนวยกิต
3. วิทยานิพนธ
12 หนวยกิต
2. แผนการศึกษาแบบที่ 2 คือ แผนวิจัยรวมอุตสาหกรรม เปนการเรียนรายวิชาและทําวิจัยรวมกับ
ภาคอุตสาหกรรม
1. หมวดวิชาบังคับ
9 หนวยกิต
1.1 รายวิชาบังคับ (นับหนวยกิต)
9 หนวยกิต
1.2 รายวิชาบังคับ (ไมนับหนวยกิต)*
1 หนวยกิต
2. หมวดวิชาเลือก
15 หนวยกิต
2.1 วิชาเลือกในกลุมวิชา
9 หนวยกิต
2.2 รายวิชาเรียนและทําวิจัยรวมกับภาคอุตสาหกรรม 6 หนวยกิต
3. วิทยานิพนธ
12 หนวยกิต
หมายเหตุ * หมายถึงรายวิชาที่ลงทะเบียนแบบไมนับหนวยกิต (Audit) และตองมีผลการเรียนผาน
เกณฑในระดับ S (เปนที่พอใจ)
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3.1.3 รายวิชา
1. ความหมายของรหัสวิชา
การกําหนดรหัสรายวิชาในหลักสูตร ประกอบดวยตัวเลขทั้งหมด 8 ตัว ซึ่งจําแนกตามแผนภูมิ
ดังนี้
คณะ
ภาควิชา
สาขาวิชา
แขนงวิชา/กลุม วิชา
ปที่ควรศึกษา
ลําดับวิชาในหมวดวิชา
X X -X X X -X X X
1 2 3 4 5 6 7 8
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ตําแหนงที่
ตําแหนงที่
ตําแหนงที่
ตําแหนงที่
ตําแหนงที่
ตําแหนงที่

1–2
3
4
5
6
7–8

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

คณะ
ภาควิชา
สาขาวิชา
แขนงวิชา/กลุม วิชา
ปที่ควรศึกษา (หลักสูตรปริญญาโท เปนเลข 6)
ลําดับที่ของรายวิชา

2. ความหมายของรหัสการจัดชั่วโมงเรียน
หนวยกิต
ชั่วโมงเรียนทฤษฎี
ชั่วโมงเรียนปฏิบัติ
ชั่วโมงการศึกษานอกเวลา
X

(X - X - X)

11

3. รายวิชา
แผน ก แบบ ก1
1. หมวดวิชาบังคับ 5 หนวยกิต (ไมนับหนวยกิต)
04-100-602 ระเบียบวิธีวิจยั ทางดานวิศวกรรมโยธา
Research Methodogy in Civil Engineering
04-190-601 สัมมนาทางวิศวกรรมโยธา 1
Civil Engineering Seminar 1
04-190-602 สัมมนาทางวิศวกรรมโยธา 2
Civil Engineering Seminar 2

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

หมายเหตุ นักศึกษาตองลงทะเบียนเรียนรายวิชาบังคับ แบบไมนับหนวยกิต (Audit) และตองมี
ผลการเรียนไมต่ํากวาระดับ S (เปนที่พอใจ)

2. วิทยานิพนธ 36 หนวยกิต
04-190-603 วิทยานิพนธ
Thesis

36(0-0-108)

แผน ก แบบ ก 2
1. หมวดวิชาบังคับ 9 หนวยกิต
ทั้งแผนการศึกษาแบบที่ 1 และแผนการศึกษาแบบที่ 2 ใหศึกษาจากรายวิชาตอไปนี้
1.1 รายวิชาบังคับ 9 หนวยกิต (นับหนวยกิต)
04-100-601 คณิตศาสตรวิศวกรรมโยธาขั้นสูง
3(3-0-6)
Advanced Civil Engineering Mathematics
04-100-602 ระเบียบวิธีวิจัยทางดานวิศวกรรมโยธา
3(3-0-6)
Research Methodology in Civil Engineering
04-100-603 ระเบียบวิธีเชิงตัวเลขในงานวิศวกรรม
3(3-0-6)
Numerical Methods in Engineering
1.2 รายวิชาบังคับ 1 หนวยกิต (ไมนับหนวยกิต)
04-100-604 สัมมนาทางวิศวกรรมโยธา
1(0-3-6)
Civil Engineering Seminar
หมายเหตุ นักศึกษาตองลงทะเบียนเรียนรายวิชา 04-100-604 สัมมนาทางวิศวกรรมโยธา แบบไม
นับหนวยกิต (Audit) และตองมีผลการเรียนไมต่ํากวาระดับ S (เปนที่พอใจ)
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2. หมวดวิชาเลือก 15 หนวยกิต
นักศึกษาสามารถกําหนดแผนการเรียนรายวิชาเลือกโดยความเห็นชอบของอาจารยที่ปรึกษา
หรือคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ภายใตเงื่อนไขดังตอไปนี้
2.1 รายวิชาเลือก
แผนการศึกษาแบบที่ 1 ใหเลือกเรียน 15 หนวยกิตจากกลุมวิชา
แผนการศึกษาแบบที่ 2 ใหเลือกเรียน 9 หนวยกิตจากกลุมวิชา รายวิชาตอไปนี้
2.1.1 กลุมวิชาวิศวกรรมเทคนิคธรณี (Geotechnical Engineering)
3(2-2-6)
04-110-601 เจาะสํารวจและทดสอบดิน
Field Exploration and Soil Testing
04-110-602 ปฐพีกลศาสตรขั้นสูง
3(3-0-6)
Advanced Soil Mechanics
04-110-603 วิศวกรรมฐานรากขั้นสูง
3(3-0-6)
Advanced Foundation Engineering
04-110-604 เสถียรภาพของดิน
3(3-0-6)
Soil Stabilization
04-110-605 พลศาสตรของดิน
3(3-0-6)
Soil Dynamics
04-110-606 การขุดตัก
3(3-0-6)
Excavation
04-110-607 หัวขอเลือกทางดานวิศวกรรมเทคนิคธรณี
3(3-0-6)
Selected Topics in Geotechnical Engineering
04-110-608 การศึกษาพิเศษสําหรับวิศวกรรมเทคนิคธรณี
3(3-0-6)
Special Study for Geotechnical Engineering
2.1.2 กลุมวิชาวิศวกรรมโครงสราง (Structural Engineering)
04-120-601 กลศาสตรของวัสดุขั้นสูง
Advanced Mechanics of Materials
04-120-602 เทคโนโลยีคอนกรีตขั้นสูง
Advanced Concrete Technology
04-120-603 พลศาสตรโครงสราง
Structural Dynamics
04-120-604 การออกแบบโครงสรางเหล็กขั้นสูง
Advanced Steel Design
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3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

04-120-605 การออกแบบคอนกรีตอัดแรงขั้นสูง
Advanced Prestressed Concrete Design
04-120-606 การออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็กขั้นสูง
Advanced Reinforced Concrete Design
04-120-607 การวิเคราะหโครงสรางดวยวิธีไฟไนทอิลิเมนต
Finite Element Analysis of Structures
04-120-608 หัวขอเลือกทางดานวิศวกรรมโครงสราง
Selected Topics in Structural Engineering
04-120-609 การศึกษาพิเศษสําหรับวิศวกรรมโครงสราง
Special Study for Structural Engineering
2.1.3 กลุมวิชาวิศวกรรมขนสง (Transportion Engineering)
04-130-601 การออกแบบผิวทางขั้นสูง
Advanced Pavement Design
04-130-602 การออกแบบทางหลวงขั้นสูง
Advanced Highway Design
04-130-603 การวิเคราะหการจราจร
Traffic Analysis
04-130-604 การออกแบบเพื่อความปลอดภัยของทางหลวงและการจราจร
Highway and Traffic Safety Design
04-130-605 ทฤษฎีของพฤติกรรมจราจร
Theory of Traffic Behavior
04-130-606 การวางแผนการขนสง
Transportation Planning
04-130-607 หัวขอเลือกทางดานวิศวกรรมขนสง
Selected Topics in Transportation Engineering
04-130-608 การศึกษาพิเศษสําหรับวิศวกรรมขนสง
Special Study for Transportation Engineering
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3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

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

2.1.4 กลุมวิชาวิศวกรรมแหลงน้ํา (Water Resource Engineering)
04-150-601 อุทกวิทยาขั้นสูง
Advanced Hydrology
04-150-602 การออกแบบทางชลศาสตร
Hydraulic Design
04-150-603 วิศวกรรมการระบายน้ําและการออกแบบ
Drainage Engineering and Design
04-150-604 อุทกวิทยาน้ําใตดิน
Groundwater Hydrology
04-150-605 ชลศาสตรการไหลในทางน้ําเปด
Hydraulic of Open Channels Flow
04-150-606 กระบวนการดานอุทกวิทยา
Hydrological Processes
04-150-607 วิศวกรรมแมน้ํา
River Engineering
04-150-608 หัวขอเลือกทางดานวิศวกรรมแหลงน้ํา
Selected Topics in Water Resource Engineering
04-150-609 การศึกษาพิเศษสําหรับวิศวกรรมแหลงน้ํา
Special Study for Water Resource Engineering
2.1.5 กลุมวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดลอม (Enviromental Engineering)
04-160-601 เคมีวิศวกรรมสิ่งแวดลอม
Environmental Engineering Chemistry
04-160-602 ปฏิบัติการทางวิศวกรรมสิ่งแวดลอมขั้นสูง
Advanced Environmental Engineering Laboratory
04-160-603 กระบวนการและการออกแบบระบบบําบัดน้ําเสีย
Wastewater Treatment Processes and Design
04-160-604 กระบวนการและการออกแบบระบบปรับปรุงคุณภาพน้ํา
Water Treatment Processes and Design
04-160-605 การปรับปรุงคุณภาพน้ําและการบําบัดน้ําเสียขั้นสูง
Advanced Water and Wastewater Treatment
04-160-606 การจัดการมูลฝอยแบบผสมผสานและการออกแบบ
Integrated Solid Waste Managment and Design
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3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

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

04-160-607 การวิเคราะหขอมูลและระบบสิ่งแวดลอม
Environmental Systems and Data Analysis
04-160-608 เทคโนโลยีมลพิษทางอากาศและการจัดการ
Air Pollution Technology and Management
04-160-609 หัวขอเลือกทางดานวิศวกรรมสิ่งแวดลอม
Selected Topics in Environmental Engineering
04-160-610 การศึกษาพิเศษสําหรับวิศวกรรมสิ่งแวดลอม
Special Study for Environmental Engineering

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

กลุมวิชาวิศวกรรมบริหารงานกอสราง (Construction Engineering and Management)
04-170-601 การประมาณราคาและควบคุมคาใชจายการกอสราง
3(3-0-6)
Construction Cost Estimates and Control
04-170-602 การวางแผนและควบคุมโครงการ
3(3-0-6)
Project Planning and Control
04-170-603 คอมพิวเตอรประยุกตงานกอสราง
3(3-0-6)
Computer Applications in Construction
04-170-604 สัญญาในงานธุรกิจกอสราง
3(3-0-6)
Contracting in Construction Business
04-170-605 การกอสรางโดยใชชิ้นสวนสําเร็จรูป
3(3-0-6)
Prefabricated Construction
04-170-606 การบริหารอสังหาริมทรัพย
3(3-0-6)
Real Estate Administration
04-170-607 หัวขอเลือกทางดานวิศวกรรมบริหารงานกอสราง
3(3-0-6)
Selected Topics in Construction Engineering and
Management
04-170-608 การศึกษาพิเศษสําหรับวิศวกรรมบริหารงานกอสราง
3(3-0-6)
Special Study for Construction Engineering and Management
2.1.6
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2.2 วิชาเลือกในแผนวิจัยรวมอุตสาหกรรม 6 หนวยกิต โดยศึกษาจากรายวิชาตอไปนี้
4(0-40-0)
04-180-703 การฝกงานอุตสาหกรรมดานวิศวกรรมโยธา
Industrial Internship in Civil Engineering
04-180-601 ระบบสิ่งแวดลอมและการจัดการ
1(1-0-2)
Environmental Systems and Management
04-415-603 เศรษฐศาสตรวิศวกรรม
1(1-0-2)
Engineering Economy
3. วิทยานิพนธ 12 หนวยกิต
04-100-701 วิทยานิพนธ
Thesis

12(0-0-36)
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3.1.4 แผนการศึกษา
3.1.4.1 แผน ก แบบ ก1
ปที่ 1 / ภาคการศึกษาที่ 1
04-100-602 ระเบียบวิธีวิจยั ทางดาน
วิศวกรรมโยธา*
04-190-603 วิทยานิพนธ
รวม

หนวยกิต ทฤษฎี
3
3
6
6

0
3

ปฏิบัติ ศึกษาดวยตนเอง
0
6
0
0

18
24

ปที่ 1 / ภาคการศึกษาที่ 2
04-190-601 สัมมนาทางวิศวกรรมโยธา 1*
04-190-603 วิทยานิพนธ
รวม

หนวยกิต ทฤษฎี
1
0
9
0
9
0

ปฏิบัติ ศึกษาดวยตนเอง
3
6
0
27
3
33

ปที่ 2 / ภาคการศึกษาที่ 1
04-190-602 สัมมนาทางวิศวกรรมโยธา 2*
04-190-603 วิทยานิพนธ
รวม

หนวยกิต ทฤษฎี
1
0
9
0
9
0

ปฏิบัติ ศึกษาดวยตนเอง
3
6
0
27
3
33

ปที่ 2 / ภาคการศึกษาที่ 2
04-190-603 วิทยานิพนธ
รวม
* ไมนับหนวยกิต (Audit)

หนวยกิต ทฤษฎี
12
0
12
0

ปฏิบัติ ศึกษาดวยตนเอง
0
36
0
36
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3.1.4.2 แผน ก แบบ ก2
1) แผนการศึกษาแบบที่ 1 (เรียนรายวิชาและทําวิจัยในมหาวิทยาลัย)
ปที่ 1 / ภาคการศึกษาที่ 1
หนวยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาดวยตนเอง
04-100-601 คณิตศาสตรวศิ วกรรมโยธาขั้นสูง
3
3
0
6
04-100-602 ระเบียบวิธีวิจยั ทางดาน
3
3
0
6
วิศวกรรมโยธา
04-100-603 ระเบียบวิธีเชิงตัวเลขในงาน
3
3
0
6
วิศวกรรม
รวม
9
9
0
18
ปที่ 1 / ภาคการศึกษาที่ 2
04-100-604 สัมมนาทางวิศวกรรมโยธา*
04-1xx-xxx วิชาเลือก
04-1xx-xxx วิชาเลือก
04-1xx-xxx วิชาเลือก
รวม

หนวยกิต ทฤษฎี
1
0
3
3
3
3
3
3
9
9

ปฏิบัติ ศึกษาดวยตนเอง
3
6
0
6
0
6
0
6
3
24

ปที่ 2 / ภาคการศึกษาที่ 1
04-100-701 วิทยานิพนธ
04-1xx-xxx วิชาเลือก
04-1xx-xxx วิชาเลือก
รวม

หนวยกิต ทฤษฎี
6
0
3
3
3
3
12
6

ปฏิบัติ ศึกษาดวยตนเอง
0
18
0
6
0
6
0
30

ปที่ 2 / ภาคการศึกษาที่ 2
04-100-701 วิทยานิพนธ
รวม
* ไมนับหนวยกิต (Audit)

หนวยกิต ทฤษฎี
6
0
6
0

ปฏิบัติ ศึกษาดวยตนเอง
0
18
0
18
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2) แผนการศึกษาแบบที่ 2 (เรียนรายวิชาและทําวิจัยรวมกับภาคอุตสาหกรรม)
ปที่ 1 / ภาคการศึกษาที่ 1
หนวยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาดวยตนเอง
04-100-601 คณิตศาสตรวศิ วกรรมโยธาขั้นสูง
3
3
0
6
04-100-602 ระเบียบวิธีวิจยั ทางดาน
3
3
0
6
วิศวกรรมโยธา
04-100-603 ระเบียบวิธีเชิงตัวเลขในงาน
3
3
0
6
วิศวกรรม
04-100-604 สัมมนาทางวิศวกรรมโยธา*
1
0
3
6
รวม
9
9
3
24
ปที่ 1 / ภาคการศึกษาที่ 2
หนวยกิต ทฤษฎี
04-180-601 ระบบสิ่งแวดลอมและการจัดการ
1
1
04-415-603 เศรษฐศาสตรวิศวกรรม
1
1
04-1xx-xxx วิชาเลือก
3
3
04-1xx-xxx วิชาเลือก
3
3
04-1xx-xxx วิชาเลือก
3
3
รวม
11
11

ปฏิบัติ ศึกษาดวยตนเอง
0
2
0
2
0
6
0
6
0
6
0
22

ปที่ 2 / ภาคการศึกษาที่ 1
04-100-701 วิทยานิพนธ
04-180-703 การฝกงานอุตสาหกรรมดาน
วิศวกรรมโยธา
รวม

ปฏิบัติ ศึกษาดวยตนเอง
0
18
40
0

หนวยกิต ทฤษฎี
6
0
4
0
10

ปที่ 2 / ภาคการศึกษาที่ 2
04-100-701 วิทยานิพนธ
รวม
* ไมนับหนวยกิต (Audit)

0

หนวยกิต ทฤษฎี
6
0
6
0

20

40

18

ปฏิบัติ ศึกษาดวยตนเอง
0
18
0
18

3.1.5 คําอธิบายรายวิชา
04-100-601

คณิตศาสตรวศิ วกรรมโยธาขั้นสูง
3(3-0-6)
Advanced Civil Engineering Mathematics
วิ ธีเ ชิ งวิ เ คราะห และเชิงตั ว เลขในวิศวกรรม สมการเชิ งอนุ พั น ธสามั ญ สมการเชิ ง
อนุพันธยอย การประมาณดวยอนุกรมตางๆ การแปรผัน ไฟไนทอิลิเมนต ไฟไนทดิฟ
เฟอเรนท การอินทิเกรตเชิงตัวเลข และการแกปญหาทางวิศวกรรมโยธา
Analytical methods and numerical methods in engineering, ordinary differential
equations, partial differential equations, approximate solutions by series, variation,
finite element method, finite difference method, numerical integration, applications in
civil engineering

04-100-602

ระเบียบวิธีวิจัยทางดานวิศวกรรมโยธา
3(3-0-6)
Research Methodology in Civil Engineering
งานวิจัยขั้นสูงทางดานวิศวกรรมโยธา ลักษณะเฉพาะของการวิจัยทางวิศวกรรมโยธา
การจัดทําโครงรางการวิจัย การรวบรวมและการคนคืนขอมูล เครื่องมือในการทดลอง
เฉพาะทางวิศวกรรมโยธา การวิเคราะหขอมูล การเรียบเรียงและเขียนบทความทาง
วิชาการเพื่อเผยแพรในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ
Advanced research in civil engineering, unique research characteristics of civil
engineering, research proposal preparation, data gathering and information retrieval,
experiment tools in civil engineering, data analysis, technical report writing for
international publication

04-100-603

ระเบียบวิธีเชิงตัวเลขในงานวิศวกรรม
3(3-0-6)
Numerical Methods in Engineering
ระเบียบวิธีการหาคาสูงสุดและต่ําสุดของปญหาหนึ่งมิติแบบไมมีเงื่อนไข ระเบียบวิธีการ
หาคาสูงสุดและต่ําสุดของปญหาหลายมิติแบบไมมีเงื่อนไข ระเบียบวิธีการหาคาสูงสุด
และต่ําสุดแบบมีเงื่อนไข ระเบียบวิธีขึ้นตอนเชิงพันธุกรรมอยางงาย ระเบียบวิธีขั้นตอน
เชิงพันธุกรรมสําหรับงานวิศวกรรมโยธา กรณีศึกษาการใชระเบียบวิธีเชิงตัวเลขในงาน
วิศวกรรมโยธา
One-dimensional unconstrained optimization, multidimensional unconstrained
optimization, constrained optimization, simple genetic algorithm, genetic algorithms in
civil engineering, case studies of applied of numerical methods in civil engineering
21

04-100-604

สัมมนาทางวิศวกรรมโยธา
1(0-3-6)
Civil Engineering Seminar
ระเบียบวิจัยวิธีดําเนินงานวิจัยเบื้องตน การนําเสนอ และอภิปรายหัวขอที่นาสนใจใน
ปจจุบันทางวิศวกรรมโยธาในระดับปริญญาโท ศึกษาเบื้องตนเกี่ยวกับหัวขอเพื่อการทํา
วิทยานิพนธ การเตรียมมัลติมิเดีย
Introduction to research methodology, presentation and discussion on presently
interesting topics in civil engineering at the master degree level, preliminary study in
the field of interesting topics, multimedia preparation

04-100-701

วิทยานิพนธ
12(0-0-36)
Thesis
การคนควาวิจัยในหัวขอที่นาสนใจในสาขาวิชาวิศวกรรมโยธาภายใตการดูแลและให
คําปรึกษาจากอาจารยผูควบคุม การเขีย นวิทยานิพนธตามรูปแบบที่กําหนด เผยแพร
งานวิจัยในการประชุมหรือวารสารวิชาการ สอบปากเปลาตอคณะกรรมการสอบและ
จัดทํารูปเลมวิทยานิพนธฉบับสมบูรณ
Research in an interesting topic in civil engineering under the supervision of a faculty
member, preparation of thesis in a proper form, presentation at a public seminar, oral
examination (by the committee) and writing up a complete thesis

04-110-601

เจาะสํารวจและทดสอบดิน
3(2-2-6)
Field Exploration and Soil Testing
เจาะสํ ารวจดินในสนาม ปฏิบัติการทดสอบตัวอยางดินในห องทดลองและในสนาม
การจําแนกและการทดสอบ
Exploratory borings in the field, laboratory and field work in soil sampling,
classification and testing

22

04-110-602

ปฐพีกลศาสตรขั้นสูง
3(3-0-6)
Advanced Soil Mechanics
ความสมดุล ความเคนและการกระจายความเคนในมวลดิน ความเคน ความเครียดและ
กําลังของดิน ความซึมน้ําผานมวลดิน ความดันน้ํา และการไหล ทฤษฎีการยุบตัวและ
วิเคราะหการทรุดตัว
Equilibrium, stress and stress distribution in soil mass, stress strain and strength of soil,
permeability of water through soil, pore water pressure and seepage force, theory of
consolidation and settlement analysis

04-110-603

วิศวกรรมฐานรากขั้นสูง
3(3-0-6)
Advanced Foundation Engineering
วางแผนเจาะสํารวจดินโครงการขนาดใหญ ฐานรากรวม ฐานรากเสาเข็มขนาดใหญ
และเข็มเจาะ วิเคราะหการทรุดตัว เข็มพืด แรงดันดานขางสําหรับการออกแบบผนัง
กําแพง
Soil investigations for large scale projecs, combined footing, large pile foundations,
bore piles caissons, settlement analysis, sheet pile, lateral pressure for design of
retaining walls

04-110-604

เสถียรภาพของดิน
3(3-0-6)
Soil Stabilization
คุณสมบัติของดินทางวิศวกรรมที่นําไปใชเปนฐานรากและเปนวัสดุกอสราง วิธีการใน
การเปลี่ยนคุณสมบัติของดินใหมีเสถียรภาพ โดยทางกลศาสตร ทางเคมี ทางไฟฟา
และทางความรอน รวมถึงการระบายน้ํา เทคนิคการลงเสาเข็ม และกรณีศึกษาเฉพาะ
Engineering properties of soils to be used as foundation and construction materials, the
art of altering engineering properties of soils by means of mechanical, chemical,
electrical and thermal stabilization, including dewatering, pile sinking techniques,
underpinning and other special problems

23

04-110-605

พลศาสตรของดิน
3(3-0-6)
Soil Dynamics
ทฤษฎีสั่นสะเทือนเกี่ยวกับดิน โครงสรางดินและฐานราก การประยุกตออกแบบในงาน
วิศวกรรม ฐานรากสําหรับรับน้ําหนักสั่นสะเทือนรวมทั้งกระแทก แผนดินไหว
Vibration theories related to soils, soil structures and foundations, application to
engineering design foundation for dynamic loading including impact, earthquake

04-110-606

การขุดตัก
3(3-0-6)
Excavation
การขุด ตัก ขน ทั้งบนผิวดิน และการขุดตักใตผิวดิน การเลือกใชวิธีการขุดที่เหมาะสม
กับคุณลักษณะของหิน หรือดิน โดยคํานึงถึงหลักเศรษฐศาสตรและวิศวกรรม ศึกษาการ
เจาะระเบิดสําหรับงานขุดบนดิน และใตดิน การเลือกเครื่องจักรกลในการขุด ตัก ขน
รวมถึงการประยุกตใชเครื่องจักรอยางเหมาะสม การคิดปริมาณงานและคาใชจาย การทํา
โครงงานทางวิศวกรรมเกี่ยวกับงาน ขุด ตัก ขน ขนาดใหญ
Excavation methods both on surface and in underground, selection of the most
appropriate method of excavation based on both the type and the formation of rock or
soil and engineering economy, drilling and blasting, appropriate selection and
application of excavation equipment, estimation of the work quantity and its cost for
sizable projects

04-110-607

หัวขอเลือกทางดานวิศวกรรมเทคนิคธรณี
3(3-0-6)
Selected Topics in Geotechnical Engineering
นักศึกษาสามารถเลือกรายวิชาหรือหัวขอที่นาสนใจเกี่ยวกับวิศวกรรมเทคนิคธรณีใน
ขณะนั้น ภายใตการแนะนําของอาจารยที่ปรึกษานิพนธ ซึ่งรายวิชาหรือหัวขอดังกลาวตอง
ไดรับความเห็นชอบจากกรรมการหลักสูตรหรือกรรมการสอบวิทยานิพนธ และจะตองมี
การประเมินผลโดยเขียนรายงานและการนําเสนอ
The student may select, by consultation with the student’s thesis advisor, to undertake
a course or an in-depth study of an approval topic which is relevant to the field of
geotechnical engineering for the latter case, a written report and oral presentation have
to be given at the end of the semester to the student's thesis committee

24

04-110-608

การศึกษาพิเศษสําหรับวิศวกรรมเทคนิคธรณี
3(3-0-6)
Special Study for Geotechnical Engineering
นักศึกษาแตละคนสามารถศึกษาเนื้อหาในเชิงลึกเกี่ยวกับหัวขอวิทยานิพนธ (วิศวกรรม
เทคนิ ค ธรณี ) โดยหั ว ข อ ดั ง กล า วต อ งได รั บ ความเห็ น ชอบจากอาจารย ที่ ป รึ ก ษา
วิ ท ยานิ พ นธ และจะต อ งมี ก ารประเมิ น ผลโดยวิ ธี ก ารเขี ย นรายงานและนํ า เสนอต อ
กรรมการสอบวิทยานิพนธ
Each student is required to undertake an in-depth study of an approved topic
(geotechnical engineering) which will lead to formulation of thesis proposal the study
will be supervised by a faculty member a written report and oral presentation have to be
given at the end of the semester to the student’s thesis committee

04-120-601

3(3-0-6)
กลศาสตรของวัสดุขั้นสูง
Advanced Mechanics of Materials
ความเคนและความเครียดที่จุด ความสัมพันธระหวางความเคนและความเครียด ความเคน
เนื่องจากน้ําหนักแบบตางๆ ความเคนอันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ ทฤษฎี
การวิบัติ วิธีทางพลังงาน จุดศูนยกลางแรงเฉือน การดัดแบบไมสมมาตร คานโคง การบิด
และการโกงเดาะ คานบนฐานรากยืดหยุน การวิเคราะหเชิงเทนเซอรสําหรับทฤษฎีความ
ยืดหยุน
Stress and strain at a point, relationship between stress and strain, stress due to several
load cases, thermal effects, theory of failure, energy methods, shear center,
unsymmetrical bending, curved beams, torsion and buckling, deflections, beams on
elastic foundation, tensor analysis for theory of elasticity

04-120-602

เทคโนโลยีคอนกรีตขั้นสูง
3(3-0-6)
Advanced Concrete Technology
คุณสมบัติของคอนกรีตสดและคอนกรีตที่แข็งตัวแลว กําลัง พฤติกรรมทางดานกายภาพ
และเคมีของคอนกรีตเชน ความยืดหยุน ความลา การหดตัวและความคงทน วัสดุผลิต
คอนกรีตชนิดใหม คอนกรีตกําลังสูง การเทไดสูง คอนกรีตมวลเบา คอนกรีตสรรถนะสูง
คอนกรีตเสริมใย ความกาวหนาของเทคโนโลยีคอนกรีตในปจจุบัน
Properties of fresh concrete and hardened concrete, strength, physical and chemical
behaviors of concrete such as elasticity, fatigue, shrinkage and durability, materials for
novel concrete products, high strength concrete, workability, light-weight concrete, high
performance concrete, fiber reinforced concrete, recent advances in concrete technology
25

04-120-603

พลศาสตรโครงสราง
3(3-0-6)
Structural Dynamics
กลศาสตรของนิวตัน และสมการการเคลื่อนที่ของระบบโครงสรางแบบองศาอิสระขั้น
เดียว การสั่นแบบอิสระและการสั่นภายใตแรงกระทําภายนอกของระบบที่มีองศาอิสระ
ขั้นเดียว การสั่นพอง วิธีการเชิงตัวเลข การสั่นของระบบที่มีองศาอิสระหลายองศา
ผลตอบสนองของโครงสรางภายใตแรงทางพลศาสตร เชน แรงแผนดินไหว แรงระเบิด
และแรงลม โดยวิธีการวิเคราะหโหมด ผลตอบสนองของระบบที่มีพารามิเตอรกระจาย
โดยวิธีวิเคราะห
Newtonian mechanics and equation of motion of single-degree-of-freedom (SDOF)
system, free and forced vibrations of SDOF system, resonance, numerical methods,
vibrations of multiple-degrees-of-freedom (MDOF) system, response of structures
subjected to dynamic loads such as earthquake, blast and wind by modal analysis,
response of distributed-parameter systems by analytical methods

04-120-604

การออกแบบโครงสรางเหล็กขั้นสูง
3(3-0-6)
Advanced Steel Design
การวิเคราะหพฤติกรรม และการออกแบบโครงสรางเหล็ก จุดตอระบบเหล็ก-คอนกรีต
องคอาคารประกอบ คานขนาดใหญ ถังเหล็ก และหัวขออื่นๆ ที่สนใจ
Behavior analysis and design of structural steel, joint of steel-concrete structure, builtup structure, girder, steel tanks, other topic of interest

04-120-605

การออกแบบคอนกรีตอัดแรงขั้นสูง
3(3-0-6)
Advanced Prestressed Concrete Design
ทฤษฎีคอนกรีตอัดแรง การสูญเสียกําลัง ความลา แรงเฉือนและแรงบิด การหดตัวและ
การหยอนตัว ออกแบบโครงสรางคอนกรีตอัดแรง
Theories of prestressed concrete, prestress loss, fatigue, shear and torsion, shortening
and deflection, prestressed structures design
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04-120-606

การออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็กขั้นสูง
3(3-0-6)
Advanced Reinforced Concrete Design
วัสดุและขอกําหนดสําหรับคอนกรีตเสริมเหล็ก แนวคิดและพฤติกรรมในการออกแบบ
ออกแบบคานต อ เนื่ อง คานลึ ก เสา-คาน ผนั งกั น ดิ น ระบบพื้ น ผนั ง รั บ แรงเฉือ น
การออกแบบสําหรับแรงเฉือน แรงบิดและแรงดัด
Materials and criteria of reinforced concrete, behavior and concept to design,
continuous beams, deep beams, beam-column, retaining wall, floor system, shear wall,
designing for shear, shear and bending

04-120-607

การวิเคราะหโครงสรางดวยวิธีไฟไนทอิลิเมนต
3(3-0-6)
Finite Element Analysis of Structures
วิชานี้แนะนําการใชวิธีการทางไฟไนทอิลิเมนตเพื่อแกปญหาที่เปนเชิงเสน ซึ่งจะเนนใน
สวนของ หลักของงานเสมือนอันเนื่องมาจากการเปลี่ยนตําแหนงสมมติ หลักการของ
สภาวะหยุดนิ่งของพลังงานศักยรวม สติฟเนทเมทริกซของชิ้นสวนยอยในแบบตางๆ
ชิ้นสวนยอยตางๆ แบบไอโซพาราเมตริก และการประยุกตใชวิธีการไฟไนทอิลิเมนตกับ
ปญหาทางวิศวกรรม
Introduction to the use of finite element method for solving linear problems, the course
emphasizes on virtual work due to virtual displacement, principles of stationary of total
potential energy, finite element stiffness matrices, isoparametric elements and the
applications of finite element method to engineering problems

04-120-608

หัวขอเลือกทางดานวิศวกรรมโครงสราง
3(3-0-6)
Selected Topics in Structural Engineering
นักศึ กษาสามารถเลื อกรายวิ ชาหรือหัวขอที่นาสนใจเกี่ยวกับวิศวกรรมโครงสรางใน
ขณะนั้น ภายใตการแนะนําของอาจารยที่ปรึกษานิพนธ ซึ่งรายวิชาหรือหัวขอดังกลาวตอง
ไดรับความเห็นชอบจากกรรมการหลักสูตรหรือกรรมการสอบวิทยานิพนธ และจะตองมี
การประเมินผลโดยเขียนรายงานและการนําเสนอ
The student may select, by consultation with the student’s thesis advisor, to undertake
a course or an in-depth study of an approval topic which is relevant to the field of
structural engineering for the latter case, a written report and oral presentation have to
be given at the end of the semester to the student's thesis committee
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04-120-609

การศึกษาพิเศษสําหรับวิศวกรรมโครงสราง
3(3-0-6)
Special Study for Structural Engineering
นักศึกษาแตละคนสามารถศึกษาเนื้อหาในเชิงลึกเกี่ยวกับหัวขอวิทยานิพนธ (วิศวกรรม
โครงสราง) โดยหัวขอดังกลาวตองไดรับความเห็นชอบจากอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ
และจะต อ งมี การประเมิ น ผลโดยวิธีก ารเขีย นรายงานและนํา เสนอตอ กรรมการสอบ
วิทยานิพนธ
Each student is required to undertake an in-depth study of an approved topic (structural
engineering) which will lead to formulation of thesis proposal the study will be
supervised by a faculty member a written report and oral presentation have to be given
at the end of the semester to the student’s thesis committee

04-130-601

การออกแบบผิวทางขั้นสูง
3(3-0-6)
Advanced Pavement Design
ปรัชญาของการออกแบบโครงสรางผิวทาง ทฤษฏีการคํานวณพฤติกรรมตอบสนองของ
โครงสรา งผิ ว ทางแบบยื ด หยุ น และแบบแกร ง ความคลาดเคลื่ อ นของทฤษฏี พื้ น ฐาน
แบบจําลองทางคณิตศาสตรสําหรับประสิทธิภาพผิวทาง วิธีการออกแบบเชิงกลศาสตร
และเชิงประจักษ การประเมินสภาพดานการใชงานและดานโครงสรางของผิวทาง
Philosophy of pavement design, calculating flexible and rigid pavement response,
deviation from classical theory, mathematical model of pavement performance,
mechanistic-empircal design method, evaluating funcional and structural conditions

04-130-602

การออกแบบทางหลวงขัน้ สูง
3(3-0-6)
Advanced Highway Design
การออกแบบทางดานเรขาคณิตของทางหลวง การออกแบบทางแยกรวมและทางแยกตาง
ระดับ การออกแบบระบบระบายน้ําของถนนในเมือง การศึกษาเกี่ยวกับมลภาวะจากการ
ใชยวดยาน
Geometric design, intersection and interchange design, drainage system design for
urban streets, studies of pollution from vehicular traffic

28

04-130-603

การวิเคราะหการจราจร
3(3-0-6)
Traffic Analysis
ลักษณะของผูขับขี่ คนเดินเทา ยานพาหนะและถนน การศึกษาการใชความเร็ว ปริมาณ
จราจร ระยะเวลาการเดินทางและความลาชา การศึกษาการจอด หลักการพื้นฐานของ
การไหลของการจราจร ความจุและระดับการใหบริการของทางหลวง
Characteristics of the driver, the pedestrian, the vehicle and the road; studies of spot
speed, traffic volume, travel time and delay; parking studies; fundamental principles of
traffic flow; capacity and level of service of highways

04-130-604

การออกแบบเพื่อความปลอดภัยของทางหลวงและการจราจร
3(3-0-6)
Highway and Traffic Safety Design
ลัก ษณะทางดา นวิศวกรรมของความปลอดภัยการจราจรบนทางหลวง การลดอัตรา
การเกิ ด อุ บัติเ หตุ แ ละความรุ น แรงโดยอาศัย การออกแบบและการควบคุ ม การจราจร
การวิเคราะหอุบัติเหตุ
Engineering aspects of highway traffic safety; reduction of accident rate and severity
through highway design and traffic control; traffic accident analysis

04-130-605

ทฤษฎีของพฤติกรรมจราจร
3(3-0-6)
Theory of Traffic Behavior
รูปแบบดีเทอรมินีสติค และสโตตาสติคของการจราจร แบบจําลองทางคณิตศาสตรของ
การแจกแจงเฮดเวย ความเร็วและความหนาแนน ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับทฤษฎีแถวคอย
การแจกแจงความนาจะเปนที่เกี่ยวกับการจราจร
Deterministic and stochastic models of the traffic, mathematical models of headway,
speed and density distributions, queuing theory, probability distribution associated with
traffic

04-130-606

การวางแผนการขนสง
3(3-0-6)
Transportation Planning
หลักเบื้องตนของความสัมพันธระหวางการใชพื้นที่และระบบขนสง รูปแบบสําหรับการ
กํ า หนดการจราจร การแจกแจงการกระจายปริ ม าณการใช เ ส น ทาง การจั ด ปริ ม าณ
การจราจรทั้งภายในและระหวางรูปแบบของการเดินทาง โปรแกรมเชิงเสน
Basic principles of land use and transport system interaction, models for traffic
generation, define line distribution and intermodal assignment, linear programming
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04-130-607

หัวขอเลือกทางดานวิศวกรรมขนสง
3(3-0-6)
Selected Topics in Transportation Engineering
นักศึกษาสามารถเลือกรายวิชาหรือหัวขอที่นาสนใจเกี่ยวกับวิศวกรรมขนสงในขณะนั้น
ภายใตการแนะนําของอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ ซึ่งรายวิชาหรือหัวขอดังกลาวตอง
ไดรับความเห็นชอบจากกรรมการหลักสูตรหรือกรรมการสอบวิทยานิพนธ และจะตองมี
การประเมินผลโดยเขียนรายงานและการนําเสนอ
The student may select, by consultation with the student’s thesis advisor, to undertake
a course or an in-depth study of an approval topic which is relevant to the field of
transportation engineering for the latter case, a written report and oral presentation have
to be given at the end of the semester to the student's thesis committee

04-130-608

การศึกษาพิเศษสําหรับวิศวกรรมขนสง
3(3-0-6)
Special Study for Transportation Engineering
นักศึกษาแตละคนสามารถศึกษาเนื้อหาในเชิงลึกเกี่ยวกับหัวขอวิทยานิพนธ (วิศวกรรม
ขนสง) โดยหัวขอดังกลาวตองไดรับความเห็นชอบจากอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ และ
จะต อ งมี ก ารประเมิ น ผลโดยวิ ธี ก ารเขี ย นรายงานและนํ า เสนอต อ กรรมการสอบ
วิทยานิพนธ
Each student is required to undertake an in-depth study of an approved topic
(transportation engineering) which will lead to formulation of thesis proposal the study
will be supervised by a faculty member a written report and oral presentation have to be
given at the end of the semester to the student’s thesis committee

04-150-601

อุทกวิทยาขั้นสูง
3(3-0-6)
Advanced Hydrology
ปรากฏการณดานอุทกวิทยา การเคลื่อนตัวของน้ําหลาก น้ําฝน น้ําทา การไหลหลาก
ในลําน้ํา การไหลหลากในอางเก็บน้ํา
Transport phenomena in hydrology and meteorology, flood routing and overlandflow
theory, linear and nonlinear analysis of rainfall-runoff system, conceptural and digital
models for hydrologic processes
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04-150-602

การออกแบบทางชลศาสตร
3(3-0-6)
Hydraulic Design
พฤติกรรมชลศาสตรการไหลผานอาคารระบายน้ําลน การออกแบบอาคารระบายน้ําลน
อาคารสลายพลังงาน ประตูน้ํา อาคารระบายน้ํา การออกแบบทางน้ําเปด และการ
ออกแบบโครงสรางวัดอัตราการไหลในทางน้ําเปด
Analysis of flow behavior through various types of hydraulic structures such as
spillway, stilling basin, energy dissipator, gates, outlet works, open channel, pressure
conduit, transitions and flow measurement structure, consideration and procedures for
hydraulic design

04-150-603

วิศวกรรมการระบายน้ําและการออกแบบ
3(3-0-6)
Drainage Engineering and Design
ลักษณะพื้นที่รับน้ํา การออกแบบระบบระบายน้ํา การบริหารจัดการและการวางแผน
ระบบระบายน้ําในชุมชนเมือง
Drainage characteristics, design of drainage system, management and drainage systems
in urban planning

04-150-604

อุทกวิทยาน้ําใตดิน
3(3-0-6)
Groundwater Hydrology
การเกิดของน้ําใตดิน พื้นฐานการไหลของน้ําใตดิน การเคลื่อนที่ของน้ําใตดิน พื้นที่กับ
การพัฒนาแหลงน้ําใตดิน การบริหารจัดการน้ําใตดิน การแทรกตัวของน้ําเค็ม
Origin and occurrence of groundwater, basic principles of groundwater, movement of
groundwater, location and development of groundwater supplies, management of
groundwater, saltwater intrusion
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04-150-605

ชลศาสตรการไหลในทางน้ําเปด
3(3-0-6)
Hydraulic of Open Channels Flow
สมการพลังงาน สมการโมเมนตัม สมการความตอเนื่อง การไหลวิกฤติในทางน้ําเปด
การไหลแบบสม่ํ า เสมอ การออกแบบทางน้ํ า เป ด การไหลเปลี่ ย นแปลงช า การไหล
เปลี่ยนแปลงเร็วในทางน้ําเปด การไหลไมคงที่ในทางน้ําเปด
Continuity, energy and momentum principles, critical flow, uniform flow, design of
channel for uniform flow, gradually varied flow, rapidly varied flow, unsteady flow in
open channels

04-150-606

กระบวนการดานอุทกวิทยา
3(3-0-6)
Hydrological Processes
กระบวนการดานอุทกวิทยา ความชื้น น้ําฝน น้ําทา การซึม การคายน้ํา และการระเหย
การดั ก พื้ น ฐานน้ํ า ใต ดิ น การเคลื่ อ นตั ว ของน้ํ า หลาก ทฤษฎี ค วามน า จะเป น ใน
งานอุทกวิทยา
Hydrologic cycles, atmospheric moisture, precipitation, streamflow, infiltration,
evaporation and evapotranspiration, groundwater and well hydraulics, hydrograph
analysis, analysis and synthesis of hydrological processes, water quality, mathematical
models and simulation in hydrology

04-150-607

วิศวกรรมแมน้ํา
3(3-0-6)
River Engineering
พฤติกรรมชลศาสตรในแมน้ํา ชนิดของตะกอนในแมน้ํา การเคลื่อนที่ของตะกอนใน
แมน้ํา การวัดตะกอนในแมน้ํา คํานวณปริมาณตะกอนในลําน้ํา การสํารวจในแมน้ํา
ความเสถียรภาพของลําน้ํา
River geomorphology, sediment transport and river behavior, stabilization and
rectification of rivers, inland navigation and canalization, impacts of river engineering
works, physical hydraulic models of rivers
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04-150-608

หัวขอเลือกทางดานวิศวกรรมแหลงน้ํา
3(3-0-6)
Selected Topics in Water Resource Engineering
นั ก ศึ ก ษาสามารถเลื อ กรายวิ ช าหรื อ หั ว ข อ ที่ น า สนใจเกี่ ย วกั บ วิ ศ วกรรมแหล ง น้ํ า ใน
ขณะนั้น ภายใต ก ารแนะนํ า ของอาจารยที่ ปรึ ก ษาวิท ยานิพ นธ ซึ่ ง รายวิ ช าหรื อหั ว ข อ
ดังกลาวตองไดรับความเห็นชอบจากกรรมการหลักสูตรหรือกรรมการสอบวิทยานิพนธ
และจะตองมีการประเมินผลโดยเขียนรายงานและการนําเสนอ
The student may select, by consultation with the student’s thesis advisor, to undertake
a course or an in-depth study of an approval topic which is relevant to the field of water
resource engineering for the latter case, a written report and oral presentation have to be
given at the end of the semester to the student's thesis committee

04-150-609

การศึกษาพิเศษสําหรับวิศวกรรมแหลงน้ํา
3(3-0-6)
Special Study for Water Resource Engineering
นักศึกษาแตละคนสามารถศึกษาเนื้อหาในเชิงลึกเกี่ยวกับหัวขอวิทยานิพนธ (วิศวกรรม
แหลงน้ํา) โดยหัวขอดังกลาวตองไดรับความเห็นชอบจากอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ
และจะต อ งมี การประเมิน ผลโดยวิธีก ารเขี ย นรายงานและนํ า เสนอต อ กรรมการสอบ
วิทยานิพนธ
Each student is required to undertake an in-depth study of an approved topic (water
resource engineering) which will lead to formulation of thesis proposal the study will be
supervised by a faculty member a written report and oral presentation have to be given
at the end of the semester to the student’s thesis committee

04-160-601

เคมีวิศวกรรมสิ่งแวดลอม
3(2-2-6)
Environmental Engineering Chemistry
หลักเคมีที่ใชในวิศวกรรมสิ่งแวดลอม คุณสมบัติทางกายภาพ และทางเคมีของน้ําและ
น้ําเสีย การเก็บและรักษาตัวอยางน้ําและน้ําเสีย วิธีการวิเคราะหคุณสมบัติน้ําและน้ําเสีย
การประเมินผลวิเคราะห
Principles of chemistry for environmental engineering, physical and chemical properties
of water and wastewater, water and wastewater sampling and preservation, water and
wastewater analysis, results evaluation
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04-160-602

ปฏิบตั ิการทางวิศวกรรมสิ่งแวดลอมขั้นสูง
3(2-2-6)
Advanced Environmental Engineering Laboratory
แบบจําลองหนวยปฏิบัติการในงานวิศวกรรมสิ่งแวดลอม แบบจําลองระบบปรับปรุง
คุณภาพน้ํา แบบจําลองระบบบําบัดน้ําเสีย การทดลองและวิเคราะหหาคาพารามิเตอร
ตางๆ สําหรับใชคํานวณออกแบบระบบผลิตน้ําประปา และระบบบําบัดน้ําเสีย
Pilot scale unit operations in environmental engineering, water treatment pilot plant,
wastewater treatment pilot plant, experiments and analyses to determine values of
parameters for the design of water and wastewater treatment systems

04-160-603

กระบวนการและการออกแบบระบบบําบัดน้ําเสีย
3(3-0-6)
Wastewater Treatment Processes and Design
ลั ก ษณะน้ํ า เสี ย และมาตรฐานน้ํ า ทิ้ ง ระบบรวบรวมน้ํ า เสี ย กระบวนการบํ า บั ด ทาง
กายภาพ เคมี และชีวภาพ กระบวนการบําบัดตะกอน การออกแบบระบบบําบัดน้ําเสีย
Wastewater characteristics and effluent standards, wastewater collection systems,
physical chemical and biological treatment systems, sludge treatment processes, design
of wastewater treatment systems

04-160-604

กระบวนการและการออกแบบระบบปรับปรุงคุณภาพน้าํ
3(3-0-6)
Water Treatment Processes and Design
การประยุกตใชกระบวนการทางกายภาพและเคมีในการปรับปรุงคุณภาพน้ําและผลิต
น้ําประปา การออกแบบระบบประปา
Application of physical and chemical processes in water treatment and water supply,
design of water supply systems

04-160-605

การปรับปรุงคุณภาพน้ําและการบําบัดน้าํ เสียขั้นสูง
3(3-0-6)
Advanced Water and Wastewater Treatment
เทคโนโลยีและกระบวนการขั้นสูงในการปรับปรุงคุณภาพน้ํา และการบําบัดน้ําเสีย
กระบวนการออกซิเดชั่น การดูดติดผิว การแลกเปลี่ยนประจุ การกรองผานเมมเบรน
การกําจัดธาตุอาหารดวยกระบวนการทางชีวภาพ และกระบวนการบําบัดแบบไรอากาศ
Advanced technologies and processes in water and wastewater treatment, oxidation
processes, adsorption, ion exchange, membrane filtration, biological nutrient removal
and anaerobic treatment processes
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04-160-606

การจัดการมูลฝอยแบบผสมผสานและการออกแบบ
3(3-0-6)
Integrated Solid Waste Management and Design
การวิเคราะหและการออกแบบระบบกําจัดมูลฝอยแบบตางๆ การคัดเลือกพื้นที่กําจัดมูล
ฝอย ผลกระทบสิ่งแวดลอมของพื้นที่กําจัดมูลฝอย การนําผลผลิตและพลังงานจากมูล
ฝอยกลับมาใชประโยชน
Analysis and design of solid waste management, collection of solid waste management
area, effects on environmental, waste reduction and recycling

04-160-607

การวิเคราะหขอมูลและระบบสิ่งแวดลอม
3(3-0-6)
Environmental Systems and Data Analysis
การอธิบายลักษณะทางสถิติของขอมูล การแจกแจงของขอมูลสิ่งแวดลอม การบงชี้การ
เปลี่ยนแปลงของระบบสิ่งแวดลอมโดยใชการประกันคุณภาพและแผนภูมิควบคุมและ
การบงชี้ขอมูลที่อยูนอกกลุม ขีดจํากัดของการตรวจวิเคราะห และการจัดการกับขอมูลที่
ถู ก ตั ด ออก การทดสอบสมมุ ติ ฐ านเกี่ ย วกั บ ข อ มู ล สิ่ ง แวดล อ ม สหสั ม พั น ธ แ ละ
การวิเคราะหความถดถอย กระบวนการแบบ Nonparametric การออกแบบการทดลอง
สําหรับระบบสิ่งแวดลอม การใชงาน โปรแกรมวิเคราะหทางสถิติ
Statistical characterization of data, distributions of environmental data, identification of
environmental system changes using quality assurance and control charts, and outlier
identification, limit of detection and treatment of censored data, hypothesis testing of
environmental data, correlation and regression analysis, nonparametric procedures,
experimental design for environmental systems, application of statistical analysis
software

04-160-608

เทคโนโลยีมลพิษทางอากาศและการจัดการ
3(3-0-6)
Air Pollution Technology and Management
พื้น ฐานที่ สําคัญด า นมลภาวะทางอากาศ ไดแ ก แหลงกํา เนิ ด ผลกระทบ กฎหมาย
การเคลื่อนที่และแพรกระจายของมลพิษ การควบคุมการปลอยมลสารที่เปนอนุภาคและ
ก า ซ การออกแบบอุ ป กรณ ค วบคุ ม มลพิ ษ อากาศ การบํ า รุ ง รั ก ษาและการประเมิ น
ประสิทธิภาพของระบบควบคุมมลพิษอากาศ
Air pollution principles dealing with sources, effects, legislation, transport and
dispersion, control strategies of particulate and gases emission, design of air pollution
control equipments, maintenance and evaluation of air pollution control system
efficiency
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04-160-609

หัวขอเลือกทางดานวิศวกรรมสิ่งแวดลอม
3(3-0-6)
Selected Topics in Environmental Engineering
นักศึกษาสามารถเลือกรายวิชาหรือหัวขอที่นาสนใจเกี่ยวกับวิศวกรรมสิ่งแวดลอมใน
ขณะนั้ น ภายใต ก ารแนะนํ า ของอาจารยที่ ปรึ ก ษาวิ ท ยานิ พ นธ ซึ่ ง รายวิ ช าหรื อหั ว ข อ
ดังกลาวตองไดรับความเห็นชอบจากกรรมการหลักสูตรหรือกรรมการสอบวิทยานิพนธ
และจะตองมีการประเมินผลโดยเขียนรายงานและการนําเสนอ
The student may select, by consultation with the student’s thesis advisor, to undertake a
course or an in-depth study of an approval topic which is relevant to the field of
environmental engineering for the latter case, a written report and oral presentation have
to be given at the end of the semester to the student's thesis committee

04-160-610

3(3-0-6)
การศึกษาพิเศษสําหรับวิศวกรรมสิ่งแวดลอม
Special Study for Environmental Engineering
นักศึกษาแตละคนสามารถศึกษาเนื้อหาในเชิงลึกเกี่ยวกับหัวขอวิทยานิพนธ (วิศวกรรม
สิ่ ง แวดล อ ม) โดยหั ว ข อ ดั ง กล า วต อ งได รั บ ความเห็ น ชอบจากอาจารย ที่ ป รึ ก ษา
วิ ท ยานิ พ นธ และจะต อ งมี ก ารประเมิ น ผลโดยวิ ธี ก ารเขี ย นรายงานและนํ า เสนอต อ
กรรมการสอบวิทยานิพนธ
Each student is required to undertake an in-depth study of an approved topic
(environmental engineering) which will lead to formulation of thesis proposal the study
will be supervised by a faculty member a written report and oral presentation have to be
given at the end of the semester to the student’s thesis committee

04-170-601

3(3-0-6)
การประมาณราคาและควบคุมคาใชจายการกอสราง
Construction Cost Estimates and Control
การวิเคราะหเปรียบเทียบจากการประมาณราคาและวิธีกอสรางชนิดตางๆ ขอมูลและสถิติ
ในการกอสรางจริง ตัวแปรที่มีผลกระทบตอราคา การจัดเตรียมราคา ระบบการปรับราคา
ตามสภาวะเศรษฐกิจ การควบคุมคาใชจายในการกอสราง
Cost estimation for various types of construction, real data on site analysis, variable of
cost, preparation of cost, cost control
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04-170-602

การวางแผนและควบคุมโครงการ
3(3-0-6)
Project Planning and Control
การวางแผนและควบคุมโครงการวิธีตางๆ ขั้นสูง Bar Charts CPM PERT Precedence
Network และเทคโนโลยีการควบคุมโครงการสมัยใหม ความปลอดภัยในงานกอสราง
Project elementary planning and controlling, advanced Bar Charts, CPM, PERT,
precedance network, project coordinating and balancing, safety regulations

04-170-603

คอมพิวเตอรประยุกตงานกอสราง
3(3-0-6)
Computer Applications in Construction
การประยุ ก ตใ ช คอมพิ ว เตอรใ นงานวิศวกรรมการก อสราง และบริ หารงานก อสรา ง
โปรแกรมสําเร็จรูป ฐานขอมูล ระบบสารสนเทศเพื่อจัดการงานกอสราง
Application of computer programs in construction engineering administration of
construction, data base, information technology for construction management

04-170-604

สัญญาในงานธุรกิจกอสราง
3(3-0-6)
Contracting in Construction Business
กฎหมายและนิติกรรม สัญญาตางๆ ในงานกอสราง กฎหมายธุรกิจการรวมทุน ขอกําหนด
ธุรกิจงานกอสรางประเภทตางๆ สัญญาการกอสรางระหวางประเทศ อํานาจหนาที่และ
ความรับผิดชอบขององคกรเอกชนและราชการในงานกอสราง
Law, legal and contracting in construction business, international law, jointventure,
consortium, authority and responsibility of private and public organizations in
construction

04-170-605

การกอสรางโดยใชชนิ้ สวนสําเร็จรูป
3(3-0-6)
Prefabricated Construction
การคํานวณและกําหนดองคประกอบอาคารสวนตางๆ การควบคุมคุณภาพ การผลิต
ชิ้นสวน การขนสงและติดตั้งชิ้นสวนของอาคารคอนกรีต เหล็ก การบํารุงรักษาและ
ความมั่นคงหลังงานกอสราง การอนุรักษพลังงาน
Design of industrialized building, geometrical coordination of building element, quality
control, design techniques for various type of joints, stability of structures during
erection, energy saving
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04-170-606

การบริหารอสังหาริมทรัพย
3(3-0-6)
Real Estate Administration
ความสําคัญขององคการอสังหาริมทรัพย ลักษณะการดําเนินงานการบริหารงานบุคคล
เทคโนโลยีการกอสราง การเงิน การตลาด ระบบขอมูล การจัดสรรที่ดิน ปจจัยและ
สภาวะแวดลอม เศรษฐกิจ การตัดสินใจในการเลือกและบริหารงาน
Importance of administration and organization, land and real estate law,
management factors and environment influencing organization, marketing, financing
personnel management, data base in relation to real estate study and construction
projects

04-170-607

หัวขอเลือกทางดานวิศวกรรมบริหารงานกอสราง
3(3-0-6)
Selected Topics in Construction Engineering and Management
นักศึกษาสามารถเลือกรายวิชาหรือหัวขอที่นาสนใจเกี่ยวกับวิศวกรรมบริหารงานกอสราง
ในขณะนั้น ภายใตการแนะนําของอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ ซึ่งรายวิชาหรือหัวขอ
ดังกลาวตองไดรับความเห็นชอบจากกรรมการหลักสูตรหรือกรรมการสอบวิทยานิพนธ
และจะตองมีการประเมินผลโดยเขียนรายงานและการนําเสนอ
The student may select, by consultation with the student’s thesis advisor, to undertake a
course or an in-depth study of an approval topic which is relevant to the field of
construction engineering and management for the latter case, a written report and oral
presentation have to be given at the end of the semester to the student's thesis committee

04-170-608

3(3-0-6)
การศึกษาพิเศษสําหรับวิศวกรรมบริหารงานกอสราง
Special Study for Construction Engineering and Management
นักศึกษาแตละคนสามารถศึกษาเนื้อหาในเชิงลึกเกี่ยวกับหัวขอวิทยานิพนธ (วิศวกรรม
บริหารงานกอสราง) โดยหัวขอดังกลาวตองไดรับความเห็นชอบจากอาจารยที่ปรึกษา
วิ ท ยานิ พ นธ และจะต อ งมี ก ารประเมิ น ผลโดยวิ ธี ก ารเขี ย นรายงานและนํ า เสนอต อ
กรรมการสอบวิทยานิพนธ
Each student is required to undertake an in-depth study of an approved topic
(construction engineering and management) which will lead to formulation of thesis
proposal the study will be supervised by a faculty member a written report and oral
presentation have to be given at the end of the semester to the student’s thesis
committee
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04-180-703

การฝกงานอุตสาหกรรมดานวิศวกรรมโยธา
4(0-40-0)
Industrial Internship in Civil Engineering
การปฏิ บั ติ ง านเพื่ อ แก ไ ขและวิ เ คราะห ป ญ หาทางอุ ต สาหกรรมในสิ่ ง แวดล อ ม
อุตสาหกรรมไมนอยกวา 1 ภาคการศึกษา โดยปญหาดังกลาวตองเปนสวนหนึ่งของ
วิทยานิพนธเพื่อวิจัยรวมกับอุตสาหกรรม ซึ่งไดรับความเห็นชอบจากอาจารยผูสอนและ
สถานประกอบการ โดยนักศึกษาตองเขียนรายงานเพื่อสรุปการปฏิบัติงานและผลลัพธที่
ไดใหแกอาจารยผูสอน
Industrial practice to analyze and solve industrial-relevant problems of the internship
thesis research by working in an industrial environment for at least 1 semester under the
supervision of a faculty member and industry, preparation of a working report and
summary of the jobs

04-180-601

ระบบสิ่งแวดลอมและการจัดการ
1(1-0-2)
Environmental Systems and Management
หลั ก การพื้ น ฐานของระบบสิ่ ง แวดล อ มและการจั ด การ ประเด็ น สิ่ ง แวดล อ มและ
การจัดลําดับมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดลอมและเกณฑในการกําหนดดัชนีสิ่งแวดลอม
ระบบสารสนเทศสิ่งแวดลอม องคกรดานสิ่งแวดลอม การดําเนินการและการประเมิน
ด า นเศรษฐศาสตร ใ นการควบคุ ม สิ่ ง แวดล อ ม การติ ด ตามตรวจสอบสิ่ ง แวดล อ ม
กรณีศึกษาของระบบสิ่งแวดลอมและการจัดการ
Concepts of environmental systems and management issues and priorities, standards
and criteria setting, indication and indices, information systems, organization
enforcement and economic aspects of environmental control, EMS and ISO,
monitoring, pollution prevention, case studies

04-415-603

เศรษฐศาสตรวิศวกรรม
1(1-0-2)
Engineering Economy
พื้นฐานทางเศรษฐศาสตรเพื่อใชในงานวิศวกรรม ตนทุน การคํานวณดอกเบี้ย มูลคา
ปจ จุบัน และมูลคารายป อัตราผลตอบแทน ผลประโยชน ตอเงิ นลงทุ น ค า เสื่อมราคา
ผลกระทบภาษี ร ายได จุ ด คุ ม ทุ น การทดแทนทรั พ ย สิ น การวิ เ คราะห เ งิ น เฟ อ และ
การวิเคราะหการตัดสินใจในโครงการตางๆ การตัดสินใจภายใตความเสี่ยง และความไม
แนนอน
Basics of engineering economy, costs, interest calculation, present worth, annual worth,
rate of return, benefit-cost ratio, depreciation, impacts of income tax, break-even points,
replacement, inflation, project evaluation and decision making under risks and
uncertainty
39

04-190-601

สัมมนาทางวิศวกรรมโยธา 1
1(0-3-6)
Civil Engineering Seminar 1
ระเบียบวิธีดําเนินงานวิจัยเบื้องตน การทําปริทัศนวรรณกรรม การอภิปรายและวิจารณ
งานเขียนทางวิชาการ การสรุปและยอความ การนําเสนอผลการทดลอง การเขียนงานทาง
วิชาการ การเตรียมมัลติมีเดีย การนําเสนอปากเปลา
Introduction to research methodology, literature survey, discussion and criticism on an
academic articles, summary and conclusion, presentation of research results, academic
writing, multimedia preparation, oral presentation

04-190-602

สัมมนาทางวิศวกรรมโยธา 2
1(0-3-6)
Civil Engineering Seminar 2
วิชาบังคับกอน 04-190-601 สัมมนาทางวิศวกรรมโยธา 1
Prerequisite 04-190-601 Civil Engineering Seminar 1
การนํ า เสนอ และอภิ ป รายหั ว ข อ ที่ น า สนในป จ จุ บั น ทางวิ ศ วกรรมโยธาในระดั บ
ปริญญาโท ศึกษาเบื้องตนเกี่ยวกับหัวขอเพื่อการทําวิทยานิพนธ
Presentation and discussion on currently interesting topics in civil engineering at the
master degree level, preliminary study in the field of interest

04-190-603

วิทยานิพนธ
36(0-0-108)
Thesis
วิชานี้นักศึกษาตองทํางานวิจัยภายใตคําแนะนําของอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ โดยเนน
ในหัวขอ ที่มีแนวความคิดใหมสามารถนําไปใชประโยชน และขยายวิทยาการทางดาน
วิศวกรรมศาสตร การนําเสนอผลงานวิจัยในวารสารวิชาการในระดับนานาชาติ การเขียน
วิทยานิพนธตามรูปแบบที่กําหนด สอบปากเปลาตอคณะกรรมการสอบและจัดทํารูปเลม
วิทยานิพนธฉบับสมบูรณ
Research work under the supervision of an advisor with emphasis on originality and
aim toward new and useful results in engineering fields, the research to be publicized in
the international journal/transaction, preparation of thesis in a proper form, oral
examination and writing up a complete thesis
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3.2 ชื่อ สกุล ตําแหนงและคุณวุฒิของอาจารย
3.2.1 อาจารยประจําหลักสูตร
ลําดับ

ชื่อ-สกุล

1 นายปติศานต
กร้ํามาตร

ตําแหนง
วิชาการ

คุณวุฒิ-สาขาวิชา

สําเร็จจาก

ผูชวย ปร.ด. (วิศวกรรมโยธา)
ศาสตราจารย

2 นายวีระศักดิ์
ละอองจันทร

อาจารย

3 นายจตุพล
ตั้งปกาศิต

อาจารย

4 นายไพฑูรย
กิติสุนทร

อาจารย

5 นายมาโนช
รุจิภากร

อาจารย

สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิริธร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี
วศ.ม. (วิศวกรรมโยธา)
วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา)
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
วิทยาเขตเทเวศน
D.Eng. (Civil Engineering) Leibniz University Hannover,
Niedersachsen, Germany
วศ.ม. (วิศวกรรมโยธา)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี
วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี
มหาวิ
ทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี
ปร.ด. (วิศวกรรมโยธา)
วศ.ม. (วิศวกรรมโยธา)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี
วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี
วศ.ด. (วิศวกรรมโยธา)
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
วศ.ม. (วิศวกรรมโยธา)
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
ค.อ.บ. (วิศวกรรมโยธา)
วิทยาเขตเทเวศน
D.Eng. (Civil Engineering) University of Detroit Mercy, Michinga,
United States of America
วศ.ม. (วิศวกรรมโยธา)
มหาวิทยาลัยขอนแกน
ค.อ.บ. (วิศวกรรมโยธา)
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
วิทยาเขตเทเวศน

ปที่
จบ

ภาระงานสอน
ชม./สัปดาห
2555 2556 2557 2558

2548 6

3

6

6

6

3

6

-

3

3

3

-

3

3

3

3

2539
2528
2550 6
2543
2541
2551 3
2542
2537
2537 2528
2524
2546 2534
2530

3.2.2 อาจารยประจํา
ลําดับ

ชื่อ-สกุล

1 นายถาวร
ธีรเวชญาณ

2
3

ตําแหนง
วิชาการ

คุณวุฒิ-สาขาวิชา

ผูชวย Ph.D. (Technology
ศาสตราจารย Management)

M.Sc. (Civil Engineering)

วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา)
นางนิรชร
ผูชวย วศ.ม. (วิศวกรรมโยธา)
นกแกว
ศาสตราจารย วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา)
นางสาวจินดารัตน ผูชวย M.Eng. (Civil Eng.)
มณีเจริญ
ศาสตราจารย วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา)

4 นายประกาศ
ทองประไพ

ผูชวย วศ.ม. (วิศวกรรมโยธา)
ศาสตราจารย วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา)
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สําเร็จจาก

ปที่
จบ

ภาระงานสอน
ชม./สัปดาห
2555 2556 2557 2558

Technological University of The
Philippines, Manila, Philippines
University of Southwesterm Louisiana,
Louisana, United States of America
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล

2544 3

3

-

3

3

3

3

Asian Institute of Technology, Thailand
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล

2540 2535

3

3

3

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 2542 วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
2526
วิทยาเขตเทเวศน

-

-

-

2530
2527
2538 2534

ลําดับ

ชื่อ-สกุล

5 นางหมิง จิ๋ง

ตําแหนง
วิชาการ
อาจารย

คุณวุฒิ-สาขาวิชา
D.Eng. (Civil Engineering)
M.Sc.(Civil Engineering)
B.Sc. (Civil Engineering)

6 นายพุทธพล
ทองอินทรดาํ

อาจารย

M.Sc. (Civil. Engineering and
Surveying)
วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา)

7 นายบุญชัย
ผึ้งไผงาม

อาจารย

8 นางสาวฐนียา
เภอบางเข็ม
9 นางกุลยา
สาริชีวิน

อาจารย

10 นายศุภสิทธิ
พงศศิวะสถิตย

Dr.-Ing. (Civil Engineering)

ปร.ด. (วิศวกรรมโยธา
วศ.ม. (วิศวกรรมโยธา)
วศ.บ. (วิศวกรรมการกอสราง)
วศ.ด. (วิศวกรรมสิ่งแวดลอม)
วศ.บ. (วิศวกรรมสิ่งแวดลอม)

สําเร็จจาก
Tianjin University, Tianjin, China
Shandong University of Science and
Technology, Shandong, China
Shandong University of Science and
Technology, Shandong, China
Leibniz University Hannover,
Niedersachsen, Germany
Leibniz University Hannover,
Niedersachsen, Germany
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

อาจารย

วศ.ด. (วิศวกรรมสิ่งแวดลอม) มหาวิทยาลัยขอนแกน
วศ.ม. (วิศวกรรมสิ่งแวดลอม) มหาวิทยาลัยเชียงใหม
วศ.บ. (วิศวกรรมสิ่งแวดลอม) มหาวิทยาลัยเชียงใหม

อาจารย

Ph.D. (Geotechnical
Engineering)
วศ.ม. (วิศวกรรมโยธา)
วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา)

Saga University, Saga, Japan

ปที่
จบ

ภาระงานสอน
ชม./สัปดาห
2555 2556 2557 2558

2549 3
2543

6

6

6

6

3

6

3

3

3

-

-

-

2553 2542
2537

-

-

-

2554 3

3

3

3

2540
2552 6
2548
2542
2552 2545
2541
2552 2544

มหาวิยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 2543
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี
2539

3.2.3 อาจารยพิเศษ
ลําดับ
ชื่อ – สกุล
1 นายสมนึก ตั้งเติมสิริกุล
2
3
4
5
6
7
8
9

ตําแหนง
ศาสตราจารย

สถานที่ทํางาน
สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
นายทวีชัย สําราญวานิช
ผูชวยศาสตราจารย มหาวิทยาลัยบูรพา
นายสมิตร สงพริยะกิจ
ผูชวยศาสตราจารย สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ
นายกองกูณฑ โตชัยวัฒน
อาจารย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
นายเฉลิมชัย วัฒนล้ําเลิศ
อาจารย
ศูนยวิจัยเทคโนโลยีการกอสรางและบํารุงรักษา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
นายรักติพงศ สหมิตมงคล
อาจารย
ศูนยวิจัยเทคโนโลยีการกอสรางและบํารุงรักษา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
นายเกียรติพงษ จีย รัย ธนะ
อาจารย
กรมทางหลวง
กิจ
นายกิตติ ทรัพยประสม
อาจารย
กรมทางหลวง
นายศุภสิทธิ์ จารุพัฒนหิรัญ
อาจารย
บริษัท Ultimate Positioning จํากัด
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10

นายรัฐวุฒิ รูแทนคุณ

อาจารย

มหาวิทยาลัยสยาม

4. องคประกอบเกี่ยวกับประสบการณภาคสนาม (การฝกงานอุตสาหกรรม)
หลั ก สู ต รวิ ศ วกรรมศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าวิ ศ วกรรมโยธา จั ด ให มี ร ายวิ ช าการฝ ก งาน
อุตสาหกรรมดานวิศวกรรมโยธา สําหรับนักศึกษาแผนการศึกษาแบบที่ 2 (แผนวิจัยรวมอุตสาหกรรม) เพื่อ
ชวยใหนักศึกษาที่มีความสนใจตองการทําวิจัยรวมกับอุตสาหกรรมไดเรียนรูกระบวนการจริงในโรงงาน
และปญหาจริงหนางาน โดยปญหาดังกลาวจะตองเปนสวนหนึ่งหรือสอดคลองกับวิทยานิพนธเพื่อวิจัย
รวมกับอุตสาหกรรม ทั้งนี้เพื่อนําความรูขั้นสูงทางวิศวกรรมโยธาไปแกไขหรือวิเคราะหปญหาวิศวกรรม
และระยะเวลาการปฏิบัติงานในสิ่งแวดลอมอุตสาหกรรมตองไมนอยกวา 1 ภาคการศึกษา โดยตองเขียน
รายงานและสรุปการปฏิบัติงานและผลลัพธที่ไดแกอาจารยผูสอน
4.1 มาตรฐานผลการเรียนรูของประสบการณภาคสนาม
ความคาดหวังในผลการเรียนรูประสบการณภาคสนามของนักศึกษา มีดังนี้
1. มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ และความรับผิดชอบในการทํางาน
2. มีทักษะในการปฏิบัติงานจริงในสวนที่ไดรับมอบหมาย
3. เขาใจหลักการ กระบวนการผลิตและปญหาหนางานในโรงงานอยางถองแท เพื่อนําไปสู
การวิเคราะหปญหาอยางสรางสรรค
4. สามารถใชความรูทางดานวิศวกรรมโยธาบูรณาการ เพื่อนําไปแกปญหาของกระบวนการผลิต
หรือปญหาหนางานไดอยางเหมาะสม
5. สามารถใชเทคนิคทางคณิ ตศาสตรและสถิติ รว มกั บองคความรู ในการประมวล การแปล
ความหมาย การวิเคราะหขอมูล
6. สามารถใช เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศในการเรี ย นรู ติ ด ตามความก า วหน า ทางเทคโนโลยี
การสืบคนขอมูลอยางเปนระบบ และถายทอดสารสนเทศไดอยางมีประสิทธิภาพ
7. สามารถสื่อสารกับกลุมคนไดหลากหลาย มีมนุษยสัมพันธและสามารถทํางานรวมกับผูอื่น
ไดดี
8. มีความกลาในการแสดงออก และนําความคิดสรางสรรคไปใชประโยชนในงานได
4.2 ชวงเวลา
ภาคการศึกษาที่ 1 ของปการศึกษาที่ 2
4.3 การจัดเวลาและตารางสอน
จัดเต็มเวลาใน 1 ภาคการศึกษา
5. ขอกําหนดเกี่ยวกับการทําโครงงานหรืองานวิจัย
นั ก ศึ ก ษาทุ ก คนต อ งมี หั ว ข อ งานวิ จั ย ของตนเอง โดยเป น การค น คว า วิ จั ย ในหั ว ข อ ที่ น า สนใจใน
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาภายใตการดูแลและใหคําปรึกษาจากอาจารยผูควบคุม มีขอบเขตการทํางานที่
ชั ด เจน การรายงานความก า วหน า ทุ ก ภาคการศึ ก ษา การเขี ย นวิ ท ยานิ พ นธ ต ามรู ป แบบที่ กํ า หนด
43

การนําเสนอผลงานตอที่ประชุมและทดสอบความรูดวยปากเปลาตอคณะกรรมการสอบ
5.1 คําอธิบายโดยยอ
เปนโครงการวิจัยเชิงลึกในสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา เพื่อสรางองคความรูใหม เทคโนโลยีหรือการ
ประยุกตในอุตสาหกรรมการกอสราง มีการเขียนวิทยานิพนธตามรูปแบบที่กําหนด การนําเสนอผลงาน
ตอที่ประชุมและทดสอบความรูดวยปากเปลาตอคณะกรรมการสอบ
5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู
1. สามารถวางแผน กําหนดกรอบแนวคิดและวิธีดําเนินงานในการทําวิจัยเพื่อวิทยานิพนธหรือ
โครงการทางวิชาการอยางเปนระบบไดดวยตนเอง
2. สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนรูติดตามความกาวหนาทางเทคโนโลยีใหมๆ
ที่เกี่ยวของ มีการสืบคนขอมูลอยางเปนระบบ
3. สามารถดําเนินงานวิจัยหรือโครงการทางวิชาการอยางสรางสรรคดวยตนเอง โดยใชความรูทั้ง
ภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ ดุลยพินิจ เทคนิควิจัยหรือเทคนิคคํานวณ และการวิเคราะห เพื่อหา
ขอสรุปที่สมบูรณที่ขยายองคความรูเดิมหรือแนวทางปฏิบัติไดอยางมีนัยสําคัญ
4. สามารถสืบคน ตีความ และใชความรูทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เพื่อแกไขปญหาหรือ
จัดการกับบริบทใหมทางวิชาการและวิชาชีพดานวิศวกรรมโยธา
5. สามารถสังเคราะหและพัฒนาองคความรูใหมทางดานวิศวกรรมโยธาไดอยางสรางสรรคจาก
องคความรูเดิม
6. สามารถสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพ โดยใชการสื่อสารดวยปากเปลาและการเขียน รวมทั้ง
สามารถนําเสนอรายงานแบบเปนทางการไดดี
5.3 ชวงเวลา
แผน ก แบบ ก1 ภาคการศึกษาที่ 1-2 ปการศึกษาที่ 1-2
แผน ก แบบ ก2 ภาคการศึกษาที่ 1-2 ปการศึกษาที่ 2
5.4 จํานวนหนวยกิต
แผน ก แบบ ก1 36 หนวยกิต
แผน ก แบบ ก2 12 หนวยกิต
5.5 การเตรียมการ
1. อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธและนักศึกษาตองเสนอหัวขอวิทยานิพนธภายในภาคการศึกษา
แรกเขา ใหกับคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
2. มีการกําหนดชั่วโมงการใหคําปรึกษาทุกสัปดาห
3. หลักสูตรมีการแนะนําแนวทางการทําวิทยานิพนธ
5.6 กระบวนการประเมินผล
1. นักศึกษาทุกคนตองมีการนําเสนอรายงานความกาวหนาวิทยานิพนธปละ 2 ครั้ง ตลอดชวง
การทําวิทยานิพนธ ใหกับคณะกรรมการ
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2. ต อ งเสนอและสอบผ า นการสอบปากเปล า ขั้ น สุ ด ท า ยโดยคณะกรรมการซึ่ ง ประกอบด ว ย
อาจารยประจํา อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ และผูทรงคุณวุฒิจากภายนอกมหาวิทยาลัยใน
สาขาวิชานั้นหรือสาขาที่สัมพันธกันอยางนอยอีก 1 คน
3. ตองสงรายงานวิทยานิพนธฉบับสมบูรณตามรูปแบบที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
กําหนด
4. ข อ กํ า หนดอื่ น ๆ ให เ ป น ไปตามข อ บั ง คั บ มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลธั ญ บุ รี ว า ด ว ย
การศึกษาระดับ บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2549

หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู กลยุทธการสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
คุณลักษณะพิเศษ
กลยุทธหรือกิจกรรมของนักศึกษา
1.ดานบุคลิกภาพ
1. มีการสอนเรื่องการเขารวมประชุมและนําเสนอผลงานวิชาการ ผาน
รายวิชาสัมมนาทางวิศวกรรมโยธา และอื่นๆ เปนการเสริมสรางและ
ฝกบุคลิกภาพรวมถึงมารยาทของผูเขารวมประชุมสัมมนา
2. มีการรายงานทางวิชาการอยางตอเนื่องผานวิชาวิทยานิพนธ และวิชา
เรียน ทําใหนักศึกษามีความเชื่อมั่นในตนเอง กลาแสดงความคิดเห็น
ของตนเอง เกิดความรูและทักษะทางปญญา
2.ดานภาวะผูนํา และความ 1. การตรงตอเวลา และสม่ําเสมอตอการเขาชั้นเรียน
รั บ ผิ ด ชอบตลอดจนมี 2. ใหมีการทํางานกลุมเพื่อฝกดานภาวะผูนําในรายวิชาของหลักสูตร และ
วินัยในตนเอง
กิจกรรมของภาควิชาฯ
3. การกลาแสดงความคิดเห็น อภิปรายในวิชาสัมมนาและวิทยานิพนธ
รวมถึงสามารถวิเคราะห แกปญหาไดอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งนําไปสู
การจั ด ทํ า วิ ท ยานิ พ นธ แ ละเผยแพร ผ ลงานทางวิ ช าการอย า งมี
ประสิทธิภาพสูงสุด
3. คุณธรรม จริยธรรม และ สอนและสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ
จรรยาบรรณวิชาชีพ
และวิชาชีพ ผานรายวิชาและวิทยานิพนธ
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2. การพัฒนาผลการเรียนรูในแตละดาน
2.1 คุณธรรม จริยธรรม
2.1.1 ผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม
1. มีคุณธรรม จริยธรรม และมีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
2. มีทักษะการจัดการและวินิจฉัยปญหาที่ซับซอนทางคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ
โดยประยุกตใชความรู หลักฐาน เหตุผลและมีวิจารณญาณไดอยางเหมาะสมดวยตนเอง
รวมทั้งสนับสนุนผูอื่นใหมีการใชคุณธรรม จริยธรรมในการจัดการ
3. มีความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบและขอบังคับตางๆขององคกร
และสังคม
4. มีภาวะเปนผูนํา สามารถทํางานเปนหมูคณะ แกไขขอขัดแยงตามลําดับความสําคัญ
2.1.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม
1. จัดใหมีการสอนดานจรรยาบรรณทางวิชาชีพใหแกนักศึกษาที่ไมไดสําเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาตรีสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา โดยอยูในวิชาความรูพื้นฐานทางวิศวกรรม
โยธา หรั บ นั ก ศึ ก ษาปริ ญ ญาโททั่ ว ไป จะมี ก ารสอนด า นคุ ณ ธรรม จริ ย ธรรมและ
กรณี ศึ ก ษาการจั ด การป ญ หาในรายวิ ช าสั ม มนาทางวิ ศ วกรรมโยธา รวมทั้ ง มี ก าร
สอดแทรกการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรมในรายวิชาสอนอื่นๆ และวิทยานิพนธของ
หลักสูตร
2. หลักสูตรจัดใหมีการปลูกฝงเรื่องวินัยและความรับผิดชอบในการทํางาน เชน การตรงตอ
เวลาในการทํางานและสงงาน ผลสัมฤทธิ์ของงาน
3. ดานความรับผิดชอบตอผูอื่น ภาวะผูนําและผูตาม และการรับฟงความคิดเห็นจากผูอื่น
จะใช ก ารทํ า งานกลุ ม และการนํ า เสนองาน ซึ่ ง พิ จ ารณาจากผู เ ข า ฟ ง ในที่ ป ระชุ ม
กรรมการสอบ อาจารยผูสอน และเพื่อนรวมงาน รวมทั้งกิจกรรมเสริมตางๆ
4. เคารพกฎระเบียบของสถานศึกษาและการเรียนการสอน
2.1.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม
1. ประเมินจากการสอบในรายวิชาเรียนที่กําหนด
2. ประเมิ น จากการมี วิ นั ย ในการเรี ย น การส ง งานตามกํ า หนด และการมี ส ว นร ว มใน
กิจกรรม
3. ประเมินจากการมีวินัยและความรับผิดชอบในหนาที่จากการทําวิทยานิพนธ
4. ประเมินจากแบบสอบถามสมาชิกในกลุมกิจกรรมตางๆ
5. ประเมินปริมาณจากการทุจริตในการทํางานและการสอบ
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2.2 ความรู
2.2.1 ผลการเรียนรูดานความรู
1. มีความรูและความเขาใจอยางถองแทในเนื้อหาสาระหลักทั้งพื้นฐานและทฤษฎีที่สําคัญ
ของสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา และสามารถประยุกตความรูไดอยางเหมาะสม
2. มีความรูและทักษะในการใชเครื่องมือเฉพาะทางหรือเครื่องมือเพื่อคํานวณทางวิศวกรรม
โยธา
3. มีความเขาใจตอการพัฒนาองคความรูใหม สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ที่สอดคลองกับ
วิทยานิพนธหรือโครงการวิชาการ และตระหนักถึงผลกระทบขององคความรูนั้นๆ ตอ
สภาพปจจุบันและอนาคต
4. มีความรูความเขาใจอยางลึกซึ้งในทฤษฎี และ/หรือการออกแบบ การปฏิบัติ และเทคนิค
การวิจัยเพื่อวิทยานิพนธหรือโครงการวิชาการ เพื่อหาขอสรุปแนวทางการทํางานที่
เหมาะสม และสามารถบูรณาการความรูทางสาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและศาสตรอื่นๆที่
เกี่ยวของ
2.2.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานความรู
ใช ก ารเรียนการสอนในหองเรียนหรือสถานประกอบการควบคูกับการทํางานวิ จัย เพื่อ
วิทยานิพนธ ดังนี้
1. มีก ารเรี ย นการสอนความรู เ นื้อ หาสาระหลัก และเครื่ อ งมือ เฉพาะทางหรือ เครื่ อ งมื อ
คํานวณในรายวิชาของหลักสูตร และมีการสอดแทรกใหติดตามองคความรูใหมๆ จาก
บทความวิชาการ
2. การนําเสนองานวิจัยเชิงลึกจากวิทยากรรับเชิญที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะเรื่อง
3. จัดใหมีการสัมมนาทางวิศวกรรมโยธา เพื่อใหนักศึกษาไดมีการสืบคนขอมูล เรียนรู
ความรูและเทคโนโลยีใหมๆ ทางวิศวกรรมโยธา และสามารถบูรณาการทางความรู
4. มีการทํางานวิจัยเชิงลึก โดยนักศึกษาตองคนควาขอมูลและใชกระบวนการทางวิจั ย
รวมทั้งตองวิเคราะหและสรุปประเด็นที่สําคัญจากการคนควา
2.2.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานความรู
1. การประเมินผลการเรียนรูในหองเรียนหรือสถานประกอบการ ประกอบดวย การสอบ
รายงานที่ไดรับมอบหมายและ/หรือการนําเสนอรายงาน
2. การประเมินผลการเรียนรู จากวิชาสัมมนาทางวิศวกรรมโยธา ประกอบดวย การตอบ
คําถาม การแสดงความคิดเห็น ความรูจากบทความวิชาการ และผลสัมฤทธิ์จากรายงานที่
ไดรับมอบหมาย
3. การประเมินผลการเรียนรูจากวิทยานิพนธ ประกอบดวย การประเมินเอกสารควบคูกับ
การสอบปากเปลาของคณะกรรมการสอบ
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2.3 ทักษะทางปญญา
2.3.1 ผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
นักศึกษาตองสามารถใชความรูเดิมรวมกับความรูหลักในสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา เพื่อ
พัฒนาสรางสรรคองคความรูใหมหรือขยายเแนวทางปฏิบัติแบบใหมไดอยางมีนัยสําคัญดวยตนเอง โดย
เนนใชกระบวนการวิจัยเปนกระบวนการศึกษานํา ซึ่งผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญาตองประกอบดวย
1. สามารถวางแผน กําหนดกรอบแนวคิดและวิธีดําเนินงานในการทําวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ
หรือโครงการทางวิชาการอยางเปนระบบไดดวยตนเอง
2. สามารถดําเนินงานวิจัยหรือโครงการทางวิชาการอยางสรางสรรคดวยตนเอง โดยใช
ความรูทั้งภาคทฤษฎีและ/หรือภาคปฏิบัติ ดุลยพินิจ เทคนิควิจัยหรือเทคนิคคํานวณ และ
การวิเคราะห เพื่อหาขอสรุปที่สมบูรณที่ขยายองคความรูเดิมหรือแนวทางปฏิบัติไดอยาง
มีนัยสําคัญ
3. สามารถสื บ คน ตีค วาม และใชค วามรู ทั้ ง ภาคทฤษฎี และ/หรื อ ภาคปฏิ บัติ เพื่ อแกไ ข
ปญหาหรือจัดการกับบริบทใหมทางวิชาการและวิชาชีพดานวิศวกรรมโยธา
4. สามารถสั ง เคราะห แ ละพั ฒ นาองค ค วามรู ใ หม ท างด า นวิ ศ วกรรมโยธาได อ ย า ง
สรางสรรคจากองคความรูเดิม
2.3.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
1. ให มี โ ครงงานทางวิ ช าการเพื่ อเปน กรณีศึ ก ษาจากรายวิช าเรี ย นและวิ ช าสั ม มนาทาง
วิศวกรรมโยธา ซึ่งตองมีการสืบคน ความรู ดุลยพินิจ การวิเคราะห การอภิปราย การหา
ขอสรุป การทํารายงาน การนําเสนอและตอบคําถาม
2. กระบวนการวิจัยในวิชาวิทยานิพนธ เพื่อพัฒนาองคความรูใหมหรือแนวทางปฏิบัติแบบ
ใหมอยางมีนัยสําคัญ
2.3.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
1. ประเมินจากผลที่ไดจากโครงงานทางวิชาการของรายวิชาเรียนในหลักสูตร การมีสวน
รวมในการอภิปราย ความสมบูรณของงาน
2. ประเมินจากผลการปฏิบัติงานจริงจากวิทยานิพนธของนักศึกษาในแตละภาคการศึกษา
และในภาพรวม โดยใช วิ ธี ก ารประเมิ น เอกสารควบคู กั บ การสอบปากเปล า ของ
คณะกรรมการสอบ เชน การประเมินจากแผนการทํางานและการดําเนินงาน การรายงาน
ความกาวหนา ความเขาใจในทฤษฎีและการประยุกต เทคนิคการวิจัย การออกแบบ
การทดลองและเครื่องมือ ผลการทดลอง การวิเคราะห ขอสรุปที่สมบูรณเพื่อขยายองค
ความรูหรือการประยุกตใชจากที่มีอยูเดิม
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2.4 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
2.4.1 ผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
1. มีความรับผิดชอบในการดําเนินงานของตนเองและ/หรืองานกลุม
2. สามารถตัดสินใจในการดําเนินงานไดดวยตนเองและประเมินผลงานของตนเองได
3. สามารถวางแผนเพื่อพัฒนาตนเองใหมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานทั้งของตนเองและ/
หรืองานกลุม
4. สามารถแสดงความเปนผูนําไดอยางเหมาะสมตามโอกาส และทํางานรวมกับผูอื่นได
อยางมีประสิทธิภาพ
2.4.2 กลยุ ท ธ ก ารสอนที่ ใ ช พั ฒ นาการเรี ย นรู ด า นทั ก ษะความสั ม พั น ธ ร ะหว า งบุ ค คลและ
ความรับผิดชอบ
ใชการสอดแทรกลงในการสอนที่ตองมีการทํางานเปนกลุมและวิชาสัมมนาที่ตองมีกิจกรรม
รวมกัน ซึ่งตองมีความรับผิดชอบ การกระจายงานตามหนาที่ รวมทั้งวิชาวิทยานิพนธเพื่อใหการทํางาน
สําเร็จลุลวง เปนไปตามตารางเวลา และไดความสมบูรณของงาน
2.4.3 กลยุ ท ธ ก ารประเมิ น ผลการเรี ย นรู ด า นทั ก ษะความสั ม พั น ธ ร ะหว า งบุ ค คลและ
ความรับผิดชอบ
1. ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาในการนําเสนอรายงานกลุมใน
ชั้นเรียน แบบประเมินของสมาชิกในกลุม
2. ประเมินจากพฤติกรรมการรวมกิจกรรมตางๆ และความครบถวนชัดเจนตรงประเด็นของ
กลุม
3. ประเมินจากผลการปฏิบัติงานในวิชาวิทยานิพนธ การรายงานความกาวหนาวิทยานิพนธ
และการสอบปากเปลาวิทยานิพนธ
2.5 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
2.5.1 ผลการเรี ย นรู ด า นทั ก ษะการวิ เ คราะห เ ชิ ง ตั ว เลข การสื่ อ สาร และการใช เ ทคโนโลยี
สารสนเทศ
1. มีทักษะในการใชเครื่องมือดานคณิตศาสตรและสถิติ ในการจัดการขอมูลและเสนอแนว
ทางการแกไขปญหา
2. สามารถใชเทคนิคทางคณิตศาสตรและสถิติ รวมกับองคความรูในการประมวล การแปล
ความหมาย การวิเคราะหขอมูลผลการทดลองเพื่ออธิบายปรากฎการณทางวิศวกรรม
โยธา
3. สามารถสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพกับกลุมบุคคลหลากหลาย โดยใชการสื่อสารดวย
ปากเปลาและการเขียน การนําเสนอรายงานทั้งในแบบทางการและไมเปนทางการ
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4. สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนรูติดตามความกาวหนาทางเทคโนโลยี และ
การสืบคนขอมูลอยางเปนระบบไดอยางมีประสิทธิภาพ
2.5.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และ
การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
1. จั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู ก ารใช เ ครื่ อ งมื อ ด า นคณิ ต ศาสตร แ ละสถิ ติ ใ นรายวิ ช าด ว ย
สถานการณจําลอง และ/หรือสถานการณจริงเพื่อใหนักศึกษามีทักษะ สามารถวิเคราะห
คัดกรองหรือสังเคราะหขอมูลทางคณิตศาสตรและสถิติเพื่อนํามาใชในการศึกษาคนควา
ปญหาทางดานวิศวกรรมโยธา
2. จัดใหมีกิจกรรมการสื่อสารทั้งแบบปากเปลาและการเขียน การนําเสนอรายงานอยางเปน
ทางการและไมเปนทางการ ในรายวิชาการเรียนการสอน สัมมนาทางวิศวกรรมโยธา
วิทยานิพนธ
3. สงเสริ ม ให นัก ศึ ก ษานํ าเสนอผลงานทางวิช าการในที่ป ระชุ มวิ ชาการทั้ง ภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัย รวมทั้งนิทรรศการเพื่อใหนักศึกษามีทักษะการสื่อสารที่ดีและ
สามารถนําเสนอรายงานไดอยางเหมาะสม
4. จัดใหมีการแนะนําและปฏิบัติจริงเพื่อใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสืบคนขอมูล การใช
ฐานขอมูลในรายวิชาสัมมนาทางวิศวกรรมโยธา วิทยานิพนธ รายวิชาเรียน เพื่อติดตาม
ความกาวหนาทางเทคโนโลยีสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
2.5.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ
1. ประเมินผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข ใชการสอบขอเขียน การทํา
รายงานโครงการทางวิชาการ หรือการสอบปากเปลาจากอาจารยผูสอน อาจารยที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ หรือคณะกรรมการสอบโดยพิจารณาจากการอธิบายการใชเครื่องมือ การ
คัดกรองขอมูลทางคณิตศาสตรและสถิติ ขอจํากัดและความเหมาะสมของเครื่องมือ
2. ประเมินผลการเรียนรูดานการสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ใชการสอบปาก
เปลาจากอาจารยผูสอน อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ หรือคณะกรรมการสอบ โดย
พิจารณาจากการอธิบาย การตอบคําถาม วิธีการนําเสนอรายงาน
3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum
Mapping)
ผลการเรียนรูในตารางมีความหมายดังนี้
3.1 คุณธรรม จริยธรรม
1. มีคุณธรรม จริยธรรม และมีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
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2. มีทักษะการจัดการและวินิจฉัยปญหาที่ซับซอนทางคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ โดย
ประยุกตใชความรู หลักฐาน เหตุผลและมีวิจารณญาณไดอยางเหมาะสมดวยตนเอง รวมทั้ง
สนับสนุนผูอื่นใหมีการใชคุณธรรม จริยธรรมในการจัดการ
3. มีความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบและขอบังคับตางๆขององคกรและ
สังคม
4. มีภาวะเปนผูนํา สามารถทํางานเปนหมูคณะ แกไขขอขัดแยงตามลําดับความสําคัญ
3.2 ความรู
1. มีความรูและความเขาใจอยางถองแทในเนื้อหาสาระหลักทั้งพื้นฐานและทฤษฎีที่สําคัญของ
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา และสามารถประยุกตความรูไดอยางเหมาะสม
2. มีความรูและทักษะในการใชเครื่องมือเฉพาะทางหรือเครื่องมือเพื่อคํานวณทางวิศวกรรมโยธา
3. มีความเขาใจตอการพัฒนาองคความรูใหม สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ที่สอดคลองกับวิทยานิพนธ
หรือโครงการวิชาการ และตระหนักถึงผลกระทบขององคความรูนั้นๆ ตอสภาพปจจุบันและ
อนาคต
4. มีความรูความเขาใจอยางลึกซึ้งในทฤษฎี และ/หรือการออกแบบ การปฏิบัติ และเทคนิคการวิจัย
เพื่อวิทยานิพนธหรือโครงการวิชาการ เพื่อหาขอสรุปแนวทางการทํางานที่เหมาะสม และ
สามารถ บูรณาการความรูทางสาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและศาสตรอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
3.3 ทักษะทางปญญา
1. สามารถวางแผน กําหนดกรอบแนวคิดและวิธีดําเนินงานในการทําวิจัยเพื่อวิทยานิพนธหรือ
โครงการทางวิชาการอยางเปนระบบไดดวยตนเอง
2. สามารถดําเนินงานวิจัยหรือโครงการทางวิชาการอยางสรางสรรคดวยตนเอง โดยใชความรูทั้ง
ภาคทฤษฎีและ/หรือภาคปฏิบัติ ดุลยพินิจ เทคนิควิจัยหรือเทคนิคคํานวณ และการวิเคราะห เพื่อ
หาขอสรุปที่สมบูรณที่ขยายองคความรูเดิมหรือแนวทางปฏิบัติไดอยางมีนัยสําคัญ
3. สามารถสืบคน ตีความ และใชความรูทั้งภาคทฤษฎีและ/หรือภาคปฏิบัติ เพื่อแกไขปญหาหรือ
จัดการกับบริบทใหมทางวิชาการและวิชาชีพดานวิศวกรรมโยธา
4. สามารถสังเคราะหและพัฒนาองคความรูใหมทางดานวิศวกรรมโยธาไดอยางสรางสรรคจาก
องคความรูเดิม
3.4 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
1. มีความรับผิดชอบในการดําเนินงานของตนเองและ/หรืองานกลุม
2. สามารถตัดสินใจในการดําเนินงานไดดวยตนเองและประเมินผลงานของตนเองได
3. สามารถวางแผนเพื่อพัฒนาตนเองใหมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานทั้งของตนเองและ/หรือ
งานกลุม
4. สามารถแสดงความเปนผูนําไดอยางเหมาะสมตามโอกาส และทํางานรวมกับผูอื่นไดอยางมี
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ประสิทธิภาพ
3.5 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
1. มีทักษะในการใชเครื่องมือดานคณิตศาสตรและสถิติ ในการจัดการขอมูลและเสนอแนว
ทางการแกไขปญหา
2. สามารถใช เ ทคนิ ค ทางคณิ ต ศาสตร แ ละสถิ ติ ร ว มกั บ องค ค วามรู ใ นการประมวล การแปล
ความหมาย การวิเคราะหขอมูลผลการทดลองเพื่ออธิบายปรากฎการณทางวิศวกรรมโยธา
3. สามารถสื่ อสารอย างมีประสิทธิภาพกับกลุมบุคคลหลากหลาย โดยใชการสื่ อสารดวยปาก
เปลาและการเขียน การนําเสนอรายงานทั้งในแบบทางการและไมเปนทางการ
4. สามารถใชเ ทคโนโลยี ส ารสนเทศในการเรีย นรูติด ตามความก า วหน า ทางเทคโนโลยี และ
การสืบคนขอมูลอยางเปนระบบไดอยางมีประสิทธิภาพ
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แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping)
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง

รายวิชา

04-100-601 คณิตศาสตรวศิ วกรรมโยธาขั้นสูง
04-100-602 ระเบียบวิธีวิจยั ทางดานวิศวกรรม
โยธา
04-100-603 ระเบียบวิธีเชิงตัวเลขในงาน
วิศวกรรม
04-100-604 สัมมนาทางวิศวกรรมโยธา
04-100-701 วิทยานิพนธ
04-110-601 เจาะสํารวจและทดสอบดิน
04-110-602 ปฐพีกลศาสตรขั้นสูง
04-110-603 วิศวกรรมฐานรากขั้นสูง
04-110-604 เสถียรภาพของดิน

1.คุณธรรม จริยธรรม

2. ความรู

1



2



3



4 1
 
 

2



3



4



5. ทักษะการวิเคราะห
4. ทักษะความสัมพันธ
เชิงตัวเลข การสื่อสาร
3. ทักษะทางปญญา ระหวางบุคคลและ
และการใชเทคโนโลยี
ความรับผิดชอบ
สารสนเทศ
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
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แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping)
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง

รายวิชา

04-110-605 พลศาสตรของดิน
04-110-606 การขุดตัก
04-110-607 หัวขอเลือกทางดาน
วิศวกรรมเทคนิคธรณี
04-110-608 การศึกษาพิเศษสําหรับ
วิศวกรรมเทคนิคธรณี
04-120-601 กลศาสตรของวัสดุขั้นสูง
04-120-602 เทคโนโลยีคอนกรีตขั้นสูง
04-120-603 พลศาสตรโครงสราง
04-120-604 การออกแบบโครงสรางเหล็กขั้นสูง
04-120-605 การออกแบบคอนกรีตอัดแรงขั้นสูง

1
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4




1
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4




5. ทักษะการวิเคราะห
4. ทักษะความสัมพันธ
เชิงตัวเลข การสื่อสาร
3. ทักษะทางปญญา ระหวางบุคคลและ
และการใชเทคโนโลยี
ความรับผิดชอบ
สารสนเทศ
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
           
           
           







 











  





















































































































1.คุณธรรม จริยธรรม

2. ความรู
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04-120-606
04-120-607
04-120-608
04-120-609
04-130-601
04-130-602
04-130-603
04-130-604

แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping)
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง
4. ทักษะ
ความสัมพันธระหวาง
1.คุณธรรม จริยธรรม
2. ความรู
3. ทักษะทางปญญา
รายวิชา
บุคคลและความ
รับผิดชอบ
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
การออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็กขั้นสูง                
การวิเคราะหโครงสรางดวยวิธี
               
ไฟไนทอิลิเมนต
หัวขอเลือกทางดานวิศวกรรม
               
โครงสราง
การศึกษาพิเศษสําหรับวิศวกรรม
               
โครงสราง
การออกแบบผิวทางขั้นสูง
               
การออกแบบทางหลวงขั้นสูง
               
การวิเคราะหการจราจร
               
การออกแบบเพื่อความปลอดภัย
               
ของทางหลวงและการจราจร
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5. ทักษะการวิเคราะห
เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3 4
   
   




































แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping)
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง
4. ทักษะ
ความสัมพันธระหวาง
1.คุณธรรม จริยธรรม
2. ความรู
3. ทักษะทางปญญา
รายวิชา
บุคคลและความ
รับผิดชอบ
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
04-130-605 ทฤษฎีของพฤติกรรมจราจร
               
04-130-606 การวางแผนการขนสง
               
04-130-607 หัวขอเลือกทางดานวิศวกรรม
               
ขนสง
04-130-608 การศึกษาพิเศษสําหรับวิศวกรรม
               
ขนสง
04-150-601 อุทกวิทยาขั้นสูง
               
04-150-602 การออกแบบทางชลศาสตร
               
04-150-603 วิศวกรรมการระบายน้ําและการ
               
ออกแบบ
04-150-604 อุทกวิทยาน้ําใตดิน
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5. ทักษะการวิเคราะห
เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3 4
   
   
   
































04-150-605
04-150-606
04-150-607
04-150-608
04-150-609
04-160-601
04-160-602

แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping)
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง
4. ทักษะ
ความสัมพันธระหวาง
1.คุณธรรม จริยธรรม
2. ความรู
3. ทักษะทางปญญา
รายวิชา
บุคคลและความ
รับผิดชอบ
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
ชลศาสตรการไหลในทางน้ําเปด
               
กระบวนการดานอุทกวิทยา
               
วิศวกรรมแมน้ํา
               
หัวขอเลือกทางดานวิศวกรรม
               
แหลงน้ํา
การศึกษาพิเศษสําหรับวิศวกรรม
               
แหลงน้ํา
เคมีวิศวกรรมสิ่งแวดลอม
               
ปฏิบัติการทางวิศวกรรมสิ่งแวดลอม                
ขั้นสูง
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5. ทักษะการวิเคราะห
เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3 4
   
   
   
   




















04-160-603
04-160-604
04-160-605
04-160-606
04-160-607
04-160-608

แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping)
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง
4. ทักษะ
ความสัมพันธระหวาง
1.คุณธรรม จริยธรรม
2. ความรู
3. ทักษะทางปญญา
รายวิชา
บุคคลและความ
รับผิดชอบ
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
กระบวนการและการออกแบบ
               
ระบบบําบัดน้าํ เสีย
กระบวนการและการออกแบบระบบ                
ปรับปรุงคุณภาพน้ํา
การปรับปรุงคุณภาพน้ําและ
               
การบําบัดน้ําเสียขั้นสูง
การจัดการมูลฝอยแบบผสมผสาน
               
และการออกแบบ
การวิเคราะหขอ มูลและระบบ
               
สิ่งแวดลอม
เทคโนโลยีมลพิษทางอากาศและการ                
จัดการ
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5. ทักษะการวิเคราะห
เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3 4
   








































04-160-609
04-160-610
04-170-601
04-170-602
04-170-603
04-170-604
04-170-605
04-170-606

แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping)
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง
4. ทักษะ
ความสัมพันธระหวาง
1.คุณธรรม จริยธรรม
2. ความรู
3. ทักษะทางปญญา
รายวิชา
บุคคลและความ
รับผิดชอบ
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
หัวขอเลือกทางดานวิศวกรรม
               
สิ่งแวดลอม
การศึกษาพิเศษสําหรับวิศวกรรม
               
สิ่งแวดลอม
การประมาณราคาและควบคุม
               
คาใชจายการกอสราง
การวางแผนและควบคุมโครงการ
               
คอมพิวเตอรประยุกตงานกอสราง
               
สัญญาในงานธุรกิจกอสราง
               
การกอสรางโดยใชสิ้นสวนสําเร็จรูป                
การบริหารอสังหาริมทรัพย
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5. ทักษะการวิเคราะห
เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3 4
   








































04-170-607
04-170-608
04-180-703
04-180-601
04-415-603
04-190-601
04-190-602
04-190-603

แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping)
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง
4. ทักษะ
ความสัมพันธระหวาง
1.คุณธรรม จริยธรรม
2. ความรู
3. ทักษะทางปญญา
รายวิชา
บุคคลและความ
รับผิดชอบ
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
หัวขอเลือกทางดาน
               
วิศวกรรมบริหารงานกอสราง
การศึกษาพิเศษสําหรับ
               
วิศวกรรมบริหารงานกอสราง
การฝกงานอุตสาหกรรมดาน
               
วิศวกรรมโยธา
ระบบสิ่งแวดลอมและการจัดการ
 


 

เศรษฐศาสตรวิศวกรรม

      
 
สัมมนาทางวิศวกรรมโยธา 1
               
สัมมนาทางวิศวกรรมโยธา 2
               
วิทยานิพนธ
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5. ทักษะการวิเคราะห
เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3 4
   



































หมวดที่ 5 หลักเกณฑในการประเมินผลนักศึกษา
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑในการใหระดับคะแนน (Grade)
1.1 การประเมินผลการศึกษาจะตองกระทําเมื่อสิ้นภาคการศึกษาแตละภาคการศึกษา โดยใหผลการ
ประเมินเปนระดับคะแนน (Grade) ซึ่งระดับคะแนน คาระดับคะแนน และผลการศึกษาเปน ดังนี้
ระดับคะแนน คาระดับคะแนน
ผลการศึกษา
A
4.0
ดีเลิศ
(Excellent)
B
3.5
ดีมาก
(Very Good)
B
3.0
ดี
(Good)
C
2.5
คอนขางดี (Fairly Good)
C
2.0
พอใช
(Fair)
1.5
คอนขางพอใช (Poor)
D
D
1.0
ออน
(Very Poor)
F
0
ตก
(Fail)
S
สอบผาน/เปนที่พอใจ (Satisfactory)
U
สอบไมผาน/ไมเปนที่พอใจ (Unsatisfactory)
I
การวัดผลรายวิชายังไมสมบูรณ (Incomplete)
W
ขอถอนวิชาเรียนหลังกําหนด (Withdrawal)
AU
เขารวมฟงการบรรยาย
1.2 การประเมินผลการสอบประมวลความรู การสอบวัดคุณสมบัติการสอบภาษาตางประเทศ
การสอบวิทยานิพนธและการคนควาอิสระ
1) การประเมิ น ผลการสอบประมวลความรู การสอบวั ด คุ ณ สมบั ติ การสอบ
ภาษาตางประเทศ ใหผลการประเมินเปนระดับคะแนน ดังนี้
ระดับคะแนน
ผลการศึกษา
S
สอบผาน/เปนที่พอใจ
(Satisfactory)
U
สอบไมผาน/ไมเปนที่พอใจ (Unsatisfactory)
2) การประเมินผลวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระใหผลการประเมินเปนระดับคะแนน ดังนี้
ระดับคะแนน
ผลการศึกษา
P
ผาน (Pass)
F
ตก (Fail)
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2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูขณะนักศึกษายังไมสําเร็จการศึกษา
การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูของนักศึกษาเปนสวนหนึ่งของระบบการประกันคุณภาพ
ภายในของมหาวิ ท ยาลั ย ฯ ที่จ ะต องทํา ความเขาใจตรงกัน ทั้ง มหาวิ ท ยาลั ย ฯ และนํา ไปดํา เนิน การจน
บรรลุผลสัมฤทธิ์ ซึ่งผูประเมินภายนอกจะตองสามารถตรวจสอบได
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรจะทําการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูดังนี้
1. การเรียนการสอนในระดับรายวิชา ประกอบดวย 2 สวนคือ
- ประเมิ น จากความคิ ด เห็ น ของนั ก ศึ ก ษาต อ ประสิ ท ธิ ภ าพการสอนและการควบคุ ม
วิทยานิพนธ
- ประเมินจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร โดยพิจารณาจากแผนการสอน เนื้อหาและ
ความทันสมัย การประเมินขอสอบ และผลสัมฤทธิ์ของการเรียนการสอน
2. การเรียนการสอนในระดับหลักสูตร ทําไดโดยใชการประกันคุณภาพภายในดําเนินการทวน
สอบมาตรฐานผลการเรียนรูและรายงานผล
2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูหลังนักศึกษาสําเร็จการศึกษา
การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูหลังนักศึกษาสําเร็จการศึกษานั้น ควรเนนการทําวิจัยอยาง
ตอเนื่องในดานสัมฤทธิผลของการประกอบอาชีพของบัณฑิต และนําผลวิจัยที่ไดมาปรับปรุงการเรียนการ
สอนและหลักสูตร รวมทั้งการประเมินคุณภาพของหลักสูตรและภาควิชา โดยการดําเนินการมีดังนี้
1. ศึกษาความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต เพื่อใหไดขอมูลมาพัฒนาบัณฑิตศึกษาในสาขาวิชา
2. มีการติดตามขอมูลของบัณฑิตตอภาวะการไดงานทําเพื่อนํามาพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร
3. ความคิดเห็นจากผูทรงคุณวุฒิภายนอกหรืออาจารยพิเศษตอกระบวนการเรียนรูและผลสัมฤทธิ์
ของนักศึกษา
3. เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
นักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา จะสําเร็จการศึกษาได ตองมี
คุณสมบัติครบถวน ดังตอไปนี้
แผน ก แบบ ก 1
1. ศึกษารายวิชาครบตามที่กําหนดในหลักสูตร และมีคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมของรายวิชาตาม
หลักสูตรไมต่ํากวา 3.00 จากระบบ 4.00 ระดับคะแนน หรือเทียบเทา พรอมทั้งเสนอวิทยานิพนธ
และสอบผานการสอบปากเปลาขั้นสุดทายโดยกรรมการสอบวิทยานิพนธ
2. ผลงานวิทยานิพนธตองไดรับการตีพิมพ หรืออยางนอยดําเนินการใหผลงานหรือสวนหนึ่งของ
ผลงานไดรับการยอมรับใหตีพิมพในวารสารหรือสิ่งพิมพทางวิชาการ หรือเสนอตอที่ประชุม
วิชาการที่มีการจัดทําเอกสารประกอบการประชุม (Proceedings)
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3. สอบผานความรูภาษาตางประเทศตามเงื่อนไขและหลักเกณฑ โดยใหเปนไปตามประกาศคณะ
หรือมหาวิทยาลัย
4. เกณฑอื่นๆ ใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี วาดวยการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2549
แผน ก แบบ ก 2
1. ศึกษารายวิชาครบตามที่กําหนดในหลักสูตร และมีคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมของรายวิชาตาม
หลักสูตรไมต่ํากวา 3.00 จากระบบ 4.00 ระดับคะแนน หรือเทียบเทา พรอมทั้งเสนอ
วิทยานิพนธและสอบผานการสอบปากเปลาขั้นสุดทายโดยกรรมการสอบวิทยานิพนธ
2. ผลงานวิทยานิพนธตองไดรับการตีพิมพ หรืออยางนอยดําเนินการใหผลงานหรือสวนหนึ่งของ
ผลงานไดรับการยอมรับใหตีพิมพในวารสารหรือสิ่งพิมพทางวิชาการ หรือเสนอตอที่ประชุม
วิชาการที่มีการจัดทําเอกสารประกอบการประชุม (Proceedings)
3. สอบผานความรูภาษาตางประเทศตามเงื่อนไขและหลักเกณฑ โดยใหเปนไปตามประกาศคณะ
หรือมหาวิทยาลัย
4. เกณฑอื่นๆ ใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี วาดวยการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2549

หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย
1. การเตรียมการสําหรับอาจารยใหม
1. สรรหาคณาจารยที่มีคุณวุฒิและประสบการณตรงกับสาขาวิศวกรรมโยธา
2. จั ด ให มีก ารอบรมหรือ ปฐมนิ เ ทศ เพื่อ ใหอ าจารยใ หมมีความเขา ใจต อวิสัย ทั ศน พั นธกิ จ และ
นโยบายของมหาวิทยาลัย/คณะ รวมทั้งหลักสูตรและการจัดการการเรียนการสอน การวิจัย และ
การประกันคุณภาพ
3. สงเสริมใหมีการเพิ่มพูนความรู เชน การศึกษาตอ การฝกอบรม การดูงานทางวิชาการและวิชาชีพ
ในองคกรอื่นๆ การประชุมทางวิชาการ เพื่อเพิ่มประสบการณในดานการเรียนการสอน การวิจัย
และการบริการวิชาการอยางตอเนื่อง
2. การพัฒนาความรูและทักษะใหแกคณาอาจารย
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
1. จัดใหมีการฝกอบรมเพื่อเพิ่มทักษะการจัดการดานการเรียนการสอน เชน การจัดทําสื่อการสอน
การวัดผลและประเมิ นผลที่ดี แ ละทั น สมัย การใชโ ปรแกรมเฉพาะสาขาในการคํ า นวณผล
เปนตน
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2. สงเสริมใหมีการเพิ่มพูนความรูดานการเรียนการสอน เชน การประชุมทางวิชาการทั้งในและ
ตางประเทศ เพื่อเพิ่มประสบการณและพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอนอยางตอเนื่อง
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพดานตางๆ
1. สงเสริมใหมีการเพิ่มพูนความรู เชน การฝกอบรม การดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองคกร
อื่นๆ การประชุมทางวิชาการทั้งในและตางประเทศ เพื่อเพิ่มประสบการณการทํางานวิจัยและ
บริการวิชาการ
2. สงเสริมการทําผลงานทางวิชาการของอาจารยในสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
3. กระตุนใหอาจารยเขารวมทํางานเปนกลุมวิจยั และการสรางเครือขายการวิจัย
4. การมีสวนรวมในกิจกรรมบริการวิชาการ โดยเฉพาะกับชุมชนทองถิ่น เพื่อสงเสริมใหมีการ
พัฒนาวิชาการเพื่อใหเกิดประโยชนตอชุมชน
5. สนับสนุนใหบุคลากรทําการวิจัยและคนควากับสถานประกอบการทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
รวมถึงการเขารว มทําวิจั ยระยะสั้น เพื่ อใหเ กิดความเชี่ยวชาญและชํานาญการในสาขาวิชา
วิศวกรรมโยธา
6. สนับสนุนการสรางเครือขายทางวิชาการและวิชาชีพทั้งในระดับชาติและนานาชาติ

หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
1. การบริหารหลักสูตร
หลักสูตรมีคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ประกอบดวยอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรรวมกันไมนอย
กวา 3 คน ซึ่งไดรับมอบหมายและแตงตั้งจากคณบดีตามคําแนะนําของหัวหนาภาค โดยคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตรทําหนาที่วางแผน การจัดการเรียนการสอน การประเมิน การประกันคุณภาพและการ
พัฒนาหลักสูตร โดยมีแนวทางการบริหารหลักสูตรเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคของหลักสูตรดังนี้
1.1 การจัดการเรียนการสอน มีแนวทางการบริหารดังนี้
1. มีอาจารยประจําหลักสูตร อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ อาจารยผูสอบวิทยานิพนธ และอาจารย
ผู ส อน ที่ มี คุ ณ สมบั ติ ต ามเกณฑ ม าตรฐานหลั ก สู ต รระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษาและข อ บั ง คั บ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2549
2. การสอนทุกรายวิชาตองมีแผนการสอนที่ชัดเจน และตองมีการประเมินการเรียนการสอนทุก
รายวิชาโดยนักศึกษา เพื่อนําไปปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพการสอน
1.2 การประกันคุณภาพวิทยานิพนธ แนวทางการประกันคุณภาพวิทยานิพนธเพื่อใหสามารถดําเนินงาน
ไดอยางมีประสิทธิภาพมีดังนี้
1. นักศึกษาทุกคนตองมีหัวขอวิทยานิพนธและอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธภายในภาคการศึกษา
แรกเขา
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2. นักศึกษาแผนการศึกษาแบบที่ 1 (แผนวิจัยเชิงวิชาการ) ตองสอบโครงรางวิทยานิพนธภายในป
การศึกษาแรกเขา
3. นักศึกษาแผนการศึกษาแบบที่ 2 (แผนวิจัยรวมอุตสาหกรรม) ตองสอบโครงรางวิทยานิพนธ
ภายในภาคการศึกษาที่ 1 ของปการศึกษาที่สอง
4. นักศึกษาทุกคนตองมีการนําเสนอรายงานความกาวหนาวิทยานิพนธปละ 2 ครั้ง ตลอดชวงเวลา
การทําวิทยานิพนธ เพื่อศึกษาปญหา อุปสรรค และแนวทางพัฒนาเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพ
การทํางานวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ
1.3 การประกันคุณภาพบัณฑิต นักศึกษาที่จะสําเร็จการศึกษาไดตองมีขั้นตอนดังตอไปนี้
1. สอบผานภาษาอังกฤษหรือภาษาตางประเทศอื่นๆ ตามเกณฑของมหาวิทยาลัย
2. นักศึกษาทุกคนตองมีการนําเสนอผลงานเพื่อวิทยานิพนธตอที่ประชุมทางวิชาการที่มีการจัดทํา
เอกสารประกอบการประชุม (Proceedings) ระดับชาติหรือนานาชาติไมนอยกวา 1 ครั้ง หรือ
ผลงานวิทยานิพนธหรือสวนหนึ่งของวิทยานิพนธตองไดรับการตีพิมพในวารสารทางวิชาการ
ที่มีมาตรฐานในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ
3. ต อ งเสนอวิ ท ยานิ พ นธ แ ละสอบผ า นการสอบปากเปล า ขั้ น สุ ด ท า ยโดยคณะกรรมการต อ ง
ประกอบดวยอาจารยประจํา ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ และผูทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย
4. ต อ งสง รายงานวิ ท ยานิ พ นธ ฉ บั บ สมบู ร ณ ต ามรู ป แบบที่ ม หาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคล
ธัญบุรีกําหนด
5. ข อ กํ า หนดอื่ น ๆ ให เ ป น ไปตามข อ บั ง คั บ มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลธั ญ บุ รี ว า ด ว ย
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2549
1.4 มีการประเมินหลักสูตรและนําผลมาพัฒนาหลักสูตรใหทันสมัยทุก 5 ป
1.5 รายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร
2. การบริหารทรัพยากรการสอน
2.1 การบริหารงบประมาณ
การดําเนินงานของหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา และคาใชจาย
ในสวนของบุคลากร งบลงทุนจะขอรับจากการสนับสนุนรัฐบาล สําหรับหมวดคาใชสอยและเงินอุดหนุน
จะขอรับจากการสนับสนุนจากเงินรายไดมหาวิทยาลัย
2.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยูเดิม
มีการจัดสภาพแวดลอมและทรัพยากรการเรียนรูที่เหมาะสม มีอุปกรณ หองเรียน สื่อการเรียน
การสอนและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย เชื่อมตอโครงขายที่สามารถคนควา สนับสนุนการเรียน
การสอนและวิจัย ซึ่งทรัพยากรเดิมที่มีอยูแลว มีดังนี้
1. ห อ งคอมพิว เตอร ข องคณะวิ ศ วกรรมศาสตรแ ละภาควิ ช าวิศ วกรรมโยธา เพื่ อ หาความรู
เพิ่ ม เติ มและเพิ่ มทั ก ษะการใช คอมพิว เตอร โดยเฉพาะอยางยิ่งโปรแกรมเฉพาะทางของ
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สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
2. หอสมุดกลางของมหาวิทยาลัยและคณะวิศวกรรมศาสตรเปนแหลงรวบรวมเอกสาร ตํารา
วารสาร ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และขอมูลวิจัยออนไลน
3. ครุภัณฑของหนวยปฏิบัติการทางดานวิศวกรรมโยธา
4. เครื่องมือวิเคราะหขั้นสูงที่เกี่ยวของกับวิศวกรรมโยธา
2.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม
การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติมจะมีการปรับปรุงทุกป โดยมีขั้นตอนการดําเนินการ
ดังนี้
1. ประสานงานระหวางสํานักหอสมุดกลางและอาจารยประจําหลักสูตรเพื่อจัดซื้อหนังสือและ
ตําราที่เกี่ยวของ เพื่อใชในการเรียนการสอนและทําวิทยานิพนธ
2. ประสานงานระหวางภาควิชาและคณะเพื่อจัดซื้อวัสดุและครุภัณฑพื้นฐานในการเรียนและ
ทําวิจัยเพื่อใชในหองปฏิบัติการ
2.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร
การประเมินความเพียงพอของทรัพยากรมีเปาหมายเพื่อใหหลักสูตรสามารถวางแผนการจัดการ
เรียนการสอนไดอยางสะดวกและมีประสิทธิภาพ เพื่อสนับสนุนการเรียนรูในหองเรียนและการเรียนดวย
ตนเอง โดยการประเมินดานความเพียงพอดานตํารา วารสาร วารสารออนไลน อุปกรณในหองปฏิบัติการ
ดานโสตทัศนอุปกรณและระบบเครือขาย จะใชการจัดทําสถิติ ความถี่การใช ความพึงพอใจของผูใช
ความเร็วของระบบเครือขายตอนักศึกษา หรือจํานวนชั่วโมง
3. การบริหารคณาจารย
3.1 การรับอาจารยใหม
การคัดเลือกอาจารยใหมเปนไปตามระเบียบและหลักเกณฑของมหาวิทยาลัย โดยอาจารยใหม
จะตองมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาหรือเทียบเทา
3.2 การมีสวนรวมของคณาจารยในการวางแผน การติดตามและการทบทวนหลักสูตร
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร และคณาจารยประจําหลักสูตรตองมีการประชุมรวมกันเพื่อวาง
แผนการจัดการเรียนการสอน การประเมินผล และใหความเห็นชอบตอการประเมินผลทุกรายวิชา เก็บ
รวบรวมขอมูลเพื่อการปรับปรุงการเรียนการสอนและหลักสูตร ตลอดจนปรึกษาหารือแนวทางการบริหาร
เพื่อใหบรรลุเปาหมายหลักสูตรและไดมหาบัณฑิตเปนไปตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค
3.3 การแตงตั้งคณาจารยพิเศษ
การแตงตั้งคณาจารยพิเศษในหลักสูตร เพื่อถายทอดประสบการณตรงและความเชี่ยวชาญในงาน
เฉพาะทางแกนักศึกษาและอาจารยประจําหลักสูตร โดยผูที่ไดรับการแตงตั้งตองเปนผูมีความเชี่ยวชาญ
เฉพาะ หรื อ เป น ผู ที่ มี คุ ณ วุ ฒิ ไ ม ต่ํ า กว า ปริ ญ ญาโท หรื อ ดํ า รงตํ า แหน ง ทางวิ ช าการไม ต่ํ า กว า
ผูชวยศาสตราจารยในสาขาวิชาวิศวกรรมโยธาหรือสาขาที่เกี่ยวของ
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4. การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน
4.1 การกําหนดคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
บุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอนที่มีหนาที่เกี่ยวของกับปฏิบัติการทางวิศวกรรมโยธาควรมี
วุฒิการศึกษาไมต่ํากวาปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา หรือเทียบเทา สวนบุคลากรที่มีหนาที่อื่นๆ
นั้นมิไดจํากัดวุฒิ แตควรมีประสบการณในการทํางานในดานที่เกี่ยวของกับภาระงาน
4.2 การเพิ่มทักษะความรูเพื่อการปฏิบัติงาน
สนับสนุนใหมีการดูงานภายนอกหนวยงานหรือการฝกอบรม สัมมนา เพื่อเพิ่มประสบการณการ
ปฏิบัติงาน อยางนอย 1 ครั้งตอป
5. การสนับสนุนและการใหคําแนะนํานักศึกษา
5.1 การใหคําปรึกษาดานวิชาการและอี่นๆ แกนักศึกษา
1. การควบคุมคุณภาพของวิทยานิพนธ จัดใหมีการสัมมนารวมกับคณาจารย ผูทรงคุณวุฒิ และ
นิสิต นักศึกษาระหวางหนวยงานและสถานศึกษาอื่น มีวารสารทางดานวิศวกรรมโยธา หรือ
สาขาวิชาการที่สัมพันธ ทั้งในและตางประเทศเพื่อการศึกษาคนควาและการทําวิทยานิพนธ
2. พัฒนาศักยภาพทางวิชาการดานวิศวกรรมโยธาในระดับประเทศและระดับสากล โดยเขารับฟง
การบรรยายหรือสัมมนาเกี่ยวกับวิศวกรรมโยธาหรือสาขาวิชาที่สัมพันธกัน
3. มีอาจารยที่ปรึกษาทางวิชาการในการจัดแผนการเรียน หรือการเขารวมสัมมนาใหเหมาะสม
ตามความสามารถ ความถนัด และความตองการของผูเรียน
5.2 การอุทธรณของนักศึกษา
นัก ศึกษาสามารถอุ ทธรณเ มื่อมีขอสงสัย เกี่ย วกับผลประเมิน หรืออื่ นๆ โดยตอ งเปน ไปตาม
ขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีวาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2549
6. ความตองการของตลาดแรงงาน สังคม และหรือความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต
จากสภาพสังคมที่ปรับเปลี่ยนเปนสังคมแหงการเรียนรู เศรษฐกิจฐานความรูและการปฏิรูป
การศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 สงผลใหมีการพัฒนาบุคลากรทั้งดานผูผลิต
และผูใชเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา เพื่อใหมีความรูความสามารถ และทักษะในการผลิต รวมทั้งการใช
เทคโนโลยีที่เหมาะสม มีคุณภาพ และประสิทธิภาพ
จากผลงานวิ จั ย และพั ฒ นาหลั ก สู ต รระดั บ ปริ ญ ญาโท สาขาวิ ช าวิ ศ วกรรมโยธา โดยคณะ
วิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี พบวา ความตองการของตลาดแรงงานและสังคม
ในส ว นของกลุ ม สถาบั น การศึ ก ษาที่ ผ ลิ ต และกลุ ม หน ว ยงานผู ใ ช วิ ศ วกรโยธา ต อ งการคุ ณ ลั ก ษณะ
ที่พึงประสงคดานความรูความสามารถและทักษะวิชาชีพในระดับสูงมาก อีกทั้งผลงานวิจัยเชิงคุณภาพ
จากการสัมภาษณเชิงลึกทั้งกลุมสถาบันการผลิตและกลุมผูใชวิศวกรโยธา พบวา วิศวกรโยธา
ชั้นสูงยังไมเพียงพอตอความตองการทั้งดานปริมาณและคุณภาพที่จะตอบสนองตอความตองการของ
หน ว ยงานทั้ ง ของรัฐ และเอกชน ตลอดจนอาชี พ จะสนั บ สนุ น สง เสริ ม ตอ สั ง คมการเรี ย นรู เศรษฐกิ จ
ฐานความรูและการปฏิรูปการศึกษาอันจะสงผลตอการพัฒนาของประเทศเพื่อการแขงขัน
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7. ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators)
ผลการดําเนินการบรรลุตามเปาหมายตัวบงชี้ทั้งหมดอยูในเกณฑดีตอเนื่อง 2 ปการศึกษา เพื่อติดตาม
การดําเนินการตาม TQF ตอไป ทั้งนี้เกณฑการประเมินผานคือ มีการดําเนินงานตามขอ 1-5 และอยางนอย
รอยละ 80 ของตัวบงชี้ผลการดําเนินงานที่ระบุไวในแตละป
ปที่ ปที่ ปที่ ปที่ ปที่
ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน
1
2
3
4
5
1. อาจารยประจําหลักสูตรอยางนอยรอยละ 80 มีสวนรวมใน X X X
X
X
การประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการดําเนินงาน
หลักสูตร
2. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคลองกับ X X X
X
X
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติ หรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/
สาขาวิชา
3. มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ X X X
X
X
ภาคสนาม ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อยางนอยกอนการ
เปดสอนในแตละภาคการศึกษาใหครบทุกรายวิชา
4. จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา และรายงานผล X X X
X
X
การดําเนินการของประสบการณภาคสนาม ตามแบบ มคอ. 5
และ มคอ. 6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปด
สอนใหครบทุกรายวิชา
5. จั ด ทํ า รายงานผลการดํ า เนิ น การของหลั ก สู ต ร ตามแบบ X X X
X
X
มคอ. 7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปการศึกษา
6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผล X X X
X
X
การเรียนรูที่กําหนดใน มคอ.3 และ มคอ. 4 อยางนอยรอย
ละ 25 ของรายวิชาที่เปดสอนในแตละปการศึกษา
7. มี ก ารพั ฒ นา/ปรั บ ปรุ ง การจั ด การเรี ย นการสอน กลยุ ท ธ
X X
X
X
การสอนหรือการประเมินผลการเรียนรู จากผลการประเมิน
การดําเนินงานที่รายงานใน มคอ. 7 ปที่แลว
8. อาจารยใหมทุกคนไดรับการปฐมนิเทศหรือคําแนะนําดาน X X X
X
X
การจัดการเรียนการสอน
9. อาจารยประจําทุกคนไดรับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือ X X X
X
X
วิชาชีพ อยางนอยปละหนึ่งครั้ง
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ปที่
1
10. จํ า นวนบุ ค ลากรสนั บ สนุ น การเรี ย นการสอนได รั บ การ X
พัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไมนอยกวารอยละ 50 ตอป
11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปสุดทาย/บัณฑิตใหมที่มี
คุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไมนอยกวา 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
12. ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตที่มีตอบัณฑิตใหมเฉลี่ย
ไมนอยกวา 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
13. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาตอคุณภาพการเรียนการ X
สอนและทรัพยากรสนับสนุน ไมนอยกวา 3.5 จากคะแนน
เต็ม 5.0
รวมตัวบงชี้บังคับที่ตองดําเนินการ (ขอ 1-5) ในแตละป
5
รวมตัวบงชี้ในแตละป
10
ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน
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ปที่
2
X

ปที่
3
X

ปที่
4
X

ปที่
5
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

5
12

5
13

5
13

5
13

หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
1.1 การประเมินกลยุทธการสอน
1. การสอนทุกรายวิชาตองมีแผนการสอนที่ชัดเจน และนําสงภาควิชาภายใน 4 สัปดาหกอนการ
เรียนการสอน เพื่อทําการประเมินกลยุทธการสอนโดยคณะกรรมการประเมินที่แตงตั้งจาก
ภาควิชา
2. จัดใหมีการประเมินการเรียนการสอนทุกรายวิชาบรรยายโดยนักศึกษา เพื่อนําผลไปปรับปรุง
และพัฒนาการสอน
1.2 การประเมินทักษะของอาจารยในการใชแผนกลยุทธการสอน
ประเมินโดยนักศึกษาที่เรียนในรายวิชานั้นและคณะกรรมการบริหารหลักสูตรหรือคณะกรรมการ
ประเมินที่แตงตั้งโดยภาควิชา
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
การประเมินหลักสูตรในภาพรวมไดจากการสํารวจขอมูลจากนักศึกษาปสุดทาย บัณฑิตที่สําเร็จ
การศึกษาแลวและผูใชบัณฑิต
3. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
ตองผานการประกันคุณภาพหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
ปริญญาโท รวมทั้งผานการประเมินการประกันคุณภาพภายใน
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธการสอน
1. รวบรวมขอมูลและสรุปผลที่ไดจากการประเมินจากนักศึกษา บัณฑิต และผูใชบัณฑิต
2. เสนอแนวทางการปรับปรุงหลักสูตรแกคณะกรรมการหลักสูตรที่แตงตั้งจากภาควิชา
3. จัดใหมีการประเมินและพัฒนาหลักสูตรอยางตอเนื่องทุก 5 ป
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ตารางเปรียบเทียบระหวางหลักสูตรเดิมและหลักสูตรปรับปรุง
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ตารางเปรียบเทียบระหวางหลักสูตรเดิมและหลักสูตรปรับปรุง
หัวขอ
หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2549
1. อาจารยผูทําการสอน 1.อาจารยประจําหลักสูตร

2. อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

2. โครงสรางหลักสูตร 1.แผนก แบบ ก 1 (ยังไมมีในหลักสูตร)

2.แผน ก แบบ ก 2
2.1 แผนการศึกษาแบบที่ 1 คือ แผนวิจัยเชิง
วิชาการ เปนการเรียนรายวิชาและทําวิจัยใน
มหาวิทยาลัย
หมวดวิชาบังคับรวม
22 หนวยกิต
- วิชาแกน
10 หนวยกิต
- วิชาวิทยานิพนธ
12 หนวยกิต
- หมวดวิชาเลือก
15 หนวยกิต
2.2 แผนการศึกษาแบบที่ 2 คือ แผนวิจัยรวม
อุต สาหกรรม เปนการเรียนรายวิ ชาและทํา
วิจัยรวมกับภาคอุตสาหกรรม
- หมวดวิชาบังคับรวม
22 หนวยกิต
- วิชาแกน
10 หนวยกิต
- วิชาวิทยานิพนธ
12 หนวยกิต
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555
1. อาจารยประจําหลักสูตร มีการเปลี่ยนแปลงดังนี้
- ตัดออกจากหลักสูตรเดิม
นายถาวร ธีรเวชญาณ
นางนิรชร พึ่งแดง
- เพิ่มเขามาในหลักสูตรปรับปรุง
นายวีระศักดิ์ ละอองจันทร
นายจตุพล ตั้งปกาศิต
2. อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
- ตัดออกจากหลักสูตรเดิม
นายไพฑูรย กิติสุนทร
นายถาวร ธีรเวชญาณ
นายมาโนช รุจิภากร
- เพิ่มเขามาในหลักสูตรปรับปรุง
นายปติศานต กร้ํามาตร
นายวีระศักดิ์ ละอองจันทร
นายจุตพล ตั้งปกาศิต
แผน ก แบบ ก 1 (เพิ่มเติม)
1. หมวดวิชาบังคับ (ไมนับหนวยกิต) 5 หนวยกิต
2. วิทยานิพนธ
36 หนวยกิต
แผน ก แบบ ก 2
1. แผนการศึกษาแบบที่ 1 คือ แผนวิจัยเชิงวิชาการ เปน
การเรียนรายวิชาและทําวิจัยในมหาวิทยาลัย
9 หนวยกิต
1.1 หมวดวิชาบังคับ
- หมวดวิชาบังคับ (นับหนวยกิต)
9 หนวยกิต
- หมวดวิชาบังคับ (ไมนับหนวยกิต) 1 หนวยกิต
1.2 หมวดวิชาเลือก
15 หนวยกิต
1.3 วิทยานิพนธ
12 หนวยกิต
2. แผนการศึ ก ษาแบบที่ 2
คื อ แผนวิ จั ย ร ว ม
อุตสาหกรรม เปนการเรียนรายวิชาและทําวิจัยรวมกับ
ภาคอุตสาหกรรม
1.1 หมวดวิชาบังคับ
9 หนวยกิต
- หมวดวิชาบังคับ (นับหนวยกิต)
9 หนวยกิต
- หมวดวิชาบังคับ (ไมนับหนวยกิต) 1 หนวยกิต
1.2 หมวดวิชาเลือก
15 หนวยกิต
1.3 วิทยานิพนธ
12 หนวยกิต

ตารางเปรียบเทียบระหวางหลักสูตรเดิมและหลักสูตรปรับปรุง
หัวขอ

3.รายวิชา

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2549
- หมวดวิชาเลือก
15 หนวยกิต
- วิชาเลือกในแขนง
9 หนวยกิต
- รายวิชาเรียนและทําวิจัยรวมกับภาค
อุตสาหกรรม
6 หนวยกิต
แผน ก แบบ ก 1 (ไมมีในหลักสูตร)

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555

แผน ก แบบ ก 1 (เพิ่มเติม)
1.หมวดวิชาบังคับ (ไมนับหนวยกิต)
04-100-602 ระเบียบวิธีวิจัยทางดานวิศวกรรมโยธา
3(3-0-6)
04-190-601 สัมมนาทางวิศวกรรมโยธา 1
1(0-3-6)
04-190-602 สัมมนาทางวิศวกรรมโยธา 2
1(0-3-6)
หมายเหตุ นักศึกษาตองลงทะเบียนเรียนรายวิชาบังคับ แบบไม
นับหนวยกิต (Audit) และตองมีผลการเรียนไมต่ํากวาระดับ S
(เปนที่พอใจ)

2. วิทยานิพนธ
04-190-603 วิทยานิพนธ

แผน ก แบบ ก 2
1. หมวดวิชาบังคับรวม
1.1 วิชาแกน

22 หนวยกิต
10 หนวยกิต

แผน ก แบบ ก2
1. หมวดวิชาบังคับ
1.1 รายวิชาบังคับ
- ตัดออกจากหลักสูตรเดิม

36(0-0-108)

9 หนวยกิต
9 หนวยกิต

04-100-602 กลศาสตรของวัสดุขั้นสูง

3(3-0-6)

- (เพิ่มเติมเขาไปในหลักสูตรปรับปรุง)
04-100-602 ระเบียบวิธีวิจัยทางดานวิศวกรรมโยธา

3(3-0-6)

กลุมวิชาวิศวกรรมเทคนิคธรณี
- ตัดออกจากหลักสูตรเดิม

แขนงวิชาวิศวกรรมเทคนิคธรณี

04-110-704 ธรณีวิศวกรรมขั้นสูง
04-110-707 ธรณีฟสิกสทางวิศวกรรม
04-110-708 กลศาสตรของหิน
04-110-710 วิศวกรรมความลาดเอียงของหิน

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

- เพิ่มเติมเขาไปในหลักสูตรปรับปรุง
04-110-607 หัวขอเลือกทางดานวิศวกรรมเทคนิคธรณี 3(3-0-6)
04-110-608 การศึกษาพิเศษสําหรับวิศวกรรม
เทคนิคธรณี
3(3-0-6)

- เปลี่ยนรหัสวิชาแตไมเปลี่ยนเนื้อหา
04-110-705 เสถียรภาพของดิน
04-110-706 พลศาสตรของดิน
04-110-709 การขุดตัก

3(3-0-6) 04-110-604 เสถียรภาพของดิน
3(3-0-6) 04-110-605 พลศาสตรของดิน
3(3-0-6) 04-110-606 การขุดตัก
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3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

ตารางเปรียบเทียบระหวางหลักสูตรเดิมและหลักสูตรปรับปรุง
หัวขอ

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2549
แขนงวิชาวิศวกรรมโครงสราง

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555
กลุมวิชาวิศวกรรมโครงสราง
- ตัดออกจากหลักสูตรเดิม
04-120-602 เทคโนโลยีคอนกรีตขั้นสูง
04-120-603 ทฤษฎีของอิลาสติค
04-120-604 ทฤษฎีของโครงสรางแผนและผนังบาง
04-120-605 เสถียรภาพของโครงสราง

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

- เพิ่มเติมเขาไปในหลักสูตรปรับปรุง
04-120-601 กลศาสตรของวัสดุขั้นสูง
3(3-0-6)
04-120-607 การวิเคราะหโครงสรางดวยวิธีไฟไนทอิลิเมนต 3(3-0-6)
04-120-608 หัวขอเลือกทางดานวิศวกรรมโครงสราง 3(3-0-6)
04-120-609 การศึกษาพิเศษสําหรับวิศวกรรมโครงสราง 3(3-0-6)

- เปลี่ยนรหัสแตไมเปลี่ยนเนื้อหาวิชา
04-120-706 พลศาสตรโครงสราง
04-120-707 การออกแบบโครงสราง
เหล็กขั้นสูง
04-120-708 การออกแบบคอนกรีตอัด
แรงขั้นสูง
04-120-709 การออกแบบคอนกรีต
เสริมเหล็กขั้นสูง

แขนงวิชาวิศกรรมขนสง

3(3-0-6) 04-120-603 พลศาสตรโครงสราง
3(3-0-6) 04-120-604 การออกแบบโครงสรางเหล็กขั้นสูง

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

3(3-0-6) 04-120-605 การออกแบบคอนกรีตอัดแรงขั้นสูง

3(3-0-6)

3(3-0-6) 04-120-606 การออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็กขั้นสูง

3(3-0-6)

กลุมวิชาวิศวกรรมขนสง
- ตัดออกจากหลักสูตรเดิม
04-130-604 การปฏิบัติการและการควบคุมวิศวกรรมจราจร 3(3-0-6)
04-130-608 การวิเคราะหทางดานเศรษฐศาสตรสําหรับ 3(3-0-6)
วิศวกรรมขนสง
04-130-609 ปฏิบัติการทดลองวัสดุการทางขั้นสูง
3(3-0-6)

- เพิ่มเติมเขาไปในหลักสูตรปรับปรุง
04-130-607 หัวขอเลือกทางดานวิศวกรรมขนสง
04-130-608 การศึกษาพิเศษสําหรับวิศวกรรมขนสง

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

- เปลี่ยนชื่อในหลักสูตรปรับปรุง
04-130-601 การออกแบบพื้นถนนขั้นสูง

3(3-0-6) 04-130-601 การออกแบบผิวทางขั้นสูง

3(3-0-6)

- เปลี่ยนรหัสแตไมเปลี่ยนเนื้อหาวิชา
04-130-605 การออกแบบเพื่อความปลอดภัยของทางหลวง
04-130-604 การออกแบบเพื่อความปลอดภัยของทางหลวง
และการจราจร
3(3-0-6)
และการจราจร
04-130-706 ทฤษฎีของพฤติกรรมจราจร
3(3-0-6) 04-130-605 ทฤษฎีของพฤติกรรมจราจร
04-130-707 การวางแผนการขนสง
3(3-0-6) 04-130-606 การวางแผนการขนสง

74

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

ตารางเปรียบเทียบระหวางหลักสูตรเดิมและหลักสูตรปรับปรุง
หัวขอ

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2549
แขนงวิชาวิศวกรรมแหลงน้ํา

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555
กลุมวิชาวิศวกรรมแหลงน้ํา
- ตัดออกจากหลักสูตรเดิม
04-150-603 วิศวกรรมชายฝงทะเล
3(3-0-6)
04-150-604 กระบวนการชายฝงทะเลและการปองกันชายฝง 3(3-0-6)

- เปลี่ยนรหัสแตไมเปลี่ยนเนื้อหาวิชา
04-150-705 วิศวกรรมการระบายน้ําและการออกแบบ 3(3-0-6)
04-150-706 อุทกวิทยาน้ําใตดิน
3(3-0-6)
04-150-707 ชลศาสตรการไหลในทางน้ําเปด 3(3-0-6)
04-150-708 กระบวนการดานอุทกวิทยา
3(3-0-6)
04-150-709 วิศวกรรมแมน้ํา
3(3-0-6)

04-150-603 วิศวกรรมการระบายน้ําและการออกแบบ
04-150-604 อุทกวิทยาน้ําใตดิน
04-150-605 ชลศาสตรการไหลในทางน้ําเปด
04-150-606 กระบวนการดานอุทกวิทยา
04-150-607 วิศวกรรมแมน้ํา

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

- เพิ่มเติมเขาไปในหลักสูตรปรับปรุง
04-150-608 หัวขอเลือกทางดานวิศวกรรมแหลงน้ํา
04-150-609 การศึกษาพิเศษสําหรับวิศกรรมแหลงน้ํา

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

กลุมวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดลอม
- ตัดออกจากหลักสูตรเดิม

แขนงวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดลอม

04-160-603 การจัดการคุณภาพน้ําขั้นสูง
3(3-0-6)
04-160-604 โมเดลทางคณิตศาสตรสําหรับการบําบัด 3(3-0-6)
น้ําเสียทางชีววิทยา
04-160-605 การออกแบบระบบควบคุมมลพิษทางอากาศ3(3-0-6)
04-160-607 วิศวกรรมสาธารณสุข
3(3-0-6)
04-160-608 การจําลองระบบสิ่งแวดลอม
3(3-0-6)
04-160-609 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม
3(3-0-6)

- เพิ่มเติมเขาไปในหลักสูตรปรับปรุง
04-160-601 เคมีวิศวกรรมสิ่งแวดลอม
3(2-2-6)
04-160-603 กระบวนการและการออกแบบ
3(3-0-6)
ระบบบําบัดน้ําเสีย
04-160-604 กระบวนการและการออกแบบ
3(3-0-6)
ระบบปรับปรุงคุณภาพน้ํา
04-160-607 การวิเคราะหขอมูลและระบบสิ่งแวดลอม 3(3-0-6)
04-160-608 เทคโนโลยีมลพิษทางอากาศและการจัดการ 3(3-0-6)
04-160-609 หัวขอเลือกทางดานวิศวกรรมสิ่งแวดลอม 3(3-0-6)
04-160-610 การศึกษาพิเศษสําหรับวิศวกรรม
3(3-0-6)
สิ่งแวดลอม

- เปลี่ยนรหัสและเปลี่ยนเนื้อหาวิชา
04-160-601 ปฎิบัติการทางวิศวกรรม
สิ่งแวดลอมขั้นสูง
04-160-602 การปรับคุณภาพของน้ํา
และบําบัดน้ําเสียขั้นสูง

3(3-2-6) 04-160-602 ปฎิบัติการทางวิศวกรรมสิ่งแวดลอมขั้นสูง 3(2-2-6)
04-160-605 การปรับปรุงคุณภาพน้ําและการ
3(3-0-6)
บําบัดน้ําเสียขั้นสูง
3(3-0-6)
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ตารางเปรียบเทียบระหวางหลักสูตรเดิมและหลักสูตรปรับปรุง
หัวขอ

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2549
04-160-706 การจัดการมูลฝอยแบบ
ผสมผสานและการออกแบบ

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555
3(3-0-6) 04-160-606 การจัดการมูลฝอยแบบผสมผสาน
และการออกแบบ

แขนงวิชาวิศวกรรมบริหารงานกอสราง

3(3-0-6)

กลุมวิชาวิศวกรรมบริหารงานกอสราง
- ตัดออกจากหลักสูตรเดิม
04-170-601 วิธีวิเคราะหการบริหารกอสราง
04-170-602 เทคนิคการตรวจงานกอสราง
04-170-604 เครื่องจักรและวิธีการกอสราง

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

- เพิ่มเติมเขาไปในหลักสูตรปรับปรุง
04-170-607 หัวขอเลือกทางดานวิศวกรรม
บริหารงานกอสราง
04-170-608 การศึกษาพิเศษสําหรับวิศวกรรม
บริหารงานกอสราง

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

- เปลี่ยนรหัสและเปลี่ยนเนื้อหาวิชา
04-170-603 การประมาณราคาและควบคุมคาใชจายการกอสราง 3(3-2-6)
04-170-705 การวางแผนและควบคุมโครงการ 3(3-2-6)
04-170-706 คอมพิวเตอรประยุกตงานกอสราง 3(3-2-6)
04-170-707 สัญญาในงานธุรกิจกอสราง
3(3-2-6)
04-170-708 การกอสรางโดยใชชิ้นสวนสําเร็จรูป 3(3-2-6)
04-170-709 การบริหารอสังหาริมทรัพย
3(3-2-6)
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04-170-601 การประมาณราคาและควบคุมคาใชจายการกอสราง
04-170-602 การวางแผนและควบคุมโครงการ
04-170-603 คอมพิวเตอรประยุกตงานกอสราง
04-170-604 สัญญาในงานธุรกิจกอสราง
04-170-605 การกอสรางโดยใชชิ้นสวนสําเร็จรูป
04-170-606 การบริหารอสังหาริมทรัพย

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

ภาคผนวก ก
คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร
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ภาคผนวก ข
ผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําหลักสูตร
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