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ชื่อสถาบนัอุดมศึกษา   มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  

คณะ/ภาควิชา    คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม  

 

หมวดที ่1 ขอ้มูลทัว่ไป 

 

1. รหสัและชื่อหลกัสูตร 

   รหัสหลักสูตร 25540091100112 

   ช่ือหลักสตูร  

ภาษาไทย: หลักสตูร วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชา วิศวกรรมโยธา 

ภาษาองักฤษ: Master of Engineering Program in Civil Engineering 

 

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 

ภาษาไทย  ช่ือเตม็: วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑติ (วิศวกรรมโยธา) 

                       ช่ือย่อ: วศ.ม. (วิศวกรรมโยธา) 

ภาษาองักฤษ   ช่ือเตม็: Master of Engineering (Civil Engineering) 

 ช่ือย่อ: M.Eng. (Civil Engineering) 

 

3. วิชาเอกหรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของหลกัสูตร 

 ไม่ม ี

4. จ านวนหน่วยกิตทีเ่รียนตลอดหลกัสูตร 

 แผน ก แบบ ก2 ส าหรับผู้จบปริญญาตรีที่ท  าวิจัยและเรียนรายวิชาเพ่ิมเติม จ านวนหน่วยกิตรวม

ไม่น้อยกว่า 36หน่วยกติ 

5. รูปแบบของหลกัสูตร 

5.1 รูปแบบ  

เป็นหลักสูตรระดับปริญญาโท 2 ปี 

5.2 ภาษาทีใ่ช ้

ภาษาไทย เอกสารและต าราเป็นภาษาไทยและภาษาองักฤษ 
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5.3 การรบันสิิต 

นักศึกษาชาวไทย และชาวต่างชาติที่สามารถฟัง พูด อ่าน เขียนและเข้าใจภาษาไทยเป็นอย่างดี 

5.4 ความร่วมมือกบัสถาบนัอื่น 

ไม่มี 

5.5 การใหป้ริญญาแก่ผูส้ าเร็จการศึกษา 

ให้ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑติสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา เพียงสาขาเดียว 

6. สถานภาพของหลกัสูตรและการพจิารณาอนุมติัเห็บชอบหลกัสูตร  

 เป็นหลักสูตรปรับปรุง (หลักสูตรเดิมช่ือ วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 

หลักสตูรใหม่ พ.ศ. 2554) โดยจะเร่ิมใช้หลักสตูรน้ีในภาคการศึกษาที่ 2 ของปีการศึกษา 2559 

 ได้รับอนุมัติ/เหน็ชอบหลักสูตรจากคณะกรรมการการศึกษาระดบับณัฑิตศึกษาในการ

ประชุมคร้ังที่ 6/2559 เม่ือวันที่...28...เดือน...มิถุนายน...พ.ศ...2559...  

 ได้รับอนุมัติ/เหน็ชอบหลักสูตรจากสภาวิชาการในการประชุมคร้ังที่.....4/2559....  

เม่ือวันที่ ..13. เดือน ...กนัยายน...... พ.ศ....2559.. 

 ได้รับอนุมัติ/เหน็ชอบหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลยัในการประชุมคร้ังที่....

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

  

7. ความพรอ้มในการเผยแพร่หลกัสูตรทีม่ีคุณภาพและมาตรฐาน 

 พร้อมเผยแพร่ว่าเป็นหลักสูตรที่ได้มาตรฐาน และมีคุณภาพ ตามกรอบคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แห่งชาติ ในปี พ.ศ. 2560 

8. อาชีพทีส่ามารถประกอบไดห้ลงัส าเร็จการศึกษา 

1. วิศวกรโยธา โดยสามารถประกอบอาชีพได้หลากหลาย เช่น วิศวกรออกแบบ วิศวกรที่ปรึกษา 

วิศวกรวางแผน วิศวกรควบคุมงานก่อสร้าง วิศวกรควบคุมการผลิต และวิศวกรควบคุม

กระบวนการต่างๆ ทั้งในงานก่อสร้าง โรงงานอุตสาหกรรม หน่วยงานราชการที่ควบคุมก ากับและ

ออกนโยบายและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาท ิทางด้านการบริหารการจัดการน า้ การบริหาร

จัดการของเสยี การบริหารจัดการขยะ 

2.  นักวิจัยทางด้านวิศวกรรมโยธา 

3.  อาจารย์ ในสถาบันการศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

4.  ประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัว ได้แก่ ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง เปิดบริษัทที่ปรึกษาด้าน

วิศวกรรมโยธา ผู้เช่ียวชาญอสิระด้านวิศวกรรมโยธา 
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9. ชื่อนามสกุล ต าแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารยผ์ูร้บัผดิชอบหลกัสูตร 

 

ล าดบัท่ี 
 

รายช่ือคณาจารย ์

คุณวุฒิการศึกษา 

ตรี-โท-เอก(สาขาวิชา) 

ปีที่จบ 

สถาบนัที่ส าเร็จการศึกษา 
เลขประจ าตวั

ประชาชน 

1 อาจารย์ ดร. ภาณวุัฒน์ จ้อยกลัด วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา), 2546 

M.Eng. (Structural Engineering), 2548 

 Ph.D. (Engineering), 2555 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

Asian Institute of Technology  

Sirindhorn International Institute 

of Technology  

xxxxxxxxxxxxx 

2 รศ.ดร. สจัจะ  เสถบุตร B.Eng. (Mechanical Engineering), 2513 

 

M.Eng. (Applied Hydraulics), 2516 

M.S. (Civil Engineering), 2524 

 

D.Eng. (Applied Hydraulics), 2518 

University of New South  Wales, 

Australia 

Asian Institute of Technology 

Massachusetts Institute of 

Technology, USA 

Asian Institute of Technology 

xxxxxxxxxxxxx 

3 ผศ.ดร. ว่าที่ ร.ต.ศุภชัย สนิถาวร วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา), 2543 

วศ.ม. (วิศวกรรมโยธา), 2546 

M.Sc (Disaster Management), 2558 

 

D.Eng. (Structural Engineering), 2552 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

National Graduate Institute for 

Policy Studies, Japan 

Asian Institute of Technology 

xxxxxxxxxxxxx 

 

10. สถานทีจ่ดัการเรียนการสอน 

 จัดการเรียนการสอนที่ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ

โรฒ อ าเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก  

11. สถานการณภ์ายนอก หรือการพฒันาทีจ่ าเป็น ตอ้งน ามาพจิารณาในการวางแผนหลกัสูตร 

 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ที่มุ่งสร้างภมิูคุ้มกันใน

มิติต่างๆ ให้แก่ ครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ โดยใช้แนวคิดและทิศทางการพัฒนาประเทศ

อย่างย่ังยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง ซ่ึงรวมไปถึงการพัฒนาบุคลากรของประเทศในหลายๆ 

ด้าน ที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาหลักสูตรโดยเฉพาะเน้ือหาที่เกี่ยวกับสถานการณ์หรือการพัฒนาทางด้าน

เศรษฐกจิ สงัคม และสิ่งแวดล้อม  

 แนวนโยบายเศรษฐกิจยุค 4.0 ที่มุ่งเน้นการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอาทิ เช่น การวิเคราะห์และ

ออกแบบโครงสร้างทางวิศวกรรมด้วยแบบจ าลองคอมพิวเตอร์ ท าให้เกิดการสร้างมูลค่าให้กับช้ินงานและ

เกิดการถ่ายโอนข้อมูลเชิงดิจิทัล ผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างทันท่วงที ซ่ึงจะท าให้ขั้นตอน

ความผิดพลาดเกดิขึ้นน้อยลง และลดการใช้ทรัพยากรอย่างย่ังยืน 

 11.1 สถานการณห์รือการพฒันาทางเศรษฐกิจ  

   สถานการณ์หรือการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร

ข้ึนอยู่กบัแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) และ ที่กล่าวถึงการ

พัฒนาทางเทคโนโลยีและการปรับตัวเข้าสู่เศรษฐกิจยุค 4.0  รวมทั้งภูมิภาคเอเชียซ่ึงทวีความส าคัญ
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เพ่ิมขึ้ น การถ่ายเทอ านาจทางเศรษฐกิจจากประเทศอุตสาหกรรมในภูมิภาคตะวันตกมายังภูมิภาค

เอเชีย โดยศูนย์กลางการผลิตสินค้าอุตสาหกรรมโลกมีแนวโน้มโยกย้ายเข้าสู่ภูมิภาคเอเชียมากขึ้ น  

เน่ืองจากมีปัจจัยสนับสนุนที่ส าคัญ ได้แก่ ความสัมพันธ์ของห่วงโซ่การผลิตภายในภมูิภาค การรวมตัว

ของประชาคมภูมิภาคอาเซียนเพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจและการค้าร่วมกันท าให้เกิดการพัฒนาระบบ

โครงข่ายการคมนาคมร่วมกันในภมูิภาค รวมไปถึงการพัฒนาระบบการรับมือวิกฤตการณ์จากภัยพิบัติ

ของภูมิภาค ท าให้แนวคิดในการรับมือกับปัญหาการเปล่ียนแปลงสภาวะทางเศรษฐกิจ สังคม และภัย

พิบัติเหล่าน้ี โดยเฉพาะอย่างย่ิงด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ถือเป็นรากฐานส าคัญที่ต้องให้การ

พิจารณา โดยรัฐบาลได้วางรากฐานการสร้างความมั่นคงในหลายด้าน เช่น การเพ่ิมการพัฒนาด้ าน

คมนาคมและโครงสร้างพ้ืนฐาน การจัดหาพลังงานไฟฟ้าและส่งเสริมพลังงานทดแทน การผลักดันให้

ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางด้านการเตือนภัยพิบัติของภมูิภาคอาเซียนเป็นต้น   

   เพ่ือให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) 

ภาควิชาวิศวกรรมโยธาจึงมีบทบาทส าคัญในการเตรียมความพร้อมผลิตนักวิจัยทางด้านวิศวกรรมโยธา

ที่มีคุณภาพและความรู้ทั้งด้านทฤษฎีและปฏบัิติที่สามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถพัฒนา

ขีดความสามารถในการแข่งขันทั้งภายในประเทศและต่างประเทศให้ทันต่อการเปล่ียนแปลงดังกล่าว 

โดยจะต้องมีการบริหารจัดการองค์ความรู้อย่างเป็นระบบ ทั้งการพัฒนาหรือสร้างองค์ความรู้จาก

งานวิจัย รวมถึงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมมาผสมผสานร่วมกับจุดแข็งในสังคมไทยกับ

เป้าหมายยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธกิาร และแผนยุทธศาสตร์หลักของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ

โรฒ 

 

11.2 สถานการณห์รือการพฒันาทางสงัคมและวฒันธรรม 

 การส่งเสริมการใช้ความรู้และเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา เป็นกลไกที่ส าคัญของการขับเคล่ือน

กระบวนในการพัฒนาประเทศ โดยต้องมีการด าเนินการด้วยความรอบคอบและเป็นไปตามล าดับ

ขั้นตอน สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาสังคมและวัฒนธรรมของสังคมไทย รวมทั้งการเสริมสร้าง

ศีลธรรมและส านึกในคุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติหน้าที่และด าเนินชีวิตด้วยความเพียร 

(จรรยาบรรณวิศวกร)  พร้อมการเปล่ียนแปลงที่ เกิดข้ึนทั้งในระดับครอบครัว ชุมชน สังคม 

ประเทศชาติและภมูิภาค 

 

12. ผลกระทบจากขอ้ 11.1 และ 11.2 ต่อการพฒันาหลกัสูตร และความเกี่ยวขอ้งกบัพนัธกิจ

ของมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

12.1 การพฒันาหลกัสูตร 

 จากผลกระทบจากสถานการณ์ภายนอกในปัจจุบัน การพัฒนาหลักสูตรจ าเป็นต้องท าในเชิงรุก

อย่างมีศักยภาพ สามารถปรับเปล่ียนได้ตามวิวัฒนาการของวิศวกรรมโยธา สอดคล้องกับแนวทางของ

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ทั้งในด้านของการรับมือกับการเปล่ียนแปลงของการพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมโลก การเปล่ียนแปลงสภาวะด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศ 
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โดยการผลิตบุคลากรที่มีศักยภาพสูงทางด้านวิศวกรรมโยธาในระดับมหาบัณฑิต จ าเป็นต้องมีความ

เข้มแข็งทางด้านวิชาการ การวิจัย และวิชาชีพเพ่ือรองรับการเปล่ียนแปลงทั้งทางด้านสังคมและ

เศรษฐกิจของประเทศ การแก้ปัญหาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม การสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ 

เพ่ือให้เกิดการแข่งขันได้ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ การปรับหลักสูตรให้มีความสอดคล้องกับ

ทิศทางของประเทศตามแนวนโยบายเศรษฐกิจยุค 4.0 เน้นการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอาทิ เช่น การ

วิเคราะห์และออกแบบโครงสร้างทางวิศวกรรมด้วยแบบจ าลองคอมพิวเตอร์ ท าให้เกิดการสร้างมูลค่า

ให้กบัช้ินงานและเกดิการถ่ายโอนข้อมูลเชิงดิจิทลั ผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างทนัท่วงท ีซ่ึง

จะท าให้ข้ันตอนความผิดพลาดเกิดข้ึนน้อยลง และลดการใช้ทรัพยากรที่ไม่จ าเป็นต่อกระบวนการ

โต้ตอบทางวิศวกรรมโยธา นอกจากน้ีบุคลากรทางด้านวิศวกรรมโยธาจ าเป็นต้องมีความพร้อมในการ

ปฏบัิติงานได้ทนัที มีความเข้าใจในบริบทและผลกระทบของเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธาต่อสังคม มีการ

ปฏิบัติตนอย่างมืออาชีพที่ มีคุณธรรมและจริยธรรม ซ่ึงเป็นไปตามนโยบายและวิสัยทัศน์ของ

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเพ่ือมุ่งสู่ ความเป็นเลิศในเทคโนโลยีและการวิจัย และการผลิต

มหาบัณฑติที่พร้อมทั้งวิชาการและคุณธรรม 

12.2  ความเกีย่วขอ้งกบัพนัธกิจของสถาบนั 

   พันธกจิหลักของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประกอบไปด้วยห้าพันธกจิส าคัญดังน้ี 

1. ผลิตและพัฒนาบุคคลที่มีคุณภาพและคุณธรรมให้แก่สังคม โดยผ่านกระบวนการเรียนรู้และ

สงัคมแห่งการเรียนรู้  

2. สร้างสรรค์งานวิจัยและนวัตกรรมที่ มีคุณภาพ มีประโยชน์ อย่างย่ังยืนต่อสังคม ทั้งใน 

ระดับชาติและนานาชาติ 

3. บริการวิชาการที่มีคุณภาพ จิตส านึกและรับผิดชอบต่อสงัคม 

4. ศึกษา วิเคราะห์ และท านุบ ารุงวัฒนธรรมและศิลปะ 

5. พัฒนาระบบบริหารที่มีคุณภาพ และธรรมาภิบาล 

 การพัฒนาหลักสูตรมหาบัณฑิตสาขาวิศวกรรมโยธา มีความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย

ศรีนครินทรวิโรฒ ที่มุ่งเน้นการสร้างสรรค์งานวิจัยและนวัตกรรมที่มีคุณภาพ มีประโยชน์ อย่างย่ังยืนต่อ

สงัคม ทั้งใน ระดับชาติและนานาชาติ (พันธกิจข้อที่ 2 ของสถาบัน) โดยเฉพาะการวิจัยประยุกต์ ซ่ึงใน

ขณะเดียวกัน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กใ็ห้ความส าคัญแก่การวิจัยพ้ืนฐานควบคู่ไปกับการวิจัย

ประยุกต์ ซ่ึงมุ่งให้การพัฒนาการวิจัยพ้ืนฐานในสาขาต่างๆ เป็นฐานน าไปสู่การวิจัยประยุกต์ที่มี

ประสิทธิภาพและการเรียนการสอนที่มีประสิทธิผล และสร้างความสามารถในการพ่ึงพาตนเองด้าน

ความรู้ของประเทศไทยได้อย่างแท้จริงในระยะยาว 

 

13. ความสมัพนัธก์บัหลกัสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบนั (เช่นรายวิชาที่เปิดสอน

เพือ่ใหบ้ริการคณะ/ภาควิชาอื่น หรือตอ้งเรียนจากคณะ/ภาควิชาอื่น) 

ไม่ม ี
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หมวดที ่2 ขอ้มูลเฉพาะของหลกัสูตร 

 

1. ปรชัญา ความส าคญั และวตัถุประสงคข์องหลกัสูตร 

1.1 ปรชัญา  

วิศวกรรมโยธา เพ่ือนวัตกรรมแห่งอนาคตของการพัฒนาที่ย่ังยืนในปัจจุบันไปกับความเป็นเลิศ

ทางงานวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี  

1.2 ความส าคญั  

วิศวกรรมโยธา เป็นศาสตร์สาขาหน่ึงทางด้านวิศวกรรมหลักที่จ าเป็นในการพัฒนาประเทศ

โดยเฉพาะการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน เช่น แหล่งน า้ ถนน อาคาร บ้านเรือน เป็นต้น ซ่ึงจากการสรุป

สภาวการณ์โดยรวมภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตรดังที่ได้

กล่าวมาในหัวข้อ 11 หมวดที่ 1 ลักษณะและข้อมูลทั่วไปของหลักสูตร พบว่าการเรียนการสอนในระดับ

บัณฑติศึกษาทางด้านวิศวกรรมโยธามีความส าคัญและจ าเป็นอย่างย่ิงในการเสริมสร้างการพัฒนาประเทศ

ตามแผนการพัฒนาเศรษฐกจิและสงัคมระยะที่ 11 และ 12 ซ่ึงเป็นประโยชน์ต่อการเสริมสร้างและพัฒนา

ประเทศอย่างย่ังยืน และพอเพียง 

1.3 วตัถุประสงคข์องหลกัสูตร  

1.  เพ่ือผลิตบัณฑติที่มีความรู้ในด้านวิศวกรรมโยธาเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน 

2. เพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถในการประยุกต์ความรู้ด้านวิศวกรรมโยธาสู่การสังเคราะห์

นวัตกรรมด้านวิศวกรรมโยธา 

3. เพ่ือผลิตบัณฑติที่มีความรู้ความสามารถด้านการวิจัยและการศึกษาด้านวิศวกรรมโยธาขั้นสูง

อย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม 
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2 แผนการพฒันาปรบัปรุง 

แผนการพฒันา/เปลีย่นแปลง ยุทธศาสตร ์ หลกัฐาน/ดชันช้ีีวดั 

พัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัยโดย

อาจารย์และนิสิต สามารถก้าว

ทนัหรือเป็นผู้น าในการสร้างองค์

ความรู้ใหม่ๆ ทางด้านวิศวกรรม

โยธา 

 ปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัย

โดยมีการปรับปรุงทุกๆ 5 ปี 

 ส่งเสริมให้อาจารย์ใฝ่หาความ

เช่ียวชาญ และความก้าวหน้า

ในสาขาที่เกี่ยวข้อง ด้วยการหา

ประสบการณ์ทั้งในประเทศ

และต่างประเทศ 

จ านวนราย ช่ือ อาจาร ย์ พ ร้อม

ประวัติ และประสบการณ์ ผลงาน

ทางวิชาการ การพัฒนาและการ

ฝึกอบรม ศึกษาดูงาน 

 

กระตุ้นให้นิสิตเกิดความใฝ่รู้ มี

แนวทางการเรียนที่สร้างองค์

ความรู้ทักษะทางวิชาชีพและ

วิชาการที่ทนัสมัย 

 จัดหาเอกสารทางวิชาการให้

เพียงพอกับผู้เรียน เพ่ือให้

เ ป็ น พ้ื น ฐ า น ใ น ก า ร คิ ด

วิเคราะห์ และแก้ปัญหา 

 จัด ใ ห้ เ ป็น ผู้ส นับสนุนการ

เรียนรู้และ/หรือผู้ช่วยสอน 

เพ่ือกระตุ้ นให้เกิดการใฝ่ รู้

ตลอดเวลา 

 จั ด ใ ห้ มี ก า ร ร า ย ง า น

ความก้าวหน้าของนิสิตใน

รูปแบบการสัมมนาย่อยเป็น

ประจ า 

 จั ด ใ ห้ มี ห้ อ ง พั ก ผ่ อน ร ว ม

ส า ห รั บ นิ สิ ต ร ะ ดั บ

บัณฑติศึกษาและอาจารย์ เพ่ือ

แ ล ก เป ล่ี ยน ค ว า ม รู้  แ ล ะ

ความคิดกันในบรรยากาศ

อย่างไม่เป็นทางการ 

 จ านวนรายช่ือต าราเอกสารทาง

วิ ช า ก า ร ที่ เ กี่ ย ว ข้ อ ง ใ น

ส านักหอสมุด 

 รายช่ือนิสิตที่ เป็นผู้สนับสนุน 

และ/หรือผู้ช่วยสอนในระดับ

ปริญญาตรี 

 รายงานความก้าวหน้าปริญญา

นิพนธข์องนิสติ 

ตรวจสอบและปรับปรุงหลักสูตร

ให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน

ตามเกณฑข์อง สกอ.  

 จัดหลักสูตรให้สอดคล้องกับ

มาตรฐานหลักสูตรปริญญาโท 

และปริญญาเอกของ สกอ.  

 มี ก า ร ด า เ นิ น ก า ร ป ร ะ กั น

คุณภาพการศึกษาทุกๆ ปี 

รายงานการรับรองหลักสูตรของ 

สกอ. 

 
 



 

หลกัสตูรวิ ศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา หลกัสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2559   หน้า 8 

 

หมวดที ่3 ระบบการจดัการศึกษา การด าเนนิงาน และโครงสรา้งหลกัสูตร 

 

1. ระบบการจดัการศึกษา 

1.1 ระบบ 

 ใช้ระบบการจัดการศึกษาแบบทวิภาคโดยปีการศึกษาหน่ึง แบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ คือ 

ภาคการศึกษาต้น และภาคการศึกษาปลาย โดยหน่ึงภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 

15 สปัดาห์ ทั้งน้ีให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. 2559 หมวด 1 (ระบบการศึกษา) 

 รายวิชาภาคทฤษฎี 1 หน่วยกติเทา่กบับรรยายไม่น้อยกว่า 15 ช่ัวโมงต่อภาคการศึกษา 

 รายวิชาภาคปฏบัิติ 1 หน่วยกติเทา่กบัฝึกหรือทดลองไม่น้อยกว่า 45 ช่ัวโมงต่อภาคการศึกษา 

 ปริญญานิพนธ ์1 หน่วยกติ เทา่กบัศึกษาค้นคว้าไม่น้อยกว่า 45 ช่ัวโมงต่อภาคการศึกษา 

1.2 การจดัการศึกษาฤดูรอ้น 

ไม่ม ี

1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค 

การเทียบเคียงหน่วยกิตเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษา

ระดับบัณฑติศึกษา พ.ศ. 2559  

2. การด าเนนิการหลกัสูตร 

2.1 วนั - เวลาในการด าเนนิการเรียนการสอน 

จัดการเรียนการสอนทั้งในและนอกเวลาราชการตามรายละเอยีดต่อไปนี้  

ภาคการศึกษาต้น            เดือนสงิหาคม – ธนัวาคม 

ภาคการศึกษาปลาย         เดือนมกราคม – พฤษภาคม 

 

2.2 คุณสมบติัของผูเ้ขา้ศึกษา 

ให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของ

บัณฑิตวิทยาลัย พ.ศ. 2559 หมวด 3 ข้อที่ 17 เร่ืองการรับเข้าเป็นนิสิตหรือฉบับที่มีการเปล่ียนแปลง

ต่อไป ซ่ึงคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าคณะวิศวกรรมศาสตร์และบัณฑิตวิทยาลัย  พิจารณาแล้ว

เหน็สมควรรับเข้าศึกษาและมีคุณสมบัติอย่างหน่ึงอย่างใดต่อไปนี้  

เป็นผู้ที่จบปริญญาตรีในสาขาวิศวกรรมโยธา การบริหารงานก่อสร้าง วิศวกรรมขนส่ง วิศวกรรม

เกษตร วิศวกรรมชลประทาน วิศวกรรมแหล่งน า้ วิศวกรรมสุขาภิบาล วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม วิศวกรรม

ส ารวจ หรือเทียบเท่า โดยผู้สมัครที่มีคุณสมบัติต่างไปจากที่กล่าวมาแล้วให้ขึ้ นอยู่กับดุลยพินิจของคณะ

กรรมการบริหารหลักสตูร 
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2.3 ปัญหาของนสิิตแรกเขา้ 

การเรียนในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธาน้ัน เป็นการเรียนที่มี

รูปแบบที่เน้นการค้นคว้า วิเคราะห์  และสังเคราะห์สาระความรู้ ให้มีความเข้าใจในระดับที่ถ่องแท้และ

ลึกซ้ึงมากขึ้น เพ่ือน ามาประยุกต์ใช้ในการท าปริญญานิพนธ์ อาจท าให้นิสิตแรกเข้าอาจประสบปัญหาด้าน

ต่างๆดังน้ี 

1) เร่ืองการปรับตัวในการฝึกฝนทกัษะในด้านต่างๆที่จ าเป็นเช่นการสืบค้น การวิเคราะห์สรุป 

และการน าเสนอข้อมูล อีกทั้งต้องปรับพ้ืนฐานความรู้ในกรณีที่รับนิสิตเข้าศึกษาด้วย

คุณสมบัติการศึกษาเทยีบเทา่ 

2) นิสติมีทกัษะด้านภาษาองักฤษไม่เพียงพอต่อการศึกษาในระดับบัณฑติศึกษา ได้แก่ ทกัษะ

การอ่าน ทกัษะการแปลบทความวิชาการ และบทความวิจัยภาษาองักฤษ 

3) นิสติบางส่วนอาจมีการท างานประจ าควบคู่กบัการเรียนจึงอาจมีปัญหาและอุปสรรคในการ

จัดสรรเวลาเพ่ือการศึกษาและเข้าร่วมกิจกรรม ท าให้ไม่สามารถส าเร็จการศึกษาได้ตาม

ระยะเวลาที่ก  าหนด 

2.4 กลยุทธใ์นการด าเนนิการเพือ่แกไ้ขปัญหา/ขอ้จ ากดัของนสิิตในหวัขอ้ 2.3 

1. จัดการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ แนะน ากฎระเบียบและเทคนิคแบ่งเวลาเรียนในระดับ

บัณฑติศึกษา เพ่ือใช้ในการวางเป้าหมายการศึกษาให้ส าเรจ็การศึกษาตามที่ก  าหนด 

2. จัดกจิกรรมเสริมทกัษะการสบืค้นข้อมูลให้แก่นิสติใหม่ 

3. ก าหนดให้นิสิตเข้ารับการอบรมในหลักสูตรพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือวิชาการของ

สถาบันภาษาต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย และมอบหมายให้นิสิตอ่าน

บทความภาษาอังกฤษในทุกรายวิชา เพ่ือให้นิสิตคุ้นเคยกับการอ่านและการแปลบทความ

ภาษาองักฤษ 

4. มอบหมายอาจารย์ที่ปรึกษาท าหน้าที่ให้ค าแนะน า และดูแลนิสติอย่างสม ่าเสมอ 

2.5 แผนรบันสิิตและผูส้ าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี 

จ านวนนิสติระดับปริญญาโทที่จะรับเข้าศึกษา และคาดว่าจะจบการศึกษาในช่วง 5 ปี (2559-

2563) ดังน้ี 

ระดบัชั้นปี 
จ านวนนสิิตในแต่ละปีการศึกษา 

2559 2560 2561 2562 2563 

ช้ันปีที่ 1 10 10 10 10 10 

ช้ันปีที่ 2 - 10 10 10 10 

จ านวนรวม 10 20 20 20 20 

ผู้ที่คาดว่าส าเรจ็การศึกษา - 10 10 10 10 
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2.6 งบประมาณตามแผน 

2.6.1 งบประมารณรายรบั เพ่ือใช้ในการบริหารหารหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิศวกรรมโยธา 

รายละเอียดรายรบั 
ปีงบประมาณ 

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

ค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ่าย 1 ปี

การศึกษา (ค่าธรรมเนียม / คน / ปี x 

จ านวนรับ)  

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

รวมรายรบั 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 

 

2.6.2 ประมาณค่าใชจ่้าย 

งบประมาณของหลักสตูร วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิศวกรรมโยธา 

 ค่าใชจ่้าย ยอดสะสม(ต่อหวั) 

หมวดค่าการจัดการเรียนการสอน 

ค่าตอบแทนผู้สอน (เช่น 25 หน่วยกิต x 600 บาท x 15 คร้ัง

ต่อภาค) 

ค่าวัสดุประกอบการเรียนการสอน (ทั้งหลักสตูรหรือค่าใช้จ่าย

ต่อปี x 2) 

ค่าใช้จ่ายเพ่ือการประชาสมัพันธ์ 

กจิกรรมตามที่ระบุในโครงสร้างหลักสตูร(เช่น จัดสมัมนา 

ปฐมนิเทศ กจิกรรมนิสติ) 

ค่าครุภัณฑท์ี่ใช้ส าหรับนิสติ 

ค่าเดินทางของผู้ทรงคุณวุฒิ  

หรืออื่นๆแล้วแต่หลักสตูร 

 ค่าใช้จ่ายรวม 

 ค่าใช้จ่ายต่อหัว (ค่าใช้จ่ายรวม/จ านวนนิสติขั้นต ่า 8 

คน) 

 

225,000 

80,000 

8,290 

- 

 

- 

- 

 

313,920 

31,920 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31,392 

หมวดค่าใชจ่้ายส่วนกลางระดบัคณะ/สถาบนั/ส านกั   

งบพัฒนาหน่วยงาน (ขั้นต ่า 5%)*1 

งบวิจัยของหน่วยงาน (ขั้นต ่า 5%) 

ค่าส่วนกลางคณะ หรือค่าสาธารณปูโภค ร้อยละ 10 

 

12,000 

12,000 

18,000 

 

 

 

73,392 
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 ค่าใชจ่้าย ยอดสะสม(ต่อหวั) 

หมวดปริญญานิพนธ ์

ค่าตอบแทนกรรมการควบคุมปริญญานิพนธ ์(อตัราต่อหัว) 

ค่าตอบแทนกรรมการควบคุมสารนิพนธ ์(อตัราต่อหัว) 

- 

- 

- 

- 

หมวดกองทุนพฒันามหาวิทยาลยั (15%) 18,000 91,392 

หมวดค่าใชจ่้ายส่วนกลาง 

ค่าส่วนกลางมหาวิทยาลัย (4,360 x จ านวนปี) 

ค่าธรรมเนียมหอสมุดกลาง (3,000 x จ านวนปี) 

ค่าธรรมเนียมส านักคอมพิวเตอร์ (1,040 x จ านวนปี) 

ค่าธรรมเนียมบัณฑติวิทยาลัย (5,904 x จ านวนปี) 

 

8,720 

6,000 

2,080 

11,808 

 

 

 

 

120,000 

ค่าธรรมเนยีมเหมาจ่ายตลอดหลกัสูตร 120,000  
 

2.7 ระบบการศึกษา 

  แบบช้ันเรียน 

  แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก 

  แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสยีงเป็นสื่อหลัก 

  แบบทางไกลทางอเิลก็ทรอนิกสเ์ป็นสื่อหลัก (E-learning) 

  แบบทางไกลทางอนิเทอร์เนต็ 

  อื่นๆ (ระบุ) 

 

2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการรบัโอนนสิิตหรือนกัศึกษาจากสถาบนัอุดมศึกษาอื่น 

  การเทียบโอนหน่วยกิตเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษา

ระดับบัณฑติศึกษา พ.ศ. 2559   

 

3. หลกัสูตรและอาจารยผ์ูส้อน 

3.1 หลกัสูตร 

3.1.1 จ านวนหน่วยกิต  

แผน ก แบบ ก 2 ส าหรับผู้จบปริญญาตรีที่ท  าวิจัยและเรียนรายวิชาเพ่ิมเติม จ านวนหน่วย

กติรวมตลอดหลักสตูรไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกติ 

3.1.2 โครงสรา้งหลกัสูตร 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา เป็นหลักสูตรแผน ก 

แบบ ก 2 ประกอบด้วย 6 กลุ่มวิชา คือ 

1. กลุ่มวิชาวิศวกรรมแหล่งน า้และสิ่งแวดล้อม 

2. กลุ่มวิชาวิศวกรรมการจัดการก่อสร้าง 
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3. กลุ่มวิชาวิศวกรรมโครงสร้าง 

4. กลุ่มวิชาวิศวกรรมขนส่งและสารสนเทศภมูิศาสตร์ 

5. กลุ่มวิชาวิศวกรรมธรณีเทคนิค 

6. กลุ่มวิชาคอนกรีตและวัสดุวิศวกรรม 

 

ดังมีรายละเอยีดโครงสร้างหลักสตูรดังต่อไปนี้  

1 หมวดวิชาแกน 8 หน่วยกิต 

2 หมวดวิชาแยกตามกลุ่มวิชาไม่นอ้ยกว่า 

      2.1 หมวดวิชาบังคับ 

      2.2 หมวดวิชาเลือก 

16 

12 

4 

หน่วยกิต 

หน่วยกติ 

หน่วยกติ 

3 หมวดวิชาปริญญานิพนธ ์ 12 หน่วยกิต 

จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลกัสูตรไม่นอ้ยกว่า 36 หน่วยกิต 

  

  ส าหรับผู้ที่ไม่ได้รับปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑติ สาขาวิศวกรรมโยธา  จะต้องเรียนวิชาเฉพาะ ใน

กลุ่มวิชาเอกบังคับ ที่ระบุไว้ในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ขึ้ นอยู่กับดุลย

พินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสตูรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิศวกรรมโยธา  

 

3.1.3 รายวิชา หลกัสูตรแผน ก แบบ ก2 

1) รายวิชาหมวดวิชาแกน จ านวน  8 หน่วยกิต 

 ให้นิสติทุกคนเรียนและสอบผ่านในรายวิชาที่หลักสตูรก าหนด จ านวน 8 หน่วยกติ  

ดังต่อไปนี้  

 วศย 501 คณิตศาสตร์ค านวณและการประยุกต์ทางวิศวกรรม  3(3-0-6)

 CVE 501 Computational Mathematics and Engineering Applications 

 วศย 502 การออกแบบงานวิจัยทางวิศวกรรมโยธา    3(3-0-6) 

      CVE 502 Research Design in Civil Engineering 

 วศย 503 สมัมนาทางวิศวกรรมโยธา      2(1-2-3) 

 CVE 503 Civil Engineering Seminar  

 

2) หมวดวิชาบงัคบั จ านวน  12 หน่วยกิต 

   ให้นิสติในแต่ละกลุ่มวิชา ต้องเรียนและสอบผ่านในรายวิชาบังคับเฉพาะของกลุ่ม

วิชาใดกลุ่มหน่ึงใน 6 กลุ่มวิชา โดยมีจ านวน 12 หน่วยกิต ทั้งน้ีต้องได้รับความเหน็ชอบจากคณะกรรมการ

ด าเนินการบริหารหลักสตูรของภาควิชาวิศวกรรมโยธาดังมีรายวิชาต่อไปนี้  
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กลุ่มวิชาวิศวกรรมแหล่งน ้ าและสิ่งแวดลอ้ม (Water Resources and Environmental 

Engineering) 

 วศย 511 อุทกวิทยาขั้นสูง       3(3-0-6) 

 CVE 511 Advanced Hydrology 

  วศย 512 วิธทีางสถิติส าหรับสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรน า้   3(2-2-5) 

 CVE 512 Statistical Methods for Environment and Water Resources 

 วศย 513 การบริหารจัดการน า้ แบบบูรณาการ    3(2-2-5) 

 CVE 513 Integrated Water Resources Management 

 วศย 514 กระบวนการขั้นสงูในการบ าบัดน า้เสยีจากชุมชน   3(3-0-6) 

 CVE 514 Advanced Domestic Wastewater Treatment Processes  

กลุ่มวิชาวิศวกรรมการจดัการก่อสรา้ง (Construction Management Engineering) 

  วศย 521 วิธกีารและเคร่ืองจักรที่ใช้ในการก่อสร้าง    3(2-2-5) 

  CVE 521 Construction Methods and Machinery 

  วศย 522 เทคนิคการตรวจงาน      3(2-2-5) 

  CVE 522 Inspection Techniques 

    

  วศย 523 การจัดการองค์กรก่อสร้าง     3(2-2-5) 

  CVE 523 Construction Organizational Management 

 วศย 524 การควบคุมต้นทุนโครงการก่อสร้าง    3(2-2-5) 

 CVE 524 Cost Control for Construction Project 

กลุ่มวิชาวิศวกรรมโครงสรา้ง (Structural Engineering) 

 วศย 531 พลศาสตร์โครงสร้าง      3(3-0-6) 

 CVE 531 Structural Dynamics 

  วศย 532 พฤติกรรมของโครงสร้างคอนกรีต    3(2-2-5) 

  CVE 532 Behaviors of Concrete Structures  

  วศย 533  พฤติกรรมของโครงสร้างเหลก็     3(2-2-5) 

  CVE 533  Behaviors of Steel Structures 
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  วศย 534 การวิเคราะห์โครงสร้างขั้นสงู     3(3-0-6) 

  CVE 534 Advanced Structural Analysis 

กลุ่มวิชาวิศวกรรมขนส่งและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร ์(Transportation Engineering and 

Geographic Information System) 

  วศย 541 ความต้องการขนส่งและแบบจ าลองการขนส่ง   3(2-2-5) 

  CVE 541 Transport Demand and its Modeling 

  วศย 542 ทฤษฎีวิศวกรรมจราจรและการประยุกต์ใช้    3(2-2-5) 

  CVE 542 Road Traffic Theory and its Application 

  วศย 543 วิศวกรรมการทางขั้นสงู      3(3-0-6) 

  CVE 543 Advanced Highway Engineering 

  วศย 544 การประยุกต์ใช้ภาพถ่ายทางอากาศเพ่ือวิศวกรรมขนส่ง         3(2-2-5)                      

 CVE 544 Application of GIS in Transportation Engineering 

กลุ่มวิชาวิศวกรรมธรณีเทคนคิ (Geotechnical Engineering) 

  วศย 551 ปฐพีกลศาสตร์ขั้นสูง      3(3-0-6) 

  CVE 551 Advanced Soil Mechanics    

 วศย 552 วิศวกรรมฐานรากขั้นสงู       3(3-0-6) 

 CVE 552 Advanced Foundation Engineering 

 วศย 553 การวิเคราะห์ความน่าเช่ือถือในงานวิศวกรรมธรณีเทคนิค  3(2-2-5) 

 CVE 553 Reliability-Based Analysis in Geotechnical Engineering 

 วศย 554 วิธเีชิงตัวเลขในงานวิศวกรรมธรณีเทคนิค    3(2-2-5) 

 CVE 554 Numerical Methods in Geotechnical Engineering   

กลุ่มวิชาคอนกรีตและวสัดุวิศวกรรม (Concrete and Engineering Materials) 

 วศย 561 คอนกรีตเทคโนโลยีขั้นสูง     3(3-0-6) 

 CVE 561 Advanced Concrete Technology   

 วศย 562 ความคงทนของคอนกรีต      3(2-2-5) 

 CVE 562 Durability of Concrete 
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 วศย 563 วิธกีารทดลองทางวิศวกรรม       3(2-2-5) 

 CVE 563 Experimental Methods in Engineering 

  วศย 564 วัสดุวิศวกรรมโยธาขั้นสูง      3(3-0-6) 

  CVE 564 Advanced Civil Engineering Materials 

3) หมวดวิชาเลือก จ านวน  4 หน่วยกิต 

   ให้นิสิตในแต่ละกลุ่มวิชา สามารถเลือกเรียนและสอบผ่านในรายวิชาเลือกของกลุ่มวิชา

ใดกลุ่มหน่ึง โดยมีจ านวนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต ทั้งน้ีต้องได้รับความเหน็ชอบจากคณะกรรมการบริหาร

หลักสตูรของภาควิชาวิศวกรรมโยธา ดังมีรายวิชาต่อไปนี้  

 กลุ่มวิชาวิศวกรรมแหล่งน ้ าและสิง่แวดลอ้ม 

 วศย 515 การวางแผนบริหารจัดการน า้ทา่ผิวดิน    3(2-2-5) 

 CVE 515 Stormwater Management Planning 

  วศย 516  แบบจ าลองทางอุทกวิทยา     3(3-0-6) 

  CVE 516  Hydrologic Modeling 

  วศย 517 คุณภาพน า้และการจ าลองทางคณิตศาสตร์    3(3-0-6) 

  CVE 517 Water Quality and Mathematical Modeling 

 วศย 518 กระบวนการขั้นสงูในการบ าบัดน า้     3(3-0-6) 

 CVE 518 Advanced Water Treatment Processes 

  วศย 519 กฎหมายสิ่งแวดล้อม      3(2-2-5) 

  CVE 519 Environmental Law  

  วศย 611 กระบวนการขั้นสงูในการบ าบัดน า้เสยีจากโรงงาน   3(3-0-6) 

    อุตสาหกรรม   

  CVE 611 Advanced Industrial Wastewater Treatment Processes  

 วศย 612 วิศวกรรมการควบคุมมลพิษทางอากาศ    3(2-2-5) 

 CVE 612 Air Pollution Control Engineering 

  วศย 613 หัวข้อคัดสรรทางวิศวกรรมแหล่งน า้และสิ่งแวดล้อม  1(0-2-1) 

  CVE 613 Selected Topics in Water Resources and Environmental Engineering 
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 กลุ่มวิชาวิศวกรรมการจดัการก่อสรา้ง 

  วศย 525 การจัดการโครงารก่อสร้างระดับนานาชาติ    3(2-2-5) 

  CVE 525 International Construction Project Management 

  วศย 526 การควบคุมคุณภาพในโครงการก่อสร้าง    3(3-0-6) 

  CVE 526 Quality Control in Construction Project 

  วศย 527 การจัดการความปลอดภัยส าหรับการก่อสร้าง   3(3-0-6)

  

  CVE 527 Safety Management for Construction  

  วศย 528 วิศวกรรมคุณค่าในโครงการก่อสร้าง    3(3-0-6) 

 CVE 528 Value Engineering in Construction Project 

 

  วศย 529 การจัดการความเสี่ยงในงานก่อสร้าง    3(3-0-6) 

  CVE 529 Risk Management in Construction 

 วศย 621 การจัดการการเงินของโครงการ     3(3-0-6) 

 CVE 621 Project Financial Management 

  วศย 622 หัวข้อคัดสรรทางวิศวกรรมการจัดการการก่อสร้าง   1(0-2-1) 

  CVE 622 Selected Topics in Construction Management Engineering 

 กลุ่มวิชาวิศวกรรมโครงสรา้ง  

  วศย 535 การออกแบบคอนกรีตเสริมเหลก็ขั้นสงู    3(2-2-5) 

  CVE 535 Advanced Reinforced Concrete Design 

  วศย 536 วิศวกรรมคอนกรีต        3(3-0-6) 

                 CVE 536 Concrete Engineering  

  วศย 537 การออกแบบโครงสร้างขั้นสูง     3(2-2-5) 

  CVE 537 Advanced Structural Design 

  วศย 538 วิธไีฟไนต์อลิิเมนต์ส าหรับโครงสร้างทางวิศวกรรม   3(3-0-6) 

  CVE 538 Finite Element Methods for Engineering Structures 
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 วศย 539 หลักการออกแบบส าหรับโครงสร้างต้านภัยพิบัติ   3(2-2-5) 

 CVE 539 Design Principles for Disaster-Resistant Structures 

 วศย 631 โครงสร้างช่ัวคราว      3(3-0-6) 

 CVE 631 Temporary Structures  

  วศย 632 หัวข้อคัดสรรทางวิศวกรรมโครงสร้าง    1(0-2-1) 

  CVE 632 Selected Topics in Structural Engineering 

กลุ่มวิชาวิศวกรรมขนส่งและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร ์

 วศย 545 ความปลอดภัยด้านขนส่ง      3(3-0-6) 

 CVE 545 Transport Safety 

 วศย 546 เศรษฐศาสตร์การขนส่ง      3(3-0-6) 

 CVE 546 Transport Economics 

 วศย 547 นโยบายด้านการขนส่ง      3(3-0-6) 

 CVE 547 Transport Policy 

 วศย 548 การวิเคราะห์โครงข่ายในระบบการขนส่ง                         3(2-2-5) 

 CVE 548 Network Analysis in Transport System  

 วศย 549   การส ารวจด้วยภาพถ่าย      3(2-2-5)

 CVE 549  Photogrammetry 

 วศย 641   การส ารวจระยะไกลส าหรับวิศวกรรมขนส่ง   3(2-2-5)

 CVE 641  Remote Sensing for Transportation Engineering 

 วศย 642 การด าเนินการและการวางแผนระบบขนส่งมวลชน   3(2-2-5) 

 CVE 642 Operations and Service Planning of Public Transport 

  วศย 643 หัวข้อคัดสรรทางวิศวกรรมขนส่งและการจราจร   1(0-2-1) 

 CVE 643 Selected Topics in Transport engineering and Traffic  

 กลุ่มวิชาวิศวกรรมธรณีเทคนคิ  

 วศย 555 เทคนิคการปรับปรุงคุณสมบัติดิน    3(3-0-6) 

 CVE 555 Ground Improvement Techniques 
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 วศย 556 โครงสร้างดิน       3(3-0-6) 

 CVE 556 Earth Structures  

 วศย 557   การออกแบบในงานวิศวกรรมเทคนิคธรณี    3(2-2-5) 

CVE 557 Geotechnical Engineering Design  

 วศย 558 การขุดเจาะลึกและอุโมงค์     3(3-0-6) 

 CVE 558 Underground Excavation and Tunneling 

 วศย 559 ปฐพีพลศาสตร์        3(3-0-6) 

 CVE 559 Soil Dynamics 

 วศย 651 การส ารวจใต้พ้ืนผิวและการทดสอบ    3(3-0-6) 

 CVE 651 Subsurface Explorations and Testing 

วศย 652 พ้ืนฐานของกลศาสตร์ของหิน     3(3-0-6) 

CVE 652 Fundamentals of Rock Mechanics 

  วศย 653 หัวข้อคัดสรรทางวิศวกรรมธรณีเทคนิค    1(0-2-1) 

 CVE 653 Selected Topics in Geotechnical Engineering   

  

กลุ่มวิชาคอนกรีตและวสัดุวิศวกรรม  

  วศย 565 เคมีซีเมนต์ขั้นสูง      3(3-0-6) 

 CVE 565 Advanced Cement Chemistry 

  วศย 566 พฤติกรรมของวัสดุ      3(2-2-5) 

 CVE 566 Behaviors of Materials 

  วศย 567   นิติวิศวกรรม       3(3-0-6) 

  CVE 567  Forensic Engineering 

  วศย 568 ซีเมนต์เสริมเส้นใย      3(3-0-6) 

 CVE 568 Fiber Reinforced Cement   

  วศย 569 การซ่อมแซมโครงสร้างคอนกรีตที่เสื่อมสภาพ   3(3-0-6) 

 CVE 569 Repair Techniques for Deteriorated Concrete Structures 

  วศย  661 หัวข้อคัดสรรทางคอนกรีตและวัสดุวิศวกรรม   1(0-2-1) 

 CVE 661  Selected Topics in Concrete and Engineering Materials 
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 นอกจากรายวิชาที่ก  าหนดแล้ว นิสิตสามารถเลือกเรียนในรายวิชาใดของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ก็

ได้ที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ แต่จะได้รับระดับคะแนนเป็น S กบั U เทา่นั้น 

4) หมวดวิชาปริญญานพินธ ์จ านวน  12 หน่วยกิต 

ให้นิสติทุกคนเรียนและสอบผ่านในรายวิชาปริญญานิพนธ์ ดังมีรายวิชาต่อไปนี้  

วศย 594 ปริญญานิพนธร์ะดับมหาบัณฑติ 1      4 หน่วยกิต 

CVE 594 Master’s Thesis 1 

วศย 595 ปริญญานิพนธร์ะดับมหาบัณฑติ 2     4 หน่วยกิต 

CVE 595 Master’s Thesis 2 

วศย 596 ปริญญานิพนธร์ะดับมหาบัณฑติ 3      4 หน่วยกิต 

CVE 596 Master’s Thesis 3 

 ความหมายของรหสัวิชา 

วศย หรือ CVE หมายถึง สาขาวิศวกรรมโยธา 

ตัวเลขหลักร้อย หมายถึง วิชาระดับปริญญาโท ประกอบด้วย 

 5, 6 หมายถึง   วิชาระดับปริญญาโท 

  ตัวเลขหลักสบิ หมายถึง กลุ่มวิชา ประกอบด้วย 

   0 หมายถึง   กลุ่มวิชาแกน 

  1 หมายถึง   กลุ่มวิชาวิศวกรรมแหล่งน า้และสิ่งแวดล้อม 

  2 หมายถึง   กลุ่มวิชาวิศวกรรมการจัดการก่อสร้าง 

  3 หมายถึง   กลุ่มวิชาวิศวกรรมโครงสร้าง 

  4 หมายถึง กลุ่มวิชาวิศวกรรมขนส่งและระบบสารสนเทศ

ภมูิศาสตร์ 

  5 หมายถึง กลุ่มวิชาวิศวกรรมธรณีเทคนิค 

  6 หมายถึง กลุ่มวิชาคอนกรีตและวัสดุวิศวกรรม 

  9 หมายถึง กลุ่มวิชาปริญญานิพนธ์ 

ตัวเลขหลักหน่วย หมายถึง ล าดับวิชาในกลุ่มวิชา 
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3.1.4 แผนการศึกษา 

ปีที ่1 ภาคการศึกษาที ่1  

รหสัวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

CVE 501 คณิตศาสตร์ค านวณและการประยุกต์ทางวิศวกรรม 

Computational Mathematics and Engineering Applications 

3 (3-0-6) 

CVE 502 การออกแบบงานวิจัยทางวิศวกรรมโยธา 

Research Design in Civil Engineering 

3 (3-0-6) 

CVE xxx วิชาบังคับ 

Compulsory Courses 

3 (3-0-6) 

CVE xxx วิชาบังคับ 

Compulsory Courses 

3 (3-0-6) 

รวมหน่วยกิต 12 

 

 

 

ปีที ่1 ภาคการศึกษาที ่2 

รหสัวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

CVE xxx วิชาบังคับ 

Compulsory Courses 

3 (3-0-6) 

CVE xxx วิชาบังคับ 

Compulsory Courses 

3 (3-0-6) 

CVE xxx วิชาเลือก 

Select Topic in Elective Courses 

1 (0-2-1) 

CVE 504 ปริญญานิพนธร์ะดับมหาบัณฑติ 1 

Master’s Thesis 1 

4 หน่วยกิต 

รวมหน่วยกิต 11 
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ปีที ่2 ภาคการศึกษาที ่1 

รหสัวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

CVE xxx วิชาเลือก 

Elective Courses 

3 (3-0-6) 

CVE 503 สมัมนาทางวิศวกรรมโยธา  

Civil Engineering Seminar  

2 (1-2-3) 

CVE 505 ปริญญานิพนธร์ะดับมหาบัณฑติ 2 

Master’s Thesis 2 

4 หน่วยกิต 

รวมหน่วยกิต 9 

 

ปีที ่2 ภาคการศึกษาที ่2 

รหสัวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

CVE 506 ปริญญานิพนธร์ะดับมหาบัณฑติ 3 

Master’s Thesis 3 

4 หน่วยกิต 

รวมหน่วยกิต 4 

 

3.1.5 ค าอธิบายรายวิชา 

กลุ่มวิชาแกน 

วศย 501  คณิตศาสตรค์ านวณและการประยุกตท์างวิศวกรรม  3(3-0-6) 

CVE 501  Computational Mathematics and Engineering Applications 

ศึกษาล าดับและอนุกรม อนุกรมฟูเรียร์ ค่าค าตอบของสมการเชิงเส้นและไร้เชิงเส้น ทฤษฎีทาง

เมตริกซ์ การหาผลเฉลยด้วยระเบียบวิธีเชิงประมาณ วิธีผลต่างอันตะ การหาปริพันธ์เชิงตัวเลข ผลเฉลย

ของสมการเชิงอนุพันธ์แบบธรรมดา และสมการเชิงอนุพันธ์ย่อย ปัญหาค่าเร่ิมต้นและค่าขอบเขต การ

แปลงฟูเรียร์และลาปลาซ ปัญหาค่าเจาะจง การปรับเส้นโค้ง การจ าลองทางคณิตศาสตร์ 

 

วศย 502  การออกแบบงานวิจยัทางวิศวกรรมโยธา  3(2-2-5) 

CVE 502  Research Design in Civil Engineering  

ศึกษาแนวคิดและหลักการวิจัยทางวิศวกรรมโยธา การออกแบบการวิจัยทางวิศวกรรมโยธา การ

สร้างเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย การเลือกวิธีทดลอง การจัดการข้อมูลเชิงปริมาณและข้อมูลเชิงคุณภาพ การ

เผยแพร่งานวิจัย การประเมินผลรายงานการวิจัยและการใช้ผลการวิจัยในงานวิศวกรรมโยธา  
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วศย 503  สมัมนาทางวิศวกรรมโยธา      2(1-2-3) 

CVE 503  Civil Engineering Seminar  

ศึกษา ส ารวจ วิเคราะห์ วิพากษ์ วิจารณ์ และหาข้อสรุปประเดน็ปัญหาทางวิศวกรรมโยธาเฉพาะ

กลุ่มวิชา ซ่ึงอาจเป็นปัญหาที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อวิจัย หรือเป็นปัญหาที่มีความส าคัญและได้รับความสนใจ

ทางวิชาการอย่างกว้างขวาง โดยให้ผู้เรียนศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ภายใต้การดูแลและให้ค าแนะน าจาก

อาจารย์ผู้สอน และน าเสนอผลการศึกษาหน้าช้ันเรียนและรูปแบบรายงาน  

 

กลุ่มวิชาวิศวกรรมแหล่งน ้ าและสิง่แวดลอ้ม 

หมวดวิชาบงัคบั 

วศย 511 อุทกวิทยาขั้นสูง        3(3-0-6) 

CVE 511 Advanced Hydrology 

ศึกษาศักย์ของมวลอากาศช้ืน น ้าฟ้า ปริมาณฝนสูงสุดที่อาจเป็นได้ ความสัมพันธ์ระหว่างความ

เข้ม-ช่วงเวลา ส าหรับเขื่อนเกบ็กักน า้ การเคล่ือนตัวของกราฟน า้นองสูงสุด แนวคิดในการวิเคราะห์ข้อมูล

อุทกวิทยาเพ่ือวางแผนพัฒนาและจัดการทรัพยากรน า้ 

 

วศย 512  วิธีทางสถติิส าหรบัสิง่แวดลอ้มและทรพัยากรน ้ า    3(2-2-5) 

CVE 512 Statistical Methods for Environment and Water Resources 

 ศึกษาวิธีการทางสถิติที่เหมาะสมกับข้อมูลมลพิษสิ่งแวดล้อมและข้อมูลด้านทรัพยากรน ้า การ

ออกแบบการเกบ็ตัวอย่าง ประเภทการสุ่มตัวอย่าง การกระจายตัวของข้อมูล การทดสอบภาวะสารรูปสนิท

ดี การตรวจสอบค่าผิดปกติของข้อมูล การจัดการข้อมูลที่ไม่ทราบค่าชัดเจน ความสัมพันธ์กันของข้อมูล วิธี

ก าลังสองน้อยที่สุด วิธีการถดถอยของข้อมูล การออกแบบการทดลอง การทดสอบสมมติฐาน การ

วิเคราะห์แนวโน้มของข้อมูล 

 

วศย 513  การบริหารจดัการน ้ า แบบบูรณาการ     3(2-2-5) 

CVE 513 Integrated Water Resources Management 

 ศึกษาพ้ืนฐานการวางแผนพัฒนาลุ่มน ้าแบบบูรณาการ การจัดสรรทรัพยากรน ้าแบบย่ังยืน 

ผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม ผลกระทบเน่ืองจากการเปล่ียนแปลงสภาวะอากาศ การสร้างแบบจ าลองลุ่มน า้ 

นโยบายและแนวทางการจัดการลุ่มน า้ กรณีศึกษา 

 

วศย 514 กระบวนการขั้นสูงในการบ าบดัน ้ าเสียจากชุมชน    3(3-0-6) 

CVE 514 Advanced Domestic Wastewater Treatment Processes 

 ศึกษาลักษณะของน า้เสียชุมชน การบ าบัดน ้าเสียชุมชนด้วยกระบวนการทางกายภาพ เคมี และ

ชีวภาพ การบ าบัดแบบใช้อากาศและไม่ใช้อากาศ การใช้แบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ การก าจัดไนโตรเจน

และฟอสฟอรัส การจัดการตะกอนของน า้เสยี 
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หมวดวิชาเลือก 

วศย 515 การวางแผนบริหารจดัการน ้ าท่าผวิดิน     3(2-2-5) 

CVE 515 Stormwater Management Planning 

 ศึกษาปริมาณและคุณภาพของน ้าท่าผิวดินในพ้ืนที่เมือง การบริหารจัดการน ้าท่าผิวดิน การ

วิเคราะห์ข้อมูลทางอุตุนิยมวิทยา การวิเคราะห์ระบบระบายน า้ในพ้ืนที่เมือง การหาค่าที่เหมาะสมที่สุดและ

การวิเคราะห์ความอ่อนไหวของค่านั้น การพัฒนาพ้ืนที่โดยมีผลน้อยต่อสิ่งแวดล้อม 

 

วศย 516  แบบจ าลองทางอุทกวิทยา       3(3-0-6) 

CVE 516 Hydrologic Modeling 

 ศึกษาการจ าลองกระบวนการทางอุทกวิทยา เทคนิคการปรับแก้แบบจ าลอง การทดสอบความ

น่าเช่ือถือของแบบจ าลอง การออกภาคสนามและกรณีศึกษาต่าง ๆ ส าหรับการน าเอาแบบจ าลองทางอุทก

วิทยาไปประยุกต์ใช้จริงในทางปฏิบัติ การใช้แบบจ าลองทางอุทกวิทยาแบบบูรณาการในการวิเคราะห์

คุณภาพน า้ของลุ่มน า้  

 

วศย 517  คุณภาพน ้ าและการจ าลองทางคณิตศาสตร ์   3(3-0-6) 

CVE 517  Water Quality and Mathematical Modeling 

 ศึกษาสมการสมดุลมวลเคมี สมการอุทกพลศาสตร์ คุณภาพน า้ของแม่น า้ทะเลสาบ และอ่างเกบ็

น า้ ปริมาณออกซิเจนที่ละลายน า้ การกระจายตัวของสารละลายมลพิษ แบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ 

 

วศย 518  กระบวนการขั้นสูงในการบ าบดัน ้ า     3(3-0-6) 

CVE 518  Advanced Water Treatment Processes 

 ศึกษาลักษณะของแหล่งน ้าและปริมาณความต้องการน ้าประปาของชุมชน กระบวนการทาง

กายภาพและเคมีส าหรับการผลิตน า้ประปาเพ่ือชุมชนและอุตสาหกรรม การออกแบบทางวิศวกรรมของ

หน่วยกระบวนการที่เกี่ยวข้อง การสร้างแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ของหน่วยกระบวนการ 

 

วศย 519  กฎหมายสิ่งแวดลอ้ม       3(2-2-5) 

CVE 519  Environmental Law 

 ศึกษาพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ มาตรฐานของคุณภาพน า้ผิว

ดินภายในประเทศและต่างประเทศ มาตรฐานของคุณภาพอากาศภายในประเทศและต่างประเทศ 

พระราชบัญญัติน า้ในต่างประเทศ ข้อตกลงนานาชาติเกี่ยวกบัทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 

วศย 611 กระบวนการขั้นสูงในการบ าบดัน ้ าเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม  3(3-0-6) 

CVE 611 Advanced Industrial Wastewater Treatment Processes  

ศึกษาลักษณะและปริมาณของน า้เสยีอุตสาหกรรม การบ าบัดน า้เสียอุตสาหกรรมด้วยกระบวนการ

ทางกายภาพ เคมี และชีวภาพ  การบ าบัดแบบใช้อากาศและไม่ใช้อากาศ การตกตะกอนทางเคมีของโลหะ
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หนัก การก าจัดตะกอนของน ้าเสีย การเลือกและการออกแบบทางวิศวกรรมของหน่วยกระบวนการที่

เกี่ยวข้อง การสร้างแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ของหน่วยกระบวนการที่เกี่ยวข้อง  

 

วศย 612 วิศวกรรมการควบคุมมลพษิทางอากาศ     3(2-2-5) 

CVE 612 Air Pollution Control Engineering 

 ศึกษาเกณฑ์และมาตรฐานของคุณภาพอากาศ การออกแบบและการควบคุมปริมาณอนุภาคใน

อากาศ มลพิษทางอากาศที่หลากหลาย สารประกอบอินทรีย์ระเหย ระบบการหมุนเวียนอากาศ การ

ควบคุมและการเผาก าจัดขยะของเสยี     

 
วศย 613  หวัขอ้คดัสรรทางวิศวกรรมแหล่งน ้ าและสิง่แวดลอ้ม   1 (0-2-1) 

CVE 613 Selected Topics in Water Resources and Environmental Engineering 

 วิชาส าหรับศึกษาถึงปัญหาและการแก้ปัญหาทางวิศวกรรมแหล่งน า้และสิ่งแวดล้อมที่เกิดข้ึนจริง 

อย่างมีประสทิธภิาพและยั่งยืน 

  

กลุ่มวิชาวิศวกรรมการจดัการก่อสรา้ง 

หมวดวิชาบงัคบั 

วศย 521  วิธีการและเครือ่งจักรทีใ่ชใ้นการก่อสรา้ง    3(2-2-5) 

CVE 521 Construction Methods and Machinery 

 ศึกษาการเลือกใช้เคร่ืองจักรและวิธีการก่อสร้างส าหรับดินและงานคอนกรีต เคร่ืองมือที่ใช้ในการ

เคล่ือนย้าย การยก การล าเลียงและการสบูมวลดินและคอนกรีต เสาเขม็และเคร่ืองตอกเสาเขม็ งานอุโมงค์ 

เคร่ืองจักรส าหรับการผลิตคอนกรีต การประมาณค่าใช้จ่ายในขบวนการผลิต 

  

วศย 522  เทคนคิการตรวจงาน        3(2-2-5) 

CVE 522 Inspection Techniques 

 ศึกษาบทบาทของผู้ตรวจงาน มนุษย์สมัพันธ์ ขั้นตอนของงานก่อสร้าง และจุดส าคัญที่จะต้องตรวจ

เป็นพิเศษ บทก าหนดและความคลาดเคล่ือนที่ยอมให้ ความปลอดภัยในการปฏบัิติ การท ารายงานการ

ก่อสร้าง ความส าคัญของรายการก่อสร้างประกอบแบบเกี่ยวกบัคุณภาพของวัสดุ การทดสอบวัสดุและการ

เทยีบเทา่เทคโนโลยีของวัสดุที่ใช้ในงานก่อสร้าง 

 

วศย 523 การจดัการองคก์รก่อสรา้ง       3(2-2-5) 

CVE 523 Construction Organizational Management 

ศึกษาแนวคิดทฤษฎีองค์การ การบริหารและการจัดการองค์กรในงานก่อสร้าง ปัจจัยที่มีผลต่อ

ประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการองค์กรก่อสร้าง การวางแผนกลยุทธ์และการประเมินผลสัมฤทธิ์
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ทางการบริหารองค์กรก่อสร้าง การบริหารคุณภาพในองค์กร กลยุทธ์และทกัษะการบริหารการก่อสร้าง 

วิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบันและแนวโน้มการบริหารและการจัดการองค์กรก่อสร้าง 

 

วศย 524  การควบคุมตน้ทุนโครงการก่อสรา้ง      3(2-2-5) 

CVE 524  Cost Control for Construction Project 

 ศึกษาแนวคิดและหลักการเกี่ยวกบัการเงิน  งบประมาณและการบัญชี   การวางแผนและการ

ควบคุม การวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายในโครงการก่อสร้าง การบริหารการเงิน และงบประมาณ การตรวจสอบทาง

การเงิน การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารการเงินและงบประมาณ แนวโน้มการบริหารการเงินใน

องค์กร 

 

หมวดวิชาเลือก 

วศย 525 การจดัการโครงการก่อสรา้งระดบันานาชาติ    3(2-2-5) 

CVE 525 International Construction Project Management 

ศึกษาหลักการและการปฏิบัติเกี่ยวกับโครงการก่อสร้างระดับนานาชาติ การบริหารโครงการ

ก่อสร้างระดับนานาชาติ การวางแผนงาน การด าเนินโครงการ การติดตามและควบคุมโครงการ การ

ประเมินผลโครงการ การเผยแพร่และการใช้ประโยชน์จากการประเมินผลโครงการ 

 

วศย 526 การควบคุมคุณภาพในโครงการก่อสรา้ง  3(3-0-6) 

CVE 526 Quality Control in Construction Project 

ศึกษาแนวคิดการจัดการคุณภาพในงานก่อสร้าง กระบวนการควบคุมคุณภาพในงานก่อสร้าง 

บทบาทผู้บริหารโครงการก่อสร้างกับการจัดการและควบคุมคุณภาพในงานก่อสร้าง การบริหารความ

ปลอดภัยและการจัดการความเสี่ยง รูปแบบการจัดการคุณภาพเชิงผลลัพธ ์

 

วศย 527 การจดัการความปลอดภยัส าหรบัการก่อสรา้ง    3(3-0-6) 

CVE 527 Safety Management for Construction  

 ศึกษานโยบายความปลอดภัย และกฎแห่งความปลอดภัย ปัญหาจากแนวของผู้บริหารระดับสูง 

สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ การใช้ PDCA ในเร่ืองความปลอดภัย การจัดการและการควบคุมความปลอดภัย 

มาตรฐานความปลอดภัย การบริหารโครงการและเอกสาร แผนความปลอดภัย และการจัดการความ

ปลอดภัยในโครงการก่อสร้าง 
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วศย 528  วิศวกรรมคุณค่าในโครงการก่อสรา้ง     3(3-0-6) 

CVE 528 Value Engineering in Construction Project 

 ศึกษาวิศวกรรมคุณค่าในอุตสาหกรรมก่อสร้าง วัฏจักรของการควบคุมราคา วัตถุประสงค์ของ

วิศวกรรมคุณค่า การเลือกใช้วิธีการและเทคนิคการบูรณาการวิศวกรรมคุณค่า ในงานออกแบบโครงการ

ก่อสร้าง กระบวนการในการจัดการ 

 

วศย 529  การจดัการความเสีย่งในงานก่อสรา้ง     3(3-0-6) 

CVE 529 Risk Management in Construction 

 ศึกษานิยามและประเภทของความเสี่ ยง ปัจจัยของความไม่แน่นอนในงานก่อสร้างและ

อุตสาหกรรม ส านักงานที่มีความเสี่ยง ความเสี่ยงในแต่ละวัฎจักรของโครงการ ความเสี่ยงในโครงการสร้าง 

ข้ันตอนการจัดการความเสี่ยง ความเสี่ยงในเร่ืองคุณภาพ และปริมาณ 

วศย 621 การจดัการการเงินของโครงการ      3(3-0-6) 

CVE 621 Project Financial Management 

 ศึกษาความส าคัญของการบริหารการเงินต่อการบริหารงานโครงการในองค์กรก่อสร้าง โครงการ

ก่อสร้างและกระบวนงานก่อสร้าง การเงินโครงการ เทคนิคการจัดหาโครงการ จุดคุ้มทุน ก าไร การ

วิเคราะห์รายรับรายจ่ายของโครงการกับระบบบัญชีในงานก่อสร้าง รวมถึงระบบและฐานข้อมูลเพ่ือการ

ควบคุมค่าใช้จ่าย การประเมินเพ่ือพัฒนาโครงการเป็นการประเมินความเป็นไปได้ในการริเร่ิมโครงการ 

การวิเคราะห์การเงินและสภาพแวดล้อมโครงการ เพ่ือใช้ช่วยในการตัดสนิใจในการพัฒนาโครงการ หรือใช้

ในการโน้มน้าวลูกค้าในศักยภาพทางธุรกจิของโครงการ รวมถึงแนะน าวิธกีารต่อรอง และกระบวนการสรุป

ข้อมูลโครงการกบัลูกค้า 

 

วศย 622    หวัขอ้คดัสรรทางวิศวกรรมการจดัการการก่อสรา้ง  1 (0-2-1) 

CVE 622   Selected Topics in Construction Management Engineering 

วิชาส าหรับศึกษาถึงปัญหาและการแก้ปัญหาทางวิศวกรรมการจัดการการก่อสร้างที่เกิดข้ึนจริง 

อย่างมีประสทิธภิาพและยั่งยืน 

 

กลุ่มวิชาวิศวกรรมโครงสรา้ง 

หมวดบงัคบั 

วศย 531  พลศาสตรโ์ครงสรา้ง       3(3-0-6) 

CVE 531    Structural Dynamics 

ศึกษาการวิเคราะห์ผลตอบสนองทางพลศาสตร์ของระบบที่มีหน่ึงและหลายดีกรีของความอิสระ 

การสั่นแบบฮาร์โมนิค การสั่นแบบคาบและแรงดล การสั่นแบบอิสระและแบบบังคับ  การสร้างสเปกตรัม

ผลตอบสนอง การจ าลองแรงพลวัต แรงลม และแผ่นดินไหว วิธีวิเคราะห์เชิงพลศาสตร์ เช่น วิธีวิเคราะห์

โหมด วิธวิีเคราะห์สเปกตรัม วิธวิีเคราะห์ในโดเมนเวลาและโดเมนความถี่ 
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วศย 532 พฤติกรรมของโครงสรา้งคอนกรีต      3(2-2-5) 

CVE 532 Behaviors of Concrete Structures 

ศึกษาพฤติกรรมของทั้งโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหลก็และคอนกรีตอัดแรง โดยเน้นที่พฤติกรรม

การดัด การอัด การเฉือน การบิด และการอัดร่วมกับการดัด ขององค์อาคารเชิงเส้น พฤติกรรมขององค์

อาคารในอาณาบริเวณดี พฤติกรรมขององค์อาคารเชิงระนาบ จุดต่อ ก าแพงรับแรงเฉือน และแผ่นพ้ืน 

พฤติกรรมเน่ืองจากความชะรูด พฤติกรรมของโครงสร้างที่สัมพันธ์กับเวลาและการกระตุ้นสภาวะแวดล้อม

ภายนอก  

 

วศย 533   พฤติกรรมของโครงสรา้งเหล็ก      3(2-2-5) 

CVE 533 Behaviors of Steel Structures 

ศึกษาพฤติกรรมขององค์อาคารรับแรงอดั แรงดึง องค์อาคารที่รับแรงดัดและแรงอัด ร่วมกัน องค์

อาคารรับแรงบิด คานที่มีและปราศจากค า้ยันด้านข้าง เสถียรภาพขององค์อาคารของโครงสร้างเหลก็ ข้อ

ต่อของอาคารเหลก็ หลักการและทฤษฎีพ้ืนฐานของมาตรฐานการออกแบบในปัจจุบัน การออกแบบการล้า

ของโครงสร้างเหลก็ การออกแบบโครงสร้างเหลก็โดยวิธพีลาสติก 

 

วศย 534  การวิเคราะหโ์ครงสรา้งขั้นสูง  3(3-0-6) 

CVE 534 Advanced Structural Analysis 

ศึกษาทฤษฎีการวิเคราะห์โครงสร้างในภาวะสมดุล ทฤษฎีของการแอ่นตัว การค านวณการแอ่นตัว

ของโครงสร้างอินดีเทอร์มิเนทเชิงสถิตด้วยวิธีของแรงและวิธีของการเคล่ือนตัว การวิเคราะห์การแอ่นตัว

ของคานด้วยวิธีเชิงประมาณ ความเป็นพลาสติกและการออกแบบในภาวะขีดสุด แผ่นพ้ืนและโครงสร้าง

เปลือกบาง โครงสร้างแผ่นเย้ือ โครงสร้างที่มีหน้าตัดไม่สม ่าเสมอ ผลเน่ืองจากแรงตามแนวแกน โค้งต้ัง

ยืดหยุ่น เคเบิล  

 

หมวดวิชาเลือก 

วศย 535 การออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็กขั้นสูง     3(3-0-6) 

CVE 535 Advanced Reinforced Concrete Design 

 ศึกษาการออกแบบคานช่วงยาวพิเศษ เสาที่มีความชะรูด แผ่นพ้ืนขนาดใหญ่ บันไดเวียน บันได

ชานพักลอย จุดต่อคานเสา ก าแพง องค์อาคารพิเศษ คานที่มีช่องเปิด คานลึก คานแคบ คานซ่อน คาน

ปลายบากบ่า คานบากบ่า และการออกแบบองค์อาคารที่พิจารณาถึงพฤติกรรมระยะยาวของคอนกรีต 

 

วศย 536 วิศวกรรมคอนกรีต         3(3-0-6) 

CVE 536 Concrete Engineering 

 ศึกษาคุณสมบัติของคอนกรีตสดและคอนกรีตที่แขง็ตัว  พฤติกรรมยืดหยุ่น การคืบ การล้า การ

หดตัว ความคงทนของโครงสร้างคอนกรีต ความต้านทานการกระแทก โครงสร้างของคอนกรีตระดับ
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จุลภาค คอนกรีตก าลังสงู คอนกรีตไหลเองได้ คอนกรีตน า้หนักเบา คอนกรีตสมรรถนะสูง คอนกรีตเสริม

ใย และคอนกรีตอดัแน่น ความก้าวหน้าล่าสดุทางเทคโนโลยีคอนกรีต 

  

วศย 537 การออกแบบโครงสรา้งขั้นสูง       3(3-0-6) 

CVE 537 Advanced Structural Design 

 ศึกษาลักษณะเฉพาะของโครงสร้างพิเศษในงานวิศวกรรมโครงสร้าง การค านวณแรงกระท าและ

การออกแบบอาคารสูง ฐานรากรับเคร่ืองจักร ไซโลขนาดใหญ่ เสาส่งไฟฟ้าแรงสูง อาคารเกบ็น า้ ท่าเทยีบ

เรือ สะพานของทอ่ส่ง และสะพานในงานรถไฟฟ้าความเรว็สงู 

 

วศย 538  วิธีไฟไนตอิ์ลิเมนตส์ าหรบัโครงสรา้งทางวิศวกรรม     3(3-0-6) 

CVE 538 Finite Element Methods for Engineering Structures  

 ศึกษาหลักการพ้ืนฐานของไฟไนต์อิลิเมนต์ วิธีถ่วงน ้าหนักเศษตกค้าง สมการไฟไนต์อิลิเมนต์ 

สมการจากหลักการพลังงาน ฟังก์ช่ันรูปร่าง การวิเคราะห์ไฟไนต์อิลิเมนต์ของระบบสองมิติ   และสามมิติ 

ซีเอสทเีอลิเมนต์ ไอโซพาราเมตริกอิลิเมนต์ อิลิเมนต์ทรงตัน โครงสร้างแผ่นและเปลือกบาง การใช้วิธีเชิง

ตัวเลข และคอมพิวเตอร์วิเคราะห์โครงสร้าง การประยุกต์ในปัญหาวิศวกรรมโครงสร้าง  

 

วศย 539 หลกัการออกแบบส าหรบัโครงสรา้งตา้นภยัพบิติั                                   3(3-0-6) 

CVE 539 Design Principles for Disaster-Resistant Structures 

ศึกษารูปแบบของภัยพิบัติต่างๆ การค านวณแรงที่เกิดจากภัยพิบัติ แรงแผ่นดินไหว ไต้ฝุ่ น สึนามิ 

มหาอุทกภัย ไฟไหม้ ดินโคลนถล่ม และแรงระเบิด เทคนิคการออกแบบและการให้รายละเอียดส าหรับ

โครงสร้างต้านภัยพิบัติ 

 

วศย 631 โครงสรา้งชัว่คราว  3(2-2-5) 

CVE 631 Temporary Structures 

ศึกษามาตรฐานในงานโครงสร้างช่ัวคราว น า้หนักบรรทุกในงานก่อสร้าง, การวิบัติของโครงสร้าง

ช่ัวคราว, การค า้ยัน และน่ังร้าน, แบบหล่อคอนกรีต, ตัวยึดและเชือกร้ังเสา และป่ันจ่ัน  

 

วศย 632  หวัขอ้คดัสรรทางวิศวกรรมโครงสรา้ง  1 (0-2-1) 

CVE 632 Selected Topics in Structural Engineering 

 วิชาส าหรับศึกษาถึงปัญหาและการแก้ปัญหาทางวิศวกรรมโครงสร้างที่เกิดข้ึนจริง อย่างมี

ประสทิธภิาพและยั่งยืน 
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กลุ่มวิชาวิศวกรรมขนส่งและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร ์

หมวดวิชาบงัคบั 

วศย 541 การพฒันาแบบจ าลองการขนส่ง      3(2-2-5) 

CVE 541 Transport Demand and its Modeling 

ศึกษาหลักการ การวางแผนขนส่ง รูปแบบของแบบจ าลองการขนส่ง แบบจ าลองการพยากรณ์

ปริมาณการเดินทางต่อเน่ือง 4 ขั้นตอน (แบบจ าลองการเกิดการเดินทาง แบบจ าลองการกระจายการ

เดินทาง แบบจ าลองการเลือกจุดหมายปลายทางการเดินทาง แบบจ าลองการเลือกยวดยานพาหนะ และ

แบบจ าลองการเลือกเส้นทางการเดินทาง) การปรับเทียบแบบจ าลอง ความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจ และ

วิเคราะห์ผลคาดการณ์ปริมาณการเดินทางที่ได้จากแบบจ าลอง และหาความสัมพันธ์ระหว่างการพัฒนา

พ้ืนที่และความต้องการเดินทาง รวมทั้งศึกษาแบบจ าลองการขนส่ง อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  

 

วศย 542 ทฤษฎีวิศวกรรมจราจรและการประยุกตใ์ช ้     3(2-2-5) 

CVE 542 Road Traffic Theory and its Application 

ศึกษาทฤษฎีวิศวกรรมจราจร พฤติกรรมการไหลของสภาพจราจรบนช่วงถนน และที่ทางร่วม/ทาง

แยก และสามารถประยุกต์ใช้ทฤษฎีวิศวกรรมจราจร ในการออกแบบทางร่วม/ทางแยก ได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ เพ่ือลดปัญหาด้านการจราจรติดขัด และเพ่ิมความปลอดภัยในการใช้ถนน กรณีศึกษาของ

ปัญหาด้านการจราจรที่ส าคัญ เพ่ือก าหนดระเบียบวิธ/ีข้ันตอน ในการจัดการจราจร ที่เหมาะสม 

 

วศย 543 วิศวกรรมการทางขั้นสูง       3(3-0-6) 

CVE 543 Advanced Highway Engineering 

ศึกษาขบวนการและวิธทีี่ใช้ในการออกแบบ การก่อสร้าง และการบ ารุงรักษางานทาง การวางแผน

งานทาง หลักการในการออกแบบความเรว็ที่เหมาะสมต่องานทางแต่ละประเภท และการออกแบบงานทาง

ในแนว ดิ่ง และแนวนอน การออกแบบพ้ืนทางทั้งแบบยืดหยุ่นและแบบแขง็ การออกแบบระบบระบายน า้ 

และงานดินที่จ าเป็นในการก่อสร้างงานทาง ความเสื่อมของพ้ืนทางและการบ ารุงรักษา 

 

วศย 544   การประยุกตใ์ชภ้าพถ่ายทางอากาศเพือ่วิศวกรรมขนส่ง    3(2-2-5) 

CVE 544  Application of GIS in Transportation Engineering 

 หลักการของระบบสารสนเทศภมูิศาสตร์แนวคิด เร่ืองการจัดการและการออกแบบฐานข้อมูลเชิง

พ้ืนที่เพ่ืองานวิศวกรรมการขนส่ง ทฤษฎีและเทคนิคในการน าเข้า การ วิเคราะห์และการจัดการข้อมูลเชิง

พ้ืนที่ความแม่นย าและ ข้อผิดพลาดของข้อมูลเชิงพ้ืนที่การจ าลอง การวิเคราะห์เพ่ือ ช่วยในการตัดสินใจ
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หมวดวิชาเลือก 

วศย 545 วิศวกรรมความปลอดภยัดา้นขนส่ง  3(3-0-6) 

CVE 545 Transport Safety 

ศึกษาวิศวกรรมความปลอดภัยและการวิเคราะห์หาความเสี่ยงที่เกิดจากการสัญจรของยวดยานแต่

ละประเภทที่ส าคัญ การศึกษาในวิชาน้ี รวมไปถึง ศึกษาด้านการออกกฎข้อบังคับด้านความปลอดภัย การ

วิเคราะห์หาความเสี่ยงของการเกิดอุบัติเหตุ จากสภาพการจราจร และถนน และหาแนวทางการปรับปรุง

หรือแก้ไขในระยะสั้น และการระยะยาว รณรงค์นโยบายที่ส่งเสริมให้เกิดความปลอดภัยในการสัญจร ของ

ทั้งคน และยวดยาน 

 

วศย 546 เศรษฐศาสตรก์ารขนส่ง       3(3-0-6) 

CVE 546 Transport Economics 

ศึกษาหลักการของเศรษฐศาสตร์ในระดับจุลภาค และเศรษฐศาสตร์สาธารณะ ซ่ึงเป็นพ้ืนฐานของ

เศรษฐศาสตร์การขนส่ง ซ่ึงเกี่ยวข้องกับ ความต้องการเดินทาง การก าหนดราคาและอุปทานการขนส่ง  

ความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ และการลงทุนโครงการด้านการขนส่ง เป็นต้น 

 

วศย 547 นโยบายดา้นการขนส่ง       3(3-0-6)  

CVE 547 Transport Policy 

ศึกษาวิธีในการก าหนดนโยบายด้านการขนส่งที่เหมาะสม โดยค านึงถึงสภาพเศรษฐกิจและสังคม 

สภาพแวดล้อม และสภาพการขนส่งและจราจรของแต่ละพ้ืนที่  เน้ือหาในรายวิชารวมถึงการศึกษา

ความสมัพันธร์ะหว่างนโยบายด้านการจราจร และ นโยบายอื่นๆ   

 

วศย 548 การวิเคราะหโ์ครงข่ายในระบบการขนส่ง     3(3-0-6)  

CVE 548 Transport System: Network Analysis 

ศึกษาองค์ประกอบพ้ืนฐาน ในการวิเคราะห์ด้านโครงข่ายคมนาคมและขนส่ง เวลาการเดินทาง 

ความสมัพันธร์ะหว่างปริมาณการจราจรและความเรว็ รูปแบบโครงข่าย การวิเคราะห์เส้นทางการเดินทางที่

สั้นที่สดุ ทฤษฎีการก าหนดที่ต้ังที่เกี่ยวข้องกบัโครงข่าย รวมทั้งการประยุกต์ใช้ทฤษฎีการวิเคราะห์โครงข่าย 

กบัสถานการณ์จริง 

 

วศย 549   การส ารวจดว้ยภาพถ่าย    3(3-0-6) 

CVE 549   Photogrammetry 

 วิวัฒนาการและประโยชน์ของการส ารวจด้วยภาพถ่าย การวางแผนการบินถ่ายภาพ กล้องและการ

ถ่ายภาพทางอากาศ การสร้างภาพสามมิติ การอ่านภาพถ่ายทางอากาศ เรขาคณิตของภาพถ่าย การ

สามเหล่ียมจากภาพถ่ายทางอากาศ การมองภาพทรวดทรง โมเสก เคร่ืองวาดจากภาพทรวดทรงและภาพ

ออร์โธ  
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วศย 641   การส ารวจระยะไกลส าหรบัวิศวกรรมขนส่ง       3(3-0-6) 

CVE 641  Remote Sensing for Transportation Engineering 

 หลักการส ารวจข้อมูลระยะไกล ทฤษฎีของคล่ืนพลังงานแม่เหล็กไฟฟ้า การแปลความหมาย

ภาพถ่ายการประมวลผลข้อมูลภาพเชิงตัวเลข การประยุกต์ใช้ภาพถ่ายจากดาวเทยีมเพ่ือการวางแผนและ

การควบคุมทางด้านวิศวกรรมขนส่ง 

   

วศย 642 การวางแผนและการด าเนินการระบบขนส่งมวลชน     3(3-0-6)  

CVE 642 Public Transport: Operations and Service Planning 

ศึกษาหลักการและองค์ประกอบพ้ืนฐาน ส าหรับการออกแบบระบบขนส่งมวลชน โดยประยุกต์ใช้ 

นวัตกรรมการออกแบบระบบขนส่งมวลชนใหม่ๆ ที่ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานระบบขนส่งมวลชน 

อย่างมีประสิทธิภาพ และยังสามารถรองรับความต้องการของผู้เดินทางได้เป็นอย่างดี และท าการศึกษา

เปรียบเทยีบ ระหว่างระบบขนส่งมวลชนที่ด าเนินการอยู่ในปัจจุบัน และ การวางแผนปรับปรุงระบบขนส่ง

มวลชนใหม่  

 

วศย 643  หวัขอ้คดัสรรทางวิศวกรรมขนส่งและจราจร  1(0-2-1) 

CVE 643 Selected Topics in Transport Engineering and Traffic 

 วิชาส าหรับศึกษาถึงปัญหาและการแก้ปัญหาทางวิศวกรรมขนส่งและจราจรที่เกิดข้ึนจริง อย่างมี

ประสทิธภิาพและยั่งยืน 

 

กลุ่มวิชาวิศวกรรมธรณีเทคนคิ 

หมวดวิชาบงัคบั 

วศย 551  ปฐพกีลศาสตรข์ั้นสูง  3(3-0-6) 

CVE 551 Advanced Soil mechanics    

ธรรมชาติของดิน การจ าแนกประเภทดิน ส่วนประกอบของดิน การไหลของน า้ผ่านดิน ทฤษฎีการ

อดัตัวคายน า้ พฤติกรรมหน่วยแรง-ความเครียดของดิน ก าลังรับแรงเฉือนและทฤษฎีการวิบัติ กลศาสตร์

ของดินที่สภาวะวิกฤติเบ้ืองต้น  

 

วศย 552 วิศวกรรมฐานรากขั้นสูง   3(3-0-6) 

CVE 552 Advanced Foundation Engineering 

การส ารวจใต้พ้ืนผิว การประเมินค่าพารามิเตอร์ของดิน รายงานเกี่ยวกับวิศวกรรมฐานราก การ

วิเคราะห์แบบขีดจ ากัด ทฤษฎีขีดจ ากัดบนและขีดจ ากัดล่าง ฐานรากชนิดจ่างๆ การรับน า้หนักแบกทาน

ของดิน การทรุดตัว ฐานรากแบบเสาเขม็ ปัญหาเกี่ยวกบัแรงดันปฐพี กรณีศึกษาในอดีต 
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วศย 553 การวิเคราะหค์วามน่าเชื่อถือในงานวิศวกรรมธรณีเทคนคิ  3(2-2-5) 

CVE 553 Reliability-Based Analysis in Geotechnical Engineering 

 ศึกษาการประยุกต์ทฤษฎีความน่าจะเป็นและกระบวนการสุ่มในการวิเคราะห์ทางธรณีเทคนิค วิธ ี

FORM/FOSM และการจ าลอง Monte Carlo ความไม่แน่นอนที่เกิดข้ึนจากการประมาณค่าพารามิเตอร์

ทางวิศวกรรมของดิน ดัชนีความน่าเช่ือถือ การประยุกต์กับงานของเสาเขม็ ระดับความปลอดภัยของฐาน

ราก 

 

วศย 554 วิธีเชิงตวัเลขในงานวิศวกรรมธรณีเทคนคิ  3(2-2-5) 

CVE 554 Numerical Methods in Geotechnical Engineering   

 ศึกษาภาพรวมเชิงทฤษฎีของระเบียบวิธไีฟไนต์อลิิเมนต์ส าหรับปัญหาการเคล่ือนตัวเน่ืองจากหน่วย

แรงและการไหลศักย์ในหน่ึงและสองมิติ ปัญหาแบบไร้เชิงเส้น ปัญหาพลวัติช่ัวครู่ และการกระยุกต์สู่

ปัญหาทางวิศวกรรมธรณีเทคนิคเชิงปฏบัิติ อุโมงค์ การยุบตัวของดิน โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

 

หมวดวิชาเลือก 

วศย 555 เทคนคิการปรบัปรุงคุณสมบติัดิน  3(3-0-6) 

CVE 555 Ground Improvement Techniques  

 ศึกษาวิธปีรับปรุงคุณภาพดินเน้ือเหนียวและดินเน้ือร่วน การบดอัด การลดระดับน า้ใต้ดิน การให้

น า้หนักล่วงหน้าและการระบายน า้ทางดิ่ง  การปรับปรุงคุณภาพดิน โดยใช้เสาหิน การใช้เสาเขม็ดินซีเมนต์ 

การเกร๊าท์ การอัดฉีดแรงดันสูง การใช้วัสดุสังเคราะห์ในงานด้านวิศวกรรมเทคนิคธรณี ก าแพงดิน

เสริมแรง 

 

วศย 556 โครงสรา้งดิน   3(3-0-6) 

CVE 556 Earth Structures  

ศึกษาดินที่มีและไม่มีแรงยึดเหน่ียวระหว่างเมด็ดินส าหรับใช้เป็นวัสดุก่อสร้าง คุณสมบัติของดินที่

ถูกบดอัดแล้ว การปรับปรุงคุณภาพดิน เสถียรภาพของพ้ืนลาดตาธรรมชาติหรือที่สร้างข้ึน การออกแบบ

งานถมส าหรับงานสร้างถนนและงานเขื่อน ปัญหาการร่ัวซึมของน ้า การก่อสร้างงานถมบนดินอ่อน 

ข้อเสนอแนะในงานออกแบบส าหรับดินบริเวณประเทศไทย 

 

วศย 557 การออกแบบในงานวิศวกรรมเทคนคิธรณี      3(3-0-6) 

CVE 557 Geotechnical Engineering Design 

ศึกษาถึงก าลังแบกทานและการพยากรณ์การทรุดตัว การออกแบบเสาเข็มและเข็มพืด การ

ออกแบบเขื่อนดินและเขื่อนหิน การออกแบบด้วยวัสดุเสริมแรงแบบสังเคราะห์ การซ่อมแซมในงานฐาน

รากที่มีปัญหา กรณีศึกษา 
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วศย 558 การขุดเจาะลึกและอุโมงค ์  3(3-0-6) 

CVE 558 Underground Excavation and Tunneling 

 ศึกษาการออกแบบและการเลือกเทคนิควิธีขุด อุโมงค์ในดินอ่อน ระบบค า้ยันช่ัวคราวและถาวร 

การตรวจวัดและติดตามผล วิธีการไฟไนทอ์ีลีเมนทส์ าหรับการก่อสร้างใต้ดิน การวิเคราะห์ความเค้น-การ

เสยีรูป การวิเคราะห์การร่ัวซึม 

 

วศย 559 ปฐพพีลศาสตร ์   3(3-0-6) 

CVE 559 Soil Dynamics 

 ศึกษาถึงแหล่งก าเนิดและพฤติกรรมตามธรรมชาติของแรงพลศาสตร์ ทฤษฎีการสั่นไหว วิธีการ

ค านวณหาค่าคงที่ของมวลดินต่อการสั่นไหว ความคลาดเคล่ือนไปตามทฤษฎีสมมติ วิธีช่วยในการ

ออกแบบ คุณสมบัติทั่วไปของการเกดิแผ่นดินไหว การศึกษาทางสถิติ การเคล่ือนที่ของดิน แรงกระท าตาม

แผ่นดินไหว ผลลัพธ์ของรูปแบบการเคล่ือนที่ของคล่ืนในดิน ความเค้นจากพลศาสตร์ของผิวโลก 

เสถียรภาพของพ้ืนลาด การเกดิสภาพไร้ความเค้นของทราย 

 

วศย 651 การส ารวจใตพ้ื้ นผวิและการทดสอบ  3(3-0-6) 

CVE 651 Subsurface Explorations and Testing 

ศึกษาถึงการวางแผนการส ารวจใต้พ้ืนผิว การเจาะส ารวจและการเกบ็ตัวอย่าง การทดสอบใน

สนามเกี่ยวกบัการหาค่าก าลังของดิน การทดสอบการแบกทานของฐานรากต้ืนและเสาเขม็ การทดสอบดิน

ในห้องปฏิบัติการ ทางด้านคุณสมบัติทางกายภาพ การบดอัด การซึมผ่าน การอัดตัวคายน า้ การเสียรูป

และก าลังของดิน เคร่ืองมือวัด ข้อจ ากดัของผลการทดสอบ การเขียนรายงานและข้อเสนอแนะ 

 

วศย 652 พื้ นฐานของกลศาสตรข์องหิน       3(3-0-6) 

CVE 652 Fundamentals of Rock Mechanics 

ศึกษาถึงแรงกระท าในโครงสร้างหิน  ความแข็งแรงและทฤษฎีการพังของหิน คุณสมบัติทาง

วิศวกรรมของหิน การวิเคราะห์ในกลศาสตร์ของหิน การใช้ประโยชน์โครงสร้างธรณีวิทยาใต้ดิน ฐานราก

ศิลากลศาสตร์ วิศวกรรมทางลาดหิน 

 

วศย 653  หวัขอ้คดัสรรทางวิศวกรรมเทคนคิธรณี      1(0-2-1) 

CVE 653 Selected Topics in Geotechnical Engineering 

 วิชาส าหรับศึกษาถึงปัญหาและการแก้ปัญหาทางวิศวกรรมเทคนิคธรณีที่เกิดข้ึนจริง อย่างมี

ประสทิธภิาพและยั่งยืน 
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กลุ่มวิชาคอนกรีตและวสัดุวิศวกรรม  

หมวดวิชาบงัคบั 

วศย 561 คอนกรีตเทคโนโลยีขั้นสูง       3(3-0-6) 

CVE 561 Advanced Concrete Technology 

 ศึกษาคุณสมบัติของคอนกรีตสดและคอนกรีตที่แขง็ตัว  พฤติกรรมยืดหยุ่น การคืบ การล้า การ

หดตัว ความคงทนของโครงสร้างคอนกรีต ความต้านทานการกระแทก โครงสร้างของคอนกรีตระดับ

จุลภาค คอนกรีตก าลังสงู คอนกรีตไหลเองได้ คอนกรีตน า้หนักเบา คอนกรีตสมรรถนะสูง คอนกรีตเสริม

ใย และคอนกรีตอดัแน่น ความก้าวหน้าล่าสดุทางเทคโนโลยีคอนกรีต  

 

วศย 562  ความคงทนของคอนกรีต      3(2-2-5) 

CVE 562 Durability of Concrete 

 ศึกษาปัญหาของความคงทนในโครงสร้างคอนกรีต การเย้ิม การหดตัวแบบพลาสติกและแบบแห้ง 

คุณสมบัติเชิงอุณหภูมิและการแตกร้าวเน่ืองจากอุณหภูมิ ผลเน่ืองจากขีดสุดของอุณหภูมิ คอร์บอเนชัน  

ปฏิกิริยาระหว่างด่างกับมวลรวม การท าลายโดยกรดและซัลเฟต การแขง็และเยน็ตัว สนิมเน่ืองจากคลอ

ไรด์ การขัดสีและการกัดเซาะ การเสื่อมสภาพเน่ืองจากสภาพทางชีวะ แนวคิดของความคงทนและการ

ออกแบบอายุใช้งานของโครงสร้างคอนกรีต กรณีศึกษาในโครงสร้างจริง   

 

วศย 563  วิธีการทดลองในวิศวกรรม       3(2-2-5) 

CVE 563 Experimental Methods in Engineering 

 ศึกษาวิธีการและอุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงานวิจัยวิศวกรรมโครงสร้าง หัวข้อรวมถึงทฤษฎี 

ลักษณะทางการท างานและผลการใช้เคร่ืองมือทรานซดิวเซอร์ การตรวจสอบอย่างละเอียดของเคร่ืองมือท

รานซดิวเซอร์ ระบบการโหลดและการควบคุม การรวบรวมข้อมูลและสัญญาณ ความรู้เบ้ืองต้นของการ

ทดสอบโครงสร้างแบบไม่ท าลาย การทดสอบน า้หนักบรรทุกในสนาม 

  

วศย  564 วสัดุวิศวกรรมโยธาขั้นสูง       3(3-0-6) 

CVE 564 Advanced Civil Engineering Materials 

ศึกษาจุลโครงสร้างของวัสดุวิศวกรรมโยธา วัสดุประกอบ กลไกการพัง การวิเคราะห์การวิบัติและ

การพัง ก าลังการล้าและการขยายตัวรอยร้าวของวัสดุ สเตอริโอโลยี เทคนิคการวิเคราะห์โครงสร้างและ

คุณสมบัติของวัสดุด้วยเทคนิค เอก็ซเรย์ดิฟแฟรคชัน รีโอโลยี และศึกษาความก้าวหน้าล่าสุดทางวัสดุ

วิศวกรรม 
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หมวดวิชาเลือก 

วศย 565 เคมีซีเมนตข์ั้นสูง        3(3-0-6) 

CVE 565 Advanced Cement Chemistry 

 ศึกษาหัวข้อข้ันสูงเกี่ยวกับเคมีของซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ เคมีและโครงสร้างในระดับจุลภาคของ

ซีเมนต์ ปฏกิิริยาทางเคมีของซีเมนต์ซ่ึงก่อให้เกิดการแขง็ตัว เคมีและโครงสร้างในระดับจุลภาคของไฮเด

รทซีเมนต์ ผลของสารเคมี แร่ธาตุผสมเพ่ิมและหัวข้อส าคัญทางเคมีที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมทางวิศวกรรม

ของซีเมนต ์

  

วศย 566 พฤติกรรมของวสัดุ        3(2-2-5) 

CVE 566 Behavior of Materials 

 ศึกษาพฤติกรรมเชิงกลศาสตร์ที่ระดับจุลภาคและมหัพภาคของวัสดุพ้ืนฐานทางวิศวกรรม โลหะ

ผสม เคร่ืองเคลือบ และพอลิเมอร์ โดยเน้นไปที่วัสดุที่ใช้ในทางวิศวกรรมโยธา เหลก็ หิน ดิน ซีเมนต์

คอนกรีต แอสฟัลต์คอนกรีต และไม้ 

 

วศย 567   นติิวิศวกรรม        3(3-0-6) 

CVE 567   Forensic Engineering 

ศึกษาหลักของนิติวิศวกรรมเบ้ืองต้น การวิบัติขององค์อาคารภายใต้น ้าหนักบรรทุกและความ

คงทน การวิบัติของฐานราก การวิบัติในงานก่อสร้าง การส ารวจและประเมินโครงสร้างเบ้ืองต้น ความรู้

เบ้ืองต้นเกี่ยวกับ การทดสอบแบบไม่ท าลาย การซ่อมแซม การเสริมก าลังโครงสร้าง การทดสอบน า้หนัก

บรรทุก กฎหมายที่เกี่ยวข้องกบังานนิติวิศวกรรม กรณีศึกษาการวิบัติของโครงสร้างทางวิศวกรรมโยธาและ

แนวทางแก้ไขเชิงวิศวกรรม การวิบัติของอาคาร การวิบัติของโครงสร้างเหลก็ การวิบัติของฐานราก การ

วิบัติของสะพาน  

 

วศย  568 ซีเมนตเ์สริมเสน้ใย        3(3-0-6) 

CVE 568 Fiber Reinforced Cement   

ศึกษาเส้นใยเหล็กเสริมในระบบที่ใช้ซีเมนต์เป็นฐาน ความต่อเน่ืองและไม่ต่อเน่ืองของเส้นใย 

คอนกรีตเสริมเส้นใยและเฟอร์โรซีเมนต์ พฤติกรรมและกลสมบัติของวัสดุเชิงประกอบที่ใช้ซีเมนต์เป็นช้ัน 

กลศาสตร์ของเส้นใยเหลก็เสริม การจ าลองเชิงวัสดุ วัสดุเชิงประกอบแบบก าลังสูงและสมรรถนะสูง วัสดุ

เชิงประกอบแบบลูกผสมและสมาร์ท 
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วศย 569 การซ่อมแซมโครงสรา้งคอนกรีตทีเ่สือ่มสภาพ    3(3-0-6) 

CVE 569 Repair Techniques for Deteriorated Concrete Structures 

 ศึกษาความเสียหายจากการเสื่อมสภาพของคอนกรีต การบ ารุงรักษาคอนกรีต ลักษณะของ

คอนกรีต และความรุนแรงของความเสียหาย ที่ต้องการซ่อมแซม การหาสาเหตุความเสียหาย การ

วิเคราะห์ความรุนแรง การขยายตัวของความเสยีหายที่ต้องการซ่อมแซม การเลือกวัสดุและวิธีการซ่อมแซม 

การเตรียมคอนกรีตเดิมเพ่ือการซ่อมแซม 

 

วศย 661 หวัขอ้คดัสรรทางวิศวกรรมคอนกรีตและวสัดุ    1(0-2-1) 

CVE 661 Selected Topics in Concrete and Engineering Materials 

 วิชาส าหรับศึกษาถึงปัญหาและการแก้ปัญหาทางวิศวกรรมคอนกรีตที่เกิดข้ึนจริง อย่างมี

ประสทิธภิาพและยั่งยืน 

 

กลุ่มวิชาปริญญานิพนธ ์ 

วศย 595 ปริญญานิพนธร์ะดบัมหาบณัฑิต 1  4 หน่วยกิต 

CVE 595 Master’s Thesis 1 

การทบทวนผลงานวิจัยที่ผ่าน ตามหัวข้อเร่ืองเฉพาะกลุ่มวิชาในสาขาวิศวกรรมโยธาส าหรับ

ปริญญานิพนธ ์

 

วศย 596 ปริญญานิพนธร์ะดบัมหาบณัฑิต 2  4 หน่วยกิต 

CVE 596 Master’s Thesis 2 

การด าเนินการวิจัยตามระเบียบวิธแีละกระบวนการ ตามหัวข้อเร่ืองส าหรับปริญญานิพนธ์ 

 

วศย 597 ปริญญานิพนธร์ะดบัมหาบณัฑิต 3  4 หน่วยกิต 

CVE 597 Master’s Thesis 3 

การวิเคราะห์และสรุปผลการวิจัยตามระเบียบวิธีและกระบวนการที่ได้ก าหนดข้ึน รวมทั้งจัดท า

รูปเล่มส าหรับปริญญานิพนธ์ 
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3.2 ชื่อ สกุล ต าแหน่ง และคุณวุฒิของอาจารย ์
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คุณวุฒิสอดคล้องตามเกณฑม์าตรฐานหลักสตูร 
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3.2.2 อาจารยป์ระจ าหลกัสูตร  
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คุณวุฒิการศึกษา 

 (สาขาวิชา) และปีที่จบ 
สถาบนัที่ส าเร็จการศึกษา 

เลขประจ าตวั
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1 อาจารย์ ดร. ภาณวุัฒน์ จ้อยกลัด 
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4. องคป์ระกอบเกีย่วกบัประสบการณภ์าคสนาม  

ไม่มีการฝึกงานภาคสนาม หรือสหกจิศึกษาในหลักสตูร 

5. ขอ้ก าหนดเกีย่วกบัการท าโครงงานหรืองานวิจยั 

การท างานวิจัยซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาต้องเป็นการศึกษาวิเคราะห์หัวข้อที่เกี่ยวข้องกับการ

ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีทางวิศวกรรมโยธาเพ่ือประโยชน์ในการแก้ปัญหาทั้งในเชิงทฤษฎีและปฏบัิติ นิสิตแต่

ละคนจะต้องท าวิจัย โดยการลงทะเบียนเรียนวิชาปริญญานิพนธ์/ตามที่ก  าหนดในหลักสูตร โดยใช้เกณฑ์

การวัดผลตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑติศึกษา  

5.1 ค าอธิบายโดยย่อ 

 นิสติต้องค้นคว้าศึกษาด้วยตัวเอง ภายใต้การให้ค าปรึกษาของ อาจารย์ผู้ควบคุมปริญญานิพนธ ์

หัวข้อในการศึกษาค้นคว้าเป็นการพัฒนาหรือประดิษฐ์คิดค้น ที่ตรงกับสาขาวิศวกรรมโยธา โดยมีการ

รายงานความก้าวหน้าของ ปริญญานิพนธ์ทุกๆ ภาคการศึกษา และท าการเขียนปริญญานิพนธ์ ในรูปแบบ

ที่ก  าหนด 

5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู ้

มีความเข้าใจในปัญหาสามารถค้นคว้าทฤษฎีรวบรวมข้อมูล น ามาประมวลผลและวิเคราะห์ใน

เชิงวิชาการ เพ่ือน ามาสงัเคราะห์หาข้อสรุป อภิปรายผลหรือหาแนวทางแก้ปัญหา แล้วลงมือปฏบัิติจริงเพ่ือ

ทดลองแก้ปัญหา  

5.3 ช่วงเวลา 

เป็นไปตามข้อ 3.1.4 แผนการศึกษา ของหมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินงาน 

และโครงสร้างหลักสตูร   

5.4 จ านวนหน่วยกิต 

 เป็นไปตามข้อ 3.1.4 โครงสร้างหลักสูตร ของหมวดที่  3 ระบบการจัดการศึกษา การ

ด าเนินงาน และโครงสร้างหลักสตูร   

5.5 การเตรียมการ 

มีการก าหนดช่ัวโมงการให้ค าปรึกษา จากอาจารย์ที่ปรึกษาแต่ละทา่น  มีการจัดท าบันทกึการให้

ค าปรึกษา และให้ข้อมูลข่าวสาร ก าหนดการ และมีตัวอย่าง ในการท าเอกสารปริญญานิพนธ์ 

5.6 กระบวนการประเมินผล 

มีการประเมินผลปริญญานิพนธ์ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษา

ระดับบัณฑติศึกษา ปี พ.ศ. 2559 
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หมวดที ่4 ผลการเรียนรู ้กลยุทธก์ารสอนและการประเมินผล 

 

1. การพฒันาคุณลกัษณะพเิศษของนิสิต 

คุณลกัษณะพเิศษ กลยทุธก์ารสอนและการประเมนิผล 

1. มทีกัษะสื่อสาร  1) ให้นิสติอ่านบทความวิชาการบทความวิจัยทั้งภาษาไทยและ

ภาษาองักฤษและให้ท ารายงานสรปุสาะส าคญั 

2) ส่งเสริมให้นิสิตจัดท าเอกสารฉบับย่อและท าเอกสาร

ประกอบการน าเสนอรายงานเป็นภาษาไทยหรือภาษาองักฤษ 

2.มสีมรรถนะของหลักสตูร 

- สามารถน าความรู้ เชิงปฏบิัติที่หลักสตูรเน้นเป็น

พิเศษในการออกแบบโครงสร้างพิเศษได้อย่าง

ถูกต้องและรวดเรว็ 

 

1) สอดแทรกการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี การสื่อสารและ

เทคโนโลยีสารสนเทศและการคิดวิเคราะห์เชิงตัวเลขลงไปใน

รายวิชาที่เกี่ยวข้อง  

2) ส่งเสริมให้นิสติเข้าอบรมในหัวข้อการประมวลผลข้อมูลด้วย

โปรแกรมทางสถิติ และการวิเคราะห์โครงสร้างด้วยโปรแกรม

ส าเรจ็รปูที่จัดโดยหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 

 

2. การพฒันาผลการเรียนรูใ้นแต่ละดา้น 

2.1 ดา้นคุณธรรม จริยธรรม 

ผลการเรียนรูด้า้นคุณธรรมและ

จริยธรรม 
กลยทุธก์ารสอน วิธีการวดัและประเมินผล 

1) ประพฤติปฏิบัติตนบนพ้ืนฐาน

คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมอันดี

ง าม  และจรรยาบรรณวิ ช า ชี พ

วิศวกรรม 

 

 

1) บรรยายสาระและให้เหตุผล

ประกอบเพ่ือให้นิสิตมีความรู้  ความ

เข้าใจและตระหนักถึงความส าคัญ

ของจรรยาบรรณวิชาชีพวิศวกรรม 

2) จัดการเรียนการสอนโดยบูรณา

ก า ร คุ ณ ธ ร ร ม จ ริ ย ธ ร ร ม แ ล ะ

จรรยาบรรณวิชาชีพในระหว่างการ

เรียนการสอน 

3) ให้นิสติเรียนรู้และพัฒนาตนผ่าน

การฝึกปฏิบัติตามข้อก าหนดของ

หลักสตูร 

1) การสังเกตพฤติกรรมการโต้ตอบ

และการแลกเปล่ียนในห้องเรียน หรือ

เมื่อไปศึกษาดูงาน 

2) ประเมินจากความรับผิดชอบใน

หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย และการมี

ส่วนร่วมของนิสติในการท างานกลุ่ม 

2) ริเริ่ม วางแนวทางแก้ปัญหาและ

ส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรมและ

จรรยาบรรณวิชาชีพวิศวกรรม 

1) จัดการเรียนการสอนโดยใช้

กรณีศึกษาและใช้ปัญหาเป็นฐานใน

การคดิแก้ไขปัญหา 

2) เป็นโอกาสให้นิสิตได้วิเคราะห์

การจัดการกับปัญหา หรือข้อโต้แย้ง

ทางด้านคุณธรรม จริยธรรม และ

จรรยาบรรณวิชาชีพที่ เกิดขึ้ นใน

ชุมชนและสงัคม 

 

1) ประเมนิการน าเสนอแนวคดิ 

2) ตรวจสอบผลงานในระหว่างและ

การท ากจิกรรมต่างๆ 
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ผลการเรียนรูด้า้นคุณธรรมและ

จริยธรรม 
กลยทุธก์ารสอน วิธีการวดัและประเมินผล 

3) มีภาวะผู้น าด้านการประพฤติ

ป ฏิ บั ติ ต น ต า มห ลั ก คุ ณ ธ ร ร ม 

จริยธรรมในสภาพแวดล้อมของการ

ท างานและในชุมชน 

1) จัดการเรียนการสอนโดยใช้

กรณศีึกษาและการจัดกจิกรรมกลุ่มที่

สะ ท้อนภาวะผู้ น าทางคุณธรรม 

จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ 

1) สงัเกตการร่วมอภิปราย 

2) สงัเกตการท ากจิกรรมกลุ่ม 

3) ประเมนิการน าเสนอแนวคดิ 

4)  ตรวจสอบผลงานในระหว่างและ

การท ากจิกรรมต่างๆ 

 

2.2 ดา้นความรู ้

ผลการเรียนรูด้า้นความรู ้ กลยทุธก์ารสอน วิธีการวดัและประเมินผล 

1) มีความรู้และความเข้าใจถ่องแท้ 

ในเนื้ อหาสาระหลักของสาขาวิชา 

ตลอดจนหลักการและทฤษฎทีี่ส  าคัญ

และน ามาประยุกต์ในการศึกษา

ค้นคว้าทางวิชาการหรือการปฏบิตัใิน

วิชาชีพ  

1) จัดการเรียนการสอนแบบ

แลกเปล่ียนเรียนรู้  ระหว่างผู้เรียน และ

ผู้เรียน และระหว่างผู้เรียนและผู้สอน  

2) ใช้การเรียนการสอนโดยน าเสนอ

เทคโนโลยีและองค์ความรู้ ใหม่ๆ ใน

รายวิชาต่างๆ ผ่านการศึกษางานวิจัย 

และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีต่างๆ 

จากบทความทางวิชาการและวิชาชีพ  

3) ใช้การเย่ียมชมศึกษาดูงานจริง  

4) ใช้เอกสารประกอบการสอนเป็น

ภาษาอังกฤษ เพ่ือเพ่ิมความรู้ ด้าน

ภาษาที่เกี่ยวข้องในรายวิชาต่างๆ  

5) ใช้เทคนิคการเรียนการสอนแบบ

ผสมผสานเทคนิคการเรียนการสอน

แบบต่างๆ เข้าด้วยกนัตามสถานการณ์

และความจ าเป็นในแต่ละรายวิชา 

1) สังเกตการตอบค าถาม การ

อภิปรายแสดงความคดิเหน็ 

2) ประเมินจากงานต่างๆ ที่

มอบหมาย 

3) ประเมนิจากการทดสอบ 

4) ประเมนิจากการทดสอบ 

5) ประเมินจากเค้าโครงปริญญา

นิพนธ์และความก้าวหน้าการท า

ปริญญานิพนธ ์

2) มคีวามเข้าใจทฤษฎ ีการวิจัยและ

การปฏบิัติทางวิชาชีพนั้นอย่างลึกซึ้ ง

ในวิชาหรือกลุ่มวิชาเฉพาะ ตลอดถึง

ผลกระทบของผลงานวิจัยในปัจจุบัน

ที่มต่ีอองคค์วามรู้ในสาขาวิชาและต่อ

การปฏบิตัใินวิชาชีพ 

3) ตระหนักในระเบยีบข้อบงัคบัที่ใช้

อยู่ในสภาพแวดล้อมของระดับชาติ

และนานาชาติ ที่อาจมีผลกระทบต่อ

สาขาวิชาชีพ รวมทั้งเหตุผลและการ

เปล่ียนแปลงที่ อาจจะเกิดขึ้ นใน

อนาคต 
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2.3 ดา้นทกัษะทางปัญญา 

ผลการเรียนรูด้า้นทกัษะทาง

ปัญญา 
กลยทุธก์ารสอน วิธีการวดัและประเมินผล 

1) เป็นผู้ใฝ่รู้  และมีวิจารณญาณใน

การเลือกรับข้อมูลข่าวสาร 

 

1) จัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมให้

นิสิตได้ท าความเข้าใจปัญหา ค้นหา

ข้อเท็จจริง และแสวงหาทางเลือกที่

น าไปสู่การแก้ปัญหาอย่างเหมาะสม 

2) จัดการเรียนการสอนโดยใช้ปัญหา

เป็นฐาน โดยเน้นให้มีการอภิปราย

โต้แย้งบนหลักวิชาการ  

3) จัดกิจกรรมให้นิสิตได้ร่วมกัน

แ ล ก เ ป ล่ี ย น ค ว า ม รู้  ค ว า ม คิ ด

ป ร ะ ส บ ก า ร ณ์  เ พ่ื อ พั ฒ น า ก า ร

ปฏบิตังิานและวิชาชีพ 

1) ประเมินจากคุณภาพงาน

มอบหมาย ที่ แสดงถึงการค้นหา

ความรู้ เพ่ิมเติมอย่างต่อเนื่องและมี

วิจารณญาณในการเลือกรับข้อมูล

ข่าวสาร 

2) ประเมินจากการอภิปราย

แลกเปล่ียนความความคิดเหน็ในชั้น

เรียน 

2) สามารถสังเคราะห์ผลงานวิจัย

และบูรณาการความรู้ทางทฤษฎีและ

การปฏิบัติ เพ่ือพัฒนาองค์ความรู้

ใหม่โดยสามารถบูรณาการเข้ากับ

องคค์วามรู้ เดมิได้อย่างเหมาะสม  

1) จัดกิจกรรมและมอบหมายงานที่

พัฒนาและส่งเสริมความสามารถใน

การสังเคราะห์และบูรณาการความรู้

และงานวิจัย 

2) ให้ศึกษาค้นคว้างานวิจัยและ

นวัตกรรมซึ่งเอื้อต่อการพัฒนางานวิจัย 

จากแหล่งข้อมูลที่หลากหลายทั้งใน

และต่างประเทศ 

1) ประเมนิกระบวนการท างาน 

2) ประเมนิรายงานและผลการวิจัย 

3) ประเมนิการน าเสนอผลงาน 

3) สามารถเชื่อมโยงความรู้สู่การใช้

ประโยชน์เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต

ของตนเอง และสังคมในทุกมิติได้

อย่างสมดุล 

1) ส่งเสริมให้นิสิตจัดกิจกรรมด้าน

วิศวกรรม โดยบูรณาการความรู้ และ

ความสามารถตอบสนองความต้องการ

จ าเป็นของสงัคม 

1) ประเมนิกระบวนการท างาน 

2) ประเมนิการน าเสนอและผลงาน 

 

2.4 ทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลและความรบัผิดชอบ 

ผลการเรียนรูด้า้นทกัษะ

ความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลและ

ความรบัผิดชอบ 

กลยทุธก์ารสอน วิธีการวดัและประเมินผล 

1) สามารถแก้ไขปัญหาที่มีความ

ซับซ้อนหรือมีความยุ่งยากในการ

ปฏบิตังิานด้านวิศวกรรมโยธา  

1) ก าหนดให้มีการท ารายงาน หรือ

งานที่มอบหมายในแต่ละวิชา และมี

การน าเสนอผลงานหรือรายงานนั้นๆ 

2) ใช้การเรียนการสอนแบบ

แลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างผู้เรียน และ

ผู้เรียน และระหว่างผู้เรียนและผู้สอน 

1) ประเมนิพฤตกิรรมการท างาน 

2) ประเมนิการน าเสนอและผลงาน 

2) มีทักษะทางสังคมและสามารถ

ท า ง าน ร่ วมกับผู้ อื่ น ไ ด้  รวมทั้ ง

สามารถวางแผนในการปรับปรุง 

1) ให้นิสติแสดงศักยภาพและพัฒนา

ตนเอง ผ่านการปฏิบัติงานกลุ่มฝึก

ปฏิบัติและฝึกงานตามข้อก าหนดของ

1) ประเมนิพฤตกิรรมการท างาน 

2) ประเมนิการน าเสนอและผลงาน 
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ผลการเรียนรูด้า้นทกัษะ

ความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลและ

ความรบัผิดชอบ 

กลยทุธก์ารสอน วิธีการวดัและประเมินผล 

แก้ไขตนเองให้มปีระสทิธภิาพ  หลักสตูร 

3) แสดงออกทกัษะการเป็นผู้น าได้

อย่าง เหมาะสมตามโอกาสและ

ส ถ า น ก า ร ณ์ เ พ่ื อ เ พ่ิ ม พู น

ประสทิธภิาพในการท างานของกลุ่ม 

1) จัดกิจกรรมกลุ่มในรายวิชาเพ่ือ

ส่งเสริมให้นิสิตแสดงความเป็นผู้น า 

กล้าแสดงความคิดเหน็ที่แตกต่าง และ

สามารถท างานร่วมกนัแก้ปัญหาภายใน

กลุ่มและระหว่างกลุ่ม 

1) ประเมนิพฤตกิรรมการท างาน 

2) ประเมนิการน าเสนอและผลงาน 

 

2.5 ดา้นทกัษะการวิเคราะหเ์ชิงตวัเลข การสื่อสารและการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ 

ผลการเรียนรูด้า้นทกัษะการ

วิเคราะหเ์ชิงตวัเลข การสื่อสาร

และการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ 

กลยทุธก์ารสอน วิธีการวดัและประเมินผล 

1) มีทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูล

และสารสนเทศ  

1) ฝึกปฏิบัติการวิเคราะห์ สรุป

ประเด็นปัญหาและองค์ความรู้  จาก

บทความทางวิขาการ บทความวิจัย 

2) มีการทดลอง ค้นคว้าเกี่ยวกบัการ

วิเคราะห์เชิงตวัเลข การสื่อสารและการ

ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศลงในวิชาที่

เกี่ยวข้อง  

1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ

ทางการปฏบิตัใินวิชาที่เกี่ยวข้อง 

2) ประเมินรายงาน และการ

น าเสนอของนิสติ 

2) มีทกัษะในการใช้เทคโนโลยีเพ่ือ

การประมวลผล 

1) สอดแทรกการประยุกต์ใช้

เทคโนโลยี การสื่อสารและเทคโนโลยี

สารสนเทศและการคิดวิเคราะห์เชิง

ตวัเลขลงไปในรายวิชาที่เกี่ยวข้อง  

2) ส่งเสริมให้นิสติเข้าอบรมในหัวข้อ

การประมวลผลข้อมูลด้วยโปรแกรม

ทางสถิติ และการวิเคราะห์โครงสร้าง

ด้วยโปรแกรมส า เ ร็จรูปที่ จั ด โดย

หน่วยงานทั้ งภายในและภายนอก

มหาวิทยาลัย 

1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ

ทางการปฏบิตัใินวิชาที่เกี่ยวข้อง 

2) ประเมินรายงาน และการ

น าเสนอของนิสติ 

3) มีทักษะในการสื่อสารอย่างมี

ประสทิธภิาพ 

1) ให้นิสิตอ่านบทความวิชาการ

บทค ว าม วิ จั ย ทั้ ง ภ าษ า ไ ทยแล ะ

ภาษาอั ง กฤษและ ใ ห้ท า ร า ย ง าน

สรปุสาะส าคญั 

2) ส่งเสริมให้นิสติจัดท าเอกสารฉบับ

ย่อและท าเอกสารประกอบการน าเสนอ

ร า ย ง า น เ ป็ น ภ า ษ า ไ ท ย ห รื อ

ภาษาองักฤษ 

1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ

ทางการปฏบิตัใินวิชาที่เกี่ยวข้อง 

2) ประเมินรายงาน และการ

น าเสนอของนิสติ 
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สรุปมาตรฐานผลการเรียนรูข้องหลกัสูตร 

มาตรฐานผลการเรียนรู ้ รายละเอียดผลการเรียนรู ้

1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม  1.  ประพฤติปฏบัิติตนบนพ้ืนฐานคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมอนัดีงาม และ

จรรยาบรรณวิชาชีพวิศวกรรม 

2.  ริเร่ิม วางแนวทางแก้ปัญหาและส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรมและ

จรรยาบรรณวิชาชีพวิศวกรรม 

3.  มีภาวะผู้น าด้านการประพฤติปฏบัิติตนตามหลักคุณธรรม จริยธรรมใน

สภาพแวดล้อมของการท างานและในชุมชน 

2. ด้านความรู้ 1.  มีความรู้และความเข้าใจถ่องแท้ ในเน้ือหาสาระหลักของสาขาวิชา 

ตลอดจนหลักการและทฤษฎีที่ส าคัญและน ามาประยุกต์ในการศึกษาค้นคว้า

ทางวิชาการหรือการปฏบัิติในวิชาชีพ  

2.  มีความเข้าใจทฤษฎี การวิจัยและการปฏบัิติทางวิชาชีพน้ันอย่างลึกซ้ึงใน

วิชาหรือกลุ่มวิชาเฉพาะ ตลอดถึงผลกระทบของผลงานวิจัยในปัจจุบันที่มีต่อ

องค์ความรู้ในสาขาวิชาและต่อการปฏบัิติในวิชาชีพ 

3.  ตระหนักในระเบียบข้อบังคับที่ใช้อยู่ในสภาพแวดล้อมของระดับชาติและ

นานาชาติ ที่ อาจมีผลกระทบต่อสาขาวิชาชีพ รวมทั้ ง เหตุผลและการ

เปล่ียนแปลงที่อาจจะเกดิข้ึนในอนาคต 

3. ด้านทกัษะทางปัญญา  1. เป็นผู้ใฝ่รู้และมีวิจารณญาณในการเลือกรับข้อมูลข่าวสาร 

2. สามารถสังเคราะห์ผลงานวิจัยและบูรณาการความรู้ทางทฤษฎีและการ

ปฏบัิติ เพ่ือพัฒนาองค์ความรู้ใหมโดยสามารถบูรณาการเข้ากับองค์ความรู้

เดิมได้อย่างเหมาะสม 

3.  สามารถเช่ือมโยงความรู้สู่การใช้ประโยชน์เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของ

ตนเอง และสงัคมในทุกมิติได้อย่างสมดุล 

4. ด้านทกัษะความสมัพันธ์

ระหว่างบุคคลและความ

รับผดิชอบ 

1. สามารถแก้ไขปัญหาที่มีความซับซ้อนหรือมีความยุ่งยากในการปฏบัิติงาน

ด้านวิศวกรรมโยธา 

2. มีทักษะทางสังคมและสามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ รวมทั้งสามารถ

วางแผนในการปรับปรุง แก้ไขตนเองให้มีประสทิธภิาพ 

3. แสดงออกทกัษะการเป็นผู้น าได้อย่างเหมาะสมตามโอกาสและสถานการณ์

เพ่ือเพ่ิมพูนประสทิธภิาพในการท างานของกลุ่ม 

5. ด้านทกัษะการคดิวเิคราะห์เชงิ

ตวัเลขการสื่อสารและการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ  

1. มีทกัษะในการวิเคราะห์ข้อมูลและสารสนเทศ  

2. มีทกัษะในการใช้เทคโนโลยีเพ่ือการประมวลผล 

3. มีทกัษะในการสื่อสารอย่างมีประสทิธภิาพ 
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3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู ้จากหลักสูตรสู่รายวิชา 

(Curriculum Mapping) สรุปมาตรฐานผลการเรียนรู ้ดงันี้  

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดของมาตรฐานผลการเรียนรู้ของหลักสูตรบัณฑิตศึกษา

สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา แสดงดังน้ี  
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แผนผงัการกระจายความรบัผดิชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจ้ากหลกัสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 

 ความรับผิดชอบหลัก                                                                  ความรับผิดชอบรอง 

 

 

 

 

รายวิชา 

 

 

ดา้นท่ี 1 

คุณธรรมจริยธรรม 

 

 

ดา้นท่ี 2 

ความรู ้

 

 

ดา้นท่ี 3 

ทกัษะทางปัญญา 

 

ดา้นท่ี 4 

ทกัษะ

ความสมัพนัธ์

ระหว่างบุคคลและ

ความรบัผิดชอบ 

ดา้นท่ี 5 

ทกัษะการ

วิเคราะหเ์ชิง

ตวัเลข การสื่อสาร

และการใช้

เทคโนโลยี 

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

กลุ่มวิชาแกน                

วศย 501คณติศาสตร์ค านวณและการประยุกตท์างวศิวกรรม ● ●  ●   ●   ●   ●   

วศย 502  การออกแบบงานวิจัยทางวศิวกรรมโยธา ● ●   ●  ● ●  ●   ● ●  

วศย 503  สมัมนาทางวศิวกรรมโยธา  ●  ● ●    ●   ● ● ●  

หมวดวิชาบงัคบั                 

กลุ่มวิชาวิศวกรรมแหล่งน ้ าและสิ่งแวดลอ้ม                

วศย 511 อทุกวิทยาขั้นสงู  ●  ●   ●    ●  ●   

วศย 512  ระเบยีบวิธทีางสถติสิ  าหรับสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรน า้  ●  ●   ●   ●   ●   

วศย 513  การบริหารจัดการน า้ แบบบูรณาการ  ●  ●   ● ●   ●  ●   

วศย 514  กระบวนการขั้นสงูในการบ าบดัน า้เสยีจากชุมชน ● ●  ●   ●    ●  ●   
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รายวิชา 

 

 

ดา้นท่ี 1 

คุณธรรมจริยธรรม 

 

 

ดา้นท่ี 2 

ความรู ้

 

 

ดา้นท่ี 3 

ทกัษะทางปัญญา 

 

ดา้นท่ี 4 

ทกัษะ

ความสมัพนัธ์

ระหว่างบุคคลและ

ความรบัผิดชอบ 

ดา้นท่ี 5 

ทกัษะการ

วิเคราะหเ์ชิง

ตวัเลข การสื่อสาร

และการใช้

เทคโนโลยี 

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

กลุ่มวิชาวิศวกรรมการจดัการก่อสรา้ง                

วศย 521  วิธกีารและเคร่ืองจักรที่ใช้ในการก่อสร้าง  ●  ●   ●   ●   ●   

วศย 522  เทคนิคการตรวจงาน  ●  ●   ●   ●   ●   

วศย 523  การบริหารองคก์รก่อสร้าง ●   ●   ●    ●    ● 

วศย 524  การควบคุมต้นทุนโครงการก่อสร้าง   ●  ●   ●   ●   ●   

กลุ่มวิชาวิศวกรรมโครงสรา้ง                

วศย 531  พลศาสตร์โครงสร้าง   ●  ●   ●   ●   ●   

วศย 532  พฤตกิรรมของโครงสร้างคอนกรีต   ●  ●   ●   ●   ●   

วศย 533  พฤตกิรรมของโครงสร้างเหลก็  ●  ●   ●   ●   ●   

วศย 534  การวเิคราะห์โครงสร้างขั้นสงู  ●  ●   ●    ●  ●   

กลุ่มวิชาวิศวกรรมขนส่งและสารสนเทศภูมิศาสตร ์                

วศย 541  การพัฒนาแบบจ าลองการขนสง่ ●   ●   ● ●      ●  

วศย 542  ทฤษฎวีิศวกรรมจราจรและการประยุกตใ์ช้   ●  ●   ●      ●   
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รายวิชา 

 

 

ดา้นท่ี 1 

คุณธรรมจริยธรรม 

 

 

ดา้นท่ี 2 

ความรู ้

 

 

ดา้นท่ี 3 

ทกัษะทางปัญญา 

 

ดา้นท่ี 4 

ทกัษะความสมัพนัธ์

ระหว่างบุคคลและ

ความรบัผิดชอบ 

ดา้นท่ี 5 

ทกัษะการวิเคราะห์

เชิงตวัเลข การ

สื่อสารและการใช้

เทคโนโลยี 

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

วศย 543  วศิวกรรมการขนสง่ขั้นสงู ● ●  ●   ●    ●  ●   

วศย 544  การประยุกตใ์ช้ภาพถ่ายทางอากาศเพ่ือวศิวกรรมขนสง่  ●  ●   ●      ●   

กลุ่มวิชาวิศวกรรมธรณีเทคนิค                

วศย 551  ปฐพีกลศาสตร์ขั้นสงู ● ●  ●   ●    ●  ●   

วศย 552  วศิวกรรมฐานรากขั้นสงู   ● ●  ●   ●    ●  ●   

วศย 553  การวเิคราะห์ความน่าเชื่อถอืในงานวิศวกรรมธรณี

เทคนิค 
 ●  ●   ●   ●   ●   

วศย 554  วิธเีชิงตวัเลขในงานวศิวกรรมธรณเีทคนิค  ●  ●   ●   ●   ●   

กลุ่มวิชาคอนกรีตและวสัดุวิศวกรรม                

วศย 561  คอนกรีตเทคโนโลยีขั้นสงู ● ●  ●   ●    ●  ●   

วศย 562  ความคงทนของคอนกรีต    ●  ●   ●   ●   ●   

วศย 563  วิธกีารทดลองในวิศวกรรม  ●  ●   ●   ●   ●   

วศย 564  วัสดวุิศวกรรมโยธาขั้นสงู ● ●  ●   ●    ●  ●   
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รายวิชา 

 

 

ดา้นท่ี 1 

คุณธรรมจริยธรรม 

 

 

ดา้นท่ี 2 

ความรู ้

 

 

ดา้นท่ี 3 

ทกัษะทางปัญญา 

 

ดา้นท่ี 4 

ทกัษะ

ความสมัพนัธ์

ระหว่างบุคคลและ

ความรบัผิดชอบ 

 

ดา้นท่ี 5 

ทกัษะการวิเคราะห์

เชิงตวัเลข การ

สื่อสารและการใช้

เทคโนโลยี 

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

หมวดวิชาเลือก                 

กลุ่มวิชาวิศวกรรมแหล่งน ้ าและสิ่งแวดลอ้ม                

วศย 515  การวางแผนบริหารจดัการน า้ท่าผวิดนิ  ●  ●   ●   ●   ●   

วศย 516  แบบจ าลองทางอทุกวทิยา  ●  ●   ● ●  ●   ●   

วศย 517  คุณภาพน า้และการจ าลองทางคณติศาสตร์  ●  ●   ● ●  ●   ●   

วศย 518  กระบวนการขั้นสงูในการบ าบดัน า้ ● ●  ●   ●   ●   ●   

วศย 519  กฎหมายสิ่งแวดล้อม  ●  ●   ●   ●   ●   

วศย 611  กระบวนการขั้นสงูในการบ าบดัน า้เสยีจากโรงงาน

อตุสาหกรรม 
● ●  ●   ●    ●  ●   

วศย 612  วศิวกรรมการควบคมุมลพิษทางอากาศ  ●  ●   ●   ●   ●   

วศย 613  หัวข้อคดัสรรทางวิศวกรรมแหล่งน า้และสิง่แวดล้อม  ●  ● ●    ●   ● ● ●  
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รายวิชา 
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คุณธรรมจริยธรรม 

 

 

ดา้นท่ี 2 

ความรู ้

 

 

ดา้นท่ี 3 

ทกัษะทางปัญญา 

 

ดา้นท่ี 4 

ทกัษะ

ความสมัพนัธ์

ระหว่างบุคคลและ

ความรบัผิดชอบ 

ดา้นท่ี 5 

ทกัษะการวิเคราะห์

เชิงตวัเลข การ

สื่อสารและการใช้

เทคโนโลยี 

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

กลุ่มวิชาวิศวกรรมการจดัการก่อสรา้ง                

วศย 525  การจัดการโครงการก่อสร้างนานาชาต ิ  ●  ●   ●    ●  ●  ● 

วศย 526  การควบคุมคุณภาพในโครงการก่อสร้าง  ●  ●   ●   ●    ●  

วศย 527  การบริหารความปลอดภัยส าหรับการก่อสร้าง  ●  ●   ●   ●    ●  

วศย 528  วศิวกรรมคุณค่าในโครงการก่อสร้าง  ●  ●   ●   ●    ●  

วศย 529  การบริหารความเสี่ยงในงานก่อสร้าง   ●  ●   ●   ●    ●  

วศย 621  การบริหารการเงินของโครงการ   ●  ●   ●   ●    ●  

วศย 622  หัวข้อคดัสรรทางวิศวกรรมการจัดการการก่อสร้าง  ●  ● ●    ●   ● ● ●  

กลุ่มวิชาวิศวกรรมโครงสรา้ง                

วศย 535  การออกแบบคอนกรีตเสริมเหลก็ขั้นสงู  ● ●  ●   ●    ●  ●   

วศย 536  วศิวกรรมคอนกรีต  ●  ●   ●   ●   ●   
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รายวิชา 
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คุณธรรมจริยธรรม 
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ความรู ้
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ทกัษะทางปัญญา 

 

ดา้นท่ี 4 

ทกัษะ

ความสมัพนัธ์

ระหว่างบุคคลและ

ความรบัผิดชอบ 

ดา้นท่ี 5 

ทกัษะการ

วิเคราะหเ์ชิง

ตวัเลข การสื่อสาร

และการใช้

เทคโนโลยี 

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

วศย 537  การออกแบบโครงสร้างขั้นสงู ● ●  ●  ● ●    ● ● ●   

วศย 538  วิธไีฟไนตอ์ลิิเมนตส์ าหรับโครงสร้างทางวิศวกรรม  ●  ●   ●   ●   ●   

วศย 539  หลักการออกแบบส าหรับโครงสร้างต้านภัยพิบตัิ ●   ●  ● ●    ● ● ●   

วศย 631  โครงสร้างชั่วคราว  ●  ●  ● ●   ●   ●   

วศย 632 หัวข้อคดัสรรทางวศวกรรมโครงสร้าง  ●  ● ●    ●   ● ● ●  

กลุ่มวิชาวิศวกรรมขนส่งและสารสนเทศภูมิศาสตร ์                

วศย 545  วิศวกรรมความปลอดภัยด้านขนสง่  ●  ●   ●      ●   

วศย 546  เศรษฐศาสตร์การขนส่ง  ●  ●   ● ●     ●   

วศย 547  นโยบายด้านการขนสง่   ●  ●   ●   ●   ●   

วศย 548  การวเิคราะห์โครงข่ายในระบบการขนสง่                       ●  ●   ● ●  ●   ●   

วศย 549 การส ารวจด้วยภาพถ่าย  ●  ●   ●   ●   ●   

วศย 641 การส ารวจระยะไกลส าหรับวิศวกรรมขนสง่  ●  ●   ●   ●   ●   

วศย 642 การวางแผนและการด าเนนิการระบบขนสง่มวลชน  ●  ●   ●   ●   ●   
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ความรบัผิดชอบ 

ดา้นท่ี 5 

ทกัษะการวิเคราะห์

เชิงตวัเลข การ

สื่อสารและการใช้

เทคโนโลยี 

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

วศย 643  หัวข้อคดัสรรทางวิศวกรรมขนส่งและการจราจร    ●  ● ●    ●   ● ● ●  

กลุ่มวิชาวิศวกรรมธรณีเทคนิค                

วศย 555  เทคนิคการปรับปรงุคุณสมบตัดินิ   ●  ●   ●   ●   ●   

วศย 556  โครงสร้างดนิ  ●  ●   ●    ● ● ●   

วศย 557  การออกแบบในงานวศิวกรรมเทคนิคธรณ ี ● ●  ●  ● ●    ● ● ●   

วศย 558  การขดุเจาะลึกและอโุมงค ์  ●  ●   ●    ● ● ●   

วศย 559  ปฐพีพลศาสตร์  ●  ●   ●   ●   ●   

วศย 651  การส ารวจใต้พ้ืนผวิและการทดสอบ  ●  ●   ●   ●   ●   

วศย 652 พ้ืนฐานของกลศาสตร์ของหิน   ●  ●   ●   ●   ●   

วศย 653 หัวข้อคดัสรรทางวศิวกรรมธรณเีทคนิค  ●  ● ●    ●   ● ● ●  
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เทคโนโลยี 

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

กลุ่มวิชาคอนกรีตและวสัดุวิศวกรรม                

วศย 565  เคมซีีเมนตข์ั้นสงู  ●  ●  ● ●    ● ● ●   

วศย 566 พฤตกิรรมของวัสด ุ   ●  ●  ● ●    ● ● ●   

วศย 567  นิตวิิศวกรรม  ●  ●  ● ●    ● ● ●   

วศย 568  ซีเมนตเ์สริมเส้นใย  ●  ●  ● ●    ● ● ●   

วศย 569  การซ่อมแซมโครงสร้างคอนกรีตที่เสื่อมสภาพ  ●  ●  ● ●    ● ● ●   

วศย 661 หัวข้อคดัสรรทางคอนกรีตและวัสด ุ  ●  ● ●    ●   ● ● ●  

หมวดวิชาปริญญานิพนธ ์                

วศย 594  ปรญิญานิพนธน์ิพนธร์ะดบัมหาบณัฑติ 1 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 

วศย 595 ปริญญานพินธน์พินธร์ะดบัมหาบณัฑติ 2 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 

วศย 596  ปรญิญานิพนธน์ิพนธร์ะดบัมหาบณัฑติ 3 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 
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หมวดที ่5 หลกัเกณฑใ์นการประเมินผลนสิิต 

 

1. กฎระเบยีบหรือหลกัเกณฑใ์นการใหร้ะดบัคะแนน (เกรด) 

เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑติศึกษา พ.ศ.2559   

 

2. กระบวนการสอบมาตรฐานผลสมัฤทธ์ิของนสิิต 

การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์จะใช้การทวนสอบจากคะแนนข้อสอบ งานที่มอบหมาย รายงาน

หรือการสอบประเภทอื่นๆ โดยวิธีการทวนสอบที่ใช้จะข้ึนอยู่กับตัวช้ีวัดมาตรฐานการเรียนรู้ในด้านต่างๆ

เป็นส าคัญ 

 

3. เกณฑก์ารส าเร็จการศึกษาตามหลกัสูตร 

นิสติที่มีสทิธิ์ได้รับปริญญา ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วน ดังต่อไปน้ี 

1.  มีศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่ก  าหนดในหลักสตูร 
2. ได้ระดับแต้มคะแนนเฉล่ียสะสมไม่ต ่ากว่า 3.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนน  

3. เสนอวิทยานิพนธ ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสดุท้าย 

4. ผลงานปริญญานิพนธจ์ะต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยด าเนินการให้ผลงานหรือส่วนหน่ึง
ของผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสาร หรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ หรือเสนอต่อที่ประชุม

วิชาการที่มีรายงานการประชุม (Proceeding) 

5. เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑติศึกษา พ .ศ.

2559  
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หมวดที ่6 การพฒันาอาจารย ์

  

1. การเตรียมการส าหรบัอาจารยใ์หม่ 

1) การให้เข้ารับการอบรมตามหลักสูตร การพัฒนาอาจารย์ใหม่ ของมหาวิทยาลัย ซ่ึ เป็น

หลักเกณฑ์ให้อาจารย์ใหม่ทุกคนต้องเข้ารับการอบรมให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตร

และการบริหารวิชาการของมหาวิทยาลัย บทบาทหน้าที่ของอาจารย์มหาวิทยาลัยและ

จรรยาบรรณครูและให้มีทักษะเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ การ

สอดแทรกคุณธรรมและจริยธรรมและการสอนโดยใช้สื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ  

2) การมอบหมายให้อาจารย์พ่ีเล้ียงท าหน้าที่ให้ค าแนะน าและเป็นที่ปรึกษาในด้านการจัดการเรียน

การสอน  

3) การช้ีแจงและแนะน าหลักสตูร รายวิชาในหลักสตูร 

4) การมอบหมายให้อาจารย์ใหม่ศึกษาค้นคว้า จัดท าเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการสอน ในหัวข้อหน่ึง

หรือหลายหัวข้อที่อาจารย์ใหม่มีความรู้และความถนัด เพ่ือทดลองท าการสอนภายใต้ค าแนะน า

ของอาจารย์พ่ีเล้ียง หรือประธานหลักสตูร 

5) การก าหนดให้อาจารย์ใหม่เข้าร่วมสกัเกตการณ์การสอนของอาจารย์ในหลักสตูร 

6) ส่งเสริมให้เพ่ิมพูนความรู้ และประสบการณ์ทางวิชาการในรูปแบบต่างๆ ที่สอดคล้องกับความ

ต้องการแต่ละบุคคล เช่น การท าวิจัย การอบรมสมัมนา การศึกษาดูงานการประชุมวิชาการ 

7) ส่งเสริมให้ท าการวิจัยที่เกี่ยวข้องกบัสาขาวิชา ตลอดจนการบริการวิชาการแก่สังคม เพ่ือพัฒนา

ความรู้ และประสบการณ์อย่างต่อเน่ือง 

 

2. การพฒันาความรูแ้ละทกัษะใหแ้ก่คณาจารย ์

ส่งเสริมอาจารย์ให้ได้เพ่ิมพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพ่ือส่งเสริมการสอนและการวิจัย

อย่างต่อเน่ือง สนับสนุนด้านการศึกษาต่อ ฝึกอบรม น าเสนอผลงาน ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพใน

องค์กรต่างๆ ทั้งในแระเทศและต่างประเทศ 

2.1 การพฒันาทกัษะการจดัการเรียนการสอน การวดั และการประเมินผล 

-  ส่งเสริมทกัษะและความสามารถในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญโดยใช้การ

วิจัยเป็นฐาน การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ในรูปแบบต่างๆ เช่น การอบรม สัมมนา 

การศึกษาดูงานการประชุมวิชาการ การศึกษาต่อ 

-  ส่งเสริมการท าวิจัยเพ่ือสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล การ

เรียนรู้ที่มีประสทิธภิาพ 

-  ส่งเสริมการแลกเปล่ียนเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 

ระหว่างอาจารย์ทั้งในและนอกมหาวิทยาลัย 
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2.2 การพฒันาวิชาการ และวิชาชีพดา้นอื่นๆ 

-  คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้จัดงบพัฒนาบุคลากรส าหรับอาจารย์แต่ละท่าน เพ่ือใช้ในการ

ประชุมสัมมนาเพ่ือพัฒนาตนเอง ในระดับประเทศ ปีละประมาณ 10,000 บาท ต่อคน และมี

งบประมาณส าหรับการเดินทางไปเสนอผลงานทางวิชาการ ประมาณ 100,000 บาท ต่อปี  

- ตลอดช่วงปีการศึกษา 2558 ที่ผ่านมา มีอาจารย์เข้าร่วม อบรม สัมมนาในระดับประเทศ 

100% (ไม่นับอาจารย์ที่ลาศึกษาต่อ) และเดินทางไปเสนอผลงานทางวิชาการในต่างประเทศ 3 

คน นอกจากน้ีอาจารย์ยังสามารถที่จะขอทุนในการเข้าร่วมสัมมนาจากทางคณะและมหาวิทยาลัย

ได้อกีทาง 

 

แผนพัฒนาอาจารย์ 2558 – 2560 

แผนพัฒนา

อาจารย์ 

2558 2559 2560 2561  

ใน

ประเทศ 

ต่าง 

ประ เทศ 

ใน

ประเทศ 

ต่าง 

ประ เทศ 

ใน

ประเทศ 

ต่าง 

ประ เทศ 

ใน

ประเทศ 

ต่าง 

ประ เทศ 

ศึกษาต่อระดับ

ปริญญาเอก 

2 - 1 - - - - - 

เพ่ิมพูนความรู้ทาง

วิชาการ 

- - - - - - - - 

ศึกษาดูงาน 13 1 13 5 13 1 13 1 

สมัมนา/อบรม/

ประชุมวิชาการ 

13 3 13 3 13 2 13 2 
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หมวดที ่7 การประกนัคุณภาพ 

 

1. การก ากบัมาตรฐาน 

1. ก าหนดให้มีคณะกรรมการบริหารหลักสตูร ร่วมกบัคณะกรรมการโปรแกรมวิชาด าเนินการบริหาร

หลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา. พ.ศ. 2558 และกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558 

2. คณะกรรมการบริหารหลักสตูร มอบหมายให้ภาควิชาและอาจารย์ประจ าหลักสูตร ท าหน้าที่จัดท า

รายละเอยีดวิชา มอบหมายผู้รับผิดชอบรายวิชา รวมทั้งดูแลให้ การจัดการเรียนการสอนและการ

ประเมินผลเป็นไปตามวัตถุประสงค์  

3. คณะกรรมการประจ าหลักสูตรควบคุมคุณภาพการจัดการเรียนการสอนทุกรายวิชา และ

ด าเนินการ ประเมินผลการด าเนินงานของหลักสตูร  

4. ภาควิชาแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร ซ่ึงเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบ และด าเนินการให้มี

การประชุมอย่าง น้อยปีละ 1 คร้ัง เพ่ือทบทวนและประเมิน ผลการบริหารหลักสูตร ซ่ึงเมื่อสิ้นสุด

ปีการศึกษามีการน าข้อเสนอมาปรับปรุงตามความเหมาะสม 

 

2. บณัฑิต  

ศึกษาวิจัยติดตามบัณฑติ เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนิสติในการเรียนตามหลักสตูร อตัราการได้งาน

ท า อตัราการศึกษาต่อของบัณฑิตใน 1 ปี หลังส าเรจ็การศึกษาและระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อ 

คุณภาพบัณฑติในภาพรวม เพ่ือน ามาเป็นข้อมูลในการพัฒนาหลักสตูร  

 

3. นสิิต 

3.1 การรบันกัศึกษา 

ก าหนดระบบการรับนักศึกษา โดยก าหนดคุณสมบัติของนักศึกษาที่สอดคล้องกับหลักสูตร และมี

เกณฑท์ี่ใช้ในการคัดเลือกที่โปร่งใส ชัดเจน และสอดคล้องกบัคุณสมบัติของนักศึกษา เพ่ือให้ได้นักศึกษาที่

มีคุณสมบัติและความพร้อมทางปัญญา สุขภาพกายและจิต มีความมุ่งมั่นที่จะเรียนและมีเวลาเพียงพอ

เพ่ือให้สามารถเรียนในหลักสูตรจนส าเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่ก  าหนด ทั้งน้ีหากนักศึกษาที่รับเข้ามี

คุณลักษณะที่ยังไม่พึงประสงค์ หลักสตูรจะจัดให้มีกจิกรรมเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 

3.2 การสนบัสนุนและการใหค้ าแนะน านกัศึกษา 

1.  ภาควิชาแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาให้แก่ผู้เรียนทุกคน พร้อมก าหนดบทบาทหน้าที่  

2. จัดให้มีแบบบันทกึความต้องการในการให้การปรึกษาและความก้าวหน้า ของนิสติ  

3. คณะกรรมการประกันคุณภาพจะเป็นที่ปรึกษาให้อาจารย์ และนิสิตที่ มีปัญหาเกินกว่า

ความสามารถของอาจารย์ที่ปรึกษาและอาจารย์ประจ าช้ันปี  

4. อาจารย์ทุกคนจัดท าตารางการท างานติดไว้หน้าห้องท างานและในเวปไซต์ของคณะ  

5. การอุทธรณ์ของนิสิต คณะประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการในการอุทธรณ์ทั้งที่บอร์ด เวปไซต์ 

และในคู่มือนิสติ  
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6. มีระเบียบและกระบวนการในการพิจารณา  

7. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการอุทธรณ์  

8. มีรายงานผลการด าเนินงานประจ าปีของคณะกรรมการ 

 

4. อาจารย ์

คณะกรรมบริหารหลักสูตรวางแผนและพัฒนาคณาจารย์ทุกคนให้มีความรู้ ความสามารถในการสอน

ใน รายวิชาที่รับผิดชอบ โดยการส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาต่อเน่ือง การอบรม การประชุมวิชาการ การ

สัมมนา และการศึกษาดูงาน และก าหนดให้มีอาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ต่อนิสิตให้เหมาะสมตาม

เกณฑข์องมหาวิทยาลัย และก าหนดให้อาจารย์มี ภาระงานตามเกณฑท์ี่มหาวิทยาลัยก าหนด 

 

4.1  การรบัอาจารยใ์หม่ 

ในกรณีที่ขาดอาจารย์ จะด าเนินการรับอาจารย์ใหม่ตามข้ันตอนดังต่อไปน้ี  

1.  ก าหนดคุณสมบัติอาจารย์ให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ขั้นต ่าของมหาวิทยาลัย ตามความ

ต้องการของสาขาวิชา โดยค านึงถึงวุฒิการศึกษา และประสบการณ์การท างานในสาขาที่

ต้องการ นอกจากน้ัน ต้องมีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ และการใช้สารสนเทศและ

การสื่อสาร  

2. ประกาศและเสาะหาผู้มีคุณสมบัติตามต้องการ  

3. จัดให้มีการสมัภาษณ์โดยคณะกรรมการที่คณะวิศวกรรมศาสตร์แต่งต้ัง 

4. สบืค้นประวัติและคุณสมบัติของผู้สมัครจากแหล่งข้อมูลที่เช่ือถือได้อย่างเป็นระบบ และมีการ

ตรวจสอบข้อมูลอย่างเป็นระบบ  

5. เม่ือได้บุคคลที่ต้องการแล้วเสนอช่ือไปยังส านักงานอธกิารบดี เพ่ือท าการแต่งต้ังต่อไป  

6. เมื่อได้อาจารย์ที่ต้องการแล้ว เสนอแต่งต้ังและประเมินการปฏิบัติงานของอาจารย์ตาม 

ระเบียบวิธปีฏบัิติของมหาวิทยาลัย 

4.2   การมีส่วนร่วมของคณาจารยใ์นการวางแผน การติดตามทบทวนหลกัสูตร 

1.  อาจารย์ผู้สอน ร่วมกับผู้เรียนประเมินรายวิชาเมื่อสิ้นสุดรายวิชาทุกรายวิชา หากเป็นวิชาฝึก

ประสบการณ์ บุคลากรผู้ร่วมสอนในแหล่งฝึกร่วมประเมินการจัดการเรียนการสอนด้วย  

2. อาจารย์ร่วมในการสมัมนาหลักสตูรและการจัดการเรียนการสอน เม่ือสิ้นสดุปีการศึกษาทุกปี  

3. อาจารย์เสนอข้อมูลต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตร เพ่ือรวบรวมและจัดท าร่างการปรับปรุง

หลักสตูร และร่วมให้ข้อคิดเหน็ 

4.3 การแต่งตั้งคณาจารยพ์เิศษ 

การแต่งตั้งคณาจารย์พิเศษ จะเกดิข้ึนเม่ือมีความต้องการความเช่ียวชาญเฉพาะด้านในการสอน

รายวิชาต่างๆ หรือเพ่ือเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาร่วมในการท าปริญญานิพนธ์ ทั้งน้ีการแต่งตั้งคณาจารย์พิเศษ
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จะเป็นไปตามเง่ือนไขทางวิชาการที่เหมาะสมกบัความต้องการ และเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

ของบัณฑติวิทยาลัยในการแต่งตั้งคณาจารย์พิเศษ โดยมีการด าเนินการดังต่อไปนี้  

1.  พิจารณาการจัดจ้างอาจารย์พิเศษที่มีความรู้ความสามารถตรงตามความต้องการใน

สาขาวิชาที่ต้องการ  

2. การพิจารณาจะต้องผ่านการกล่ันกรองของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และต้องเสนอ  

ประวัติและผลงานที่ตรงกับหัวข้อวิชาที่จะให้สอน หรือหัวข้อปริญญานิพนธ์ที่ต้องการให้

เป็นที่ปรึกษาร่วม 

3. หัวหน้าภาควิชาเป็นผู้เสนอความต้องการในการจ้างและเสาะหาผู้มีคุณสมบัติตรง  ตาม

ความต้องการเสนอต่อคณะกรรมการบริหารหลักสตูร  

4. การจัดจ้างอาจารย์พิเศษ ต้องวางแผนล่วงหน้าเป็นรายปี  

5. จัดให้มีการประเมินการสอนของอาจารย์พิเศษทุกคร้ังที่มีการสอน  

6. ในกรณีที่คณะเชิญอาจารย์พิเศษจากภายนอกเพ่ือสอนในเร่ืองที่ต้องการความเช่ียวชาญ 

พิเศษ สามารถเชิญในรายวิชานั้น ๆ ได้ไม่เกนิร้อยละ 50 ของช่ัวโมงการสอนในรายวิชานั้น  

7. ในกรณีที่รายวิชาใดต้องการเชิญอาจารย์พิเศษจากภายนอกเพ่ือสอนมากกว่า ร้อยละ 50 

ของช่ัวโมงการสอนในรายวิชานั้น ให้เสนอขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริหารหลักสตูร 

5. หลกัสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเ้รียน 

1)   มีคณะกรรมการวิชาการท าหน้าที่ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนิสิตกับ

ข้อสอบ รายงานโครงการ และการให้คะแนนภาคปฏบัิติคะแนนพฤติกรรม 

2) มีการประชุมสมัมนาคณาจารย์เพ่ือปรับปรุงประมวลรายวิชา เพ่ือพัฒนาการเรียนการ

สอนทุกปีการศึกษา 

6. สิง่สนบัสนุนการเรียนรู ้

6.1 การบริหารงบประมาณ 

การบริหารงบประมาณหลักสูตร เป็นไปตามระเบียบ/ประกาศ การจัดการเรียนการสอน

หลักสตูรบัณฑติศึกษา และระเบียบ ข้อบังคับอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องของมหาวิทยาลัย 

1.  มีการจัดท าแผนงบประมาณให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาคณะ เพ่ือให้มีทรัพยากรทั้ง

ทางด้านบุคลากรและทรัพยากรการเรียนการสอนให้เป็นไปตามมาตรฐานของคณะ

วิศวกรรมศาสตร์ ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  

2. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรดูแลรับผิดชอบให้มีการใช้งบประมาณและทรัพยากรให้

เป็นไปตามแผน 

6.2 ทรพัยากรการเรียนการสอน 

การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอนของภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้มี

การจัดให้มีเพียงพอต่อความต้องการในการจัดการเรียนการสอน และมีการควบคุมก ากับทรัพยากร 

โดยเฉพาะวัสดุตาม ระเบียบวิธขีองกระบวนการควบคุมพัสดุ   
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6.3 การจดัหาทรพัยากรการเรียนการสอนเพิม่เติม 

1. ประสานงานกับส านักหอสมุดกลาง ในการจัดซ้ือหนังสือและต าราที่เกี่ยวข้องเพ่ือบริการให้

อาจารย์และนิสิตได้ค้นคว้าและใช้ประกอบการเรียนการสอน ทางส านักหอสมุดกลางมีการ

สอบถามรายช่ือหนังสอืใหม่ที่ต้องใช้ในรายวิชาต่างๆ เป็นประจ าทุกปี 

2. ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดให้มีเอกสาร คู่มือออกแบบและปฏบัิติงาน

ส าหรับวิศวกรโยธาเพ่ือใช้ค้นคว้า เป็นตัวอย่างและกรณีศึกษา 

3. ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นผู้จัดสื่อการสอนอื่นๆ เพ่ือใช้ประกอบการ

เรียนการสอน และการวิจัย เช่น เคร่ืองมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ คอมพิวเตอร์ความเรว็สงู  

6.4 การประเมินความเพยีงพอของทรพัยากร 

1. ท าการส ารวจความเพียงพอของทรัพยากรการเรียนการสอนในแต่ละภาคการศึกษา  

2. ท าแผนขอจัดสรรงบประมาณ หากพบว่ามีทรัพยากรไม่เพียงพอต่อความต้องการในการเรียน

การสอน 

 

7. ตวับ่งช้ีผลการด าเนนิงาน (Key Performance Indicators) 

ตวับ่งช้ีผลการด าเนินงาน 
ปีที ่1 

2559 

ปีที ่2 

2560 

ปีที ่3 

2561 

ปีที ่4 

2562 

ปีที ่5 

2563 

(1) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสตูรอย่างน้อยร้อยละ 80 มี

ส่วนร่วมในการประชุมเพ่ือวางแผน ติดตาม และทบทวน

การด าเนินงานหลักสตูร 

     

(2) มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ. 2 ที่

สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษา

แห่งชาติ  

     

(3) มีรายละเอียดของรายวิชาตามแบบ มคอ. 3 อย่าง

น้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุก

รายวิชา 

     

(4) จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชาตามแบบ 

มคอ. 5 ภายใน 30 วัน หลังสิ้ นสุดภาคการศึกษาที่เปิด

สอนให้ครทุกรายวิชา 

     

(5) จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร ตาม

แบบ มคอ. 7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสดุปีการศึกษา 
     

(6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตาม

มาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ก  าหนดใน มคอ.3 อย่างน้อย

ร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 
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ตวับ่งช้ีผลการด าเนินงาน 
ปีที ่1 

2559 

ปีที ่2 

2560 

ปีที ่3 

2561 

ปีที ่4 

2562 

ปีที ่5 

2563 

(7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กล

ยุทธ์การสอน หรือการประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการ

ประเมินการด าเนินงานที่รายงานใน มคอ. 7 ปีที่แล้ว 

     

(8) อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือ

ค าแนะน าด้านการจัดการเรียนการสอน 
     

(9) อาจารย์ประจ าหลักสตูรทุกคนได้รับการพัฒนาทาง

วิชาการ และ/หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง 
     

(10) บุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน ได้รับการ

พัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 

ต่อปี 

     

(11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสดุท้าย/บัณฑติ

ใหม่ที่มีต่อคุณภาพหลักสตูร เฉล่ียไม่น้อยกว่า 3.50 จาก

คะแนนเตม็ 5.00 

-     

(12) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑติที่มีต่อบัณฑติ

ใหม่ เฉล่ียไม่น้อยกว่า 3.50 จากคะแนนเตม็ 5.00 
- -    
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หมวดที ่8 การประเมินและปรบัปรุงด าเนนิการของหลกัสูตร 

 

1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 

1.1 การประเมินกลยุทธก์ารสอน 

1. จัดให้มีการประเมินกลยุทธ์การสอนจะพิจารณาจากนิสิต โดยอาจารย์ผู้สอนจะต้องประเมิน

ผู้เรียนในทุกๆหัวข้อว่ามีความเข้าใจหรือไม่ โดยอาจประเมินจากการสอบย่อย การสังเกต

พฤติกรรม การแลกเปล่ียนอภิปรายโต้ตอบจากนิสิต การตอบค าถามของนิสิตในช้ันเรียน 

รวมถึงการสอบกลางภาคและปลายภาคจะสามารถช้ีได้ว่านิสติมีความเข้าใจในเน้ือหาที่สอนไป

หรือไม่ 

2. จัดให้มีการประเมินความเห็นหรือข้อเสนอแนะของอาจารย์ภายหลังการเข้ารับการอบรม

เกี่ยวกบักลยุทธก์ารสอน   

3. จัดให้มีการปรึกษาหารือกบัผู้เช่ียวชาญด้านหลักสตูรหรือวิธกีารสอน 

1.2 การประเมินทกัษะของอาจารยใ์นการใชแ้ผนกลยุทธก์ารสอน 

จัดให้นิสติได้มีการประเมินผลการสอนของอาจารย์ในทุกด้าน ผ่านแบบประเมินอีเลก็ทรอนิคส ์

ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ปค.003) และจัดท ารายงานผลการประเมินให้อาจารย์ทราบทุกๆ 

ภาคการศึกษา 

 

2. การประเมินหลกัสูตรในภาพรวม 

การประเมินหลักสูตรในภาพรวมจะประเมินผลผ่านการสอบถามจากนิสิต บัณฑิต  และผู้ใช้บัณฑิต

หรือภาคอุตสาหกรรม  นอกจากน้ีอาจจะมีการประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกด้วย 

 

3. การประเมินผลการด าเนนิงานตามรายละเอียดหลกัสูตร 

ด าเนินการประเมินตามตัวบ่งช้ีที่ได้ก าหนดไว้ในหมวดที่ 7 ข้อ 7. ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงาน โดย

แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินอย่างน้อย 3 คน โดยประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาเดียวกันอย่าง

น้อย 1 คน 

 

4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรบัปรุง 

เม่ือได้ผลการประเมินตามหมวดที่ 8 ข้อ 3. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร

แล้วให้คณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรหรือผู้บริหารหลักสูตร น าผลที่ได้มาท าการวิเคราะห์เพ่ือหาจุดแขง็

จุดอ่อน โอกาสและการคุกคาม (SWOT Analysis) และน าผลการวิเคราะห์มาใช้ในการปรับปรุงการ

จัดการเรียนการสอนในหลักสตูร รวมถึงรายละเอยีดของหลักสตูรต่อไป 
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ภาคผนวก 
ภาคผนวก ก   ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑติศึกษา   

พ.ศ. 2559 

ภาคผนวก ข   ส าเนาค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการร่าง/ ปรับปรุง หลักสตูร  

ภาคผนวก ค   รายงานผลการวิพากษ์หลักสตูร 

ภาคผนวก ง   รายงานการประเมินหลักสตูร (กรณีหลักสูตรปรับปรุง) 

ภาคผนวก จ   ประวัติและผลงานของอาจารย์ 

ภาคผนวก ฉ   ตารางเปรียบเทยีบการปรับปรุงหลักสตูร 
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การวิพากษ์หลักสตูรได้เชิญผู้ทรงคุณวุฒิ 4 ทา่น ได้แก่ 

1. ศาสตราจารย์ ดร.อมร  พิมานมาศ 

2. รองศาสตราจารย์ ดร.ชวเลข  วณิชเวทนิ 

3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิติศานต์  กร า้มาตร 

มีความเหน็จากผู้ทรงคุณวุฒิ และการแก้ไขหลักสตูรตามความเหน็ของผู้ทรงคุณวุฒิแต่ละทา่นดังต่อไปนี้  

 

1. ศาสตราจารย์ ดร.อมร  พิมานมาศ 

หมวดที่ เหมาะสม หวัขอ้ ความเห็นจากผูท้รงคุณวุฒิ การแกไ้ข 

1  ข้อมูลทั่วไป เ น่ืองจากเน้ือหาทั้ งในส่วนความ

เช่ียวชาญของหลักสูตร และ

สถ า น ก า รณ์ ท า ง เ ศ ร ษ ฐ กิ จ  มี

ค่อนข้างมาก ดัง น้ันจึงควรเรียง

เน้ือหาให้ต่อเน่ือง ซ่ึงจะท าให้ผู้อ่าน

เกิดความ เ ข้ า ใ จ ใน เจตนาขอ ง

หลักสตูร 

แก้ไขตาม

ความเหน็

ผู้ทรงคุณวุฒิ 

2  ข้อมูลเฉพาะของหลักสตูร เหน็ชอบ  

3  ระบบการจัดการศึกษา 

การด าเนินการ และ

โครงสร้างของหลักสตูร 

เหน็ชอบ  

3  1. ระบบการจัดการศึกษา เหน็ชอบ  

3  2. การด าเนินการ

หลักสตูร 

เหน็ชอบ  

3  3. หลักสตูรและอาจารย์

ผู้สอน 

3.1 หลักสตูร 

3.1.1 จ านวนหน่วยกติ 

3.1.2 โครงสร้าง

หลักสตูร 

เหน็ชอบ  

3  3.1.3 รายวิชา 

- รายวิชาแกน 7 หน่วย

กติ 

ให้ข้อแนะน าในการให้ช่ือรายวิชาทั้ง

ภาษาไทยและภาษาองักฤษ 

แก้ไขตาม

ความเหน็

ผู้ทรงคุณวุฒิ 

3  3.1.3 รายวิชา 

- หมวดวิชาบังคับตาม

กลุ่มวิชา 12 หน่วยกติ 

ให้ข้อแนะน าในการให้ช่ือรายวิชาทั้ง

ภาษาไทยและภาษาองักฤษ 

แก้ไขตาม

ความเหน็

ผู้ทรงคุณวุฒิ 

3  3.1.3 รายวิชา ให้ข้อแนะน าในการให้ช่ือรายวิชาทั้ง แก้ไขตาม
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หมวดที่ เหมาะสม หวัขอ้ ความเห็นจากผูท้รงคุณวุฒิ การแกไ้ข 

- หมวดวิชาเลือกในกลุ่ม

วิชาต่างๆ 6 หน่วยกิต 

ภาษาไทยและภาษาองักฤษ ความเหน็

ผู้ทรงคุณวุฒิ 

3  3.1.4 แผนการศึกษา เหน็ชอบ  

3  3.1.5 ค าอธบิายรายวิชา ควรตรวจสอบเน้ือความสอดคล้อง

ข อ ง ก า ร ใ ช้ ช่ื อ ภ า ษ า ไ ท ย แ ล ะ

ภาษาอังกฤษ การให้ราละเอียดของ

รายวิชาที่ต้องตรงกัน/สอดคล้องกัน

ทั้งภาษาไทยและภาษาองักฤษ 

 

3  3.2 ช่ือ สกุล ต าแหน่ง 

และคุณวุฒิของอาจารย์ 

เหน็ชอบ  

3  4. องค์ประกอบเกี่ยวกบั

ประสบการณ์ภาคสนาม 

  

3  5. ข้อก าหนดเกี่ยวกบัการ

ท าโครงงานหรืองานวิจัย 

  

4  ผลการเรียนรู้  กลยุทธก์าร

สอนและการประเมินผล 

1. ในส่วนการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 

ควรเน้นถึงกระบวนวิเคราะห์เชิง

ตั ว เลข ผ่ านการใ ช้อุ ปกรณ์ ช่ วย

ค านวณ เช่น โปรแกรมคอมพิวเตอร์

ที่มีประสิทธิภาพ โดยให้นิสิตพัฒนา

แนวทางการแก้ปัญหาใหม่ ๆ ด้วย

ตนเอง 

2. ควรก าหนดเง่ือนไขในการตีพิมพ์ 

เช่น ระดับ (Rank) ของวารสาร ฯ 

เพ่ือเป็นแรงผลักดันทั้ งนิสิตและ

อาจารย์ให้ผลิตผลงานคุณภาพ 

 

5  หลักเกณฑใ์นการ

ประเมินผลนิสติ 

เหน็ชอบ  

6  การพัฒนาอาจารย์ ควรส่งเสริมให้อาจารย์และสร้าง

แรงผลักดันให้อาจารย์ผู้สอนเร่ง

พัฒนาผลงานวิชาการในข้ันที่สูงข้ึน 

เพ่ือให้การพัฒนาความรู้เป็นไป

อย่างต่อเน่ืองไม่หยุดน่ิง 

 

7  การประกนัคุณภาพ ควรส ารวจปริมาณของหนังสือเรียน

ในระดับบัณฑิตศึกษา รวมถึงแหล่ง
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หมวดที่ เหมาะสม หวัขอ้ ความเห็นจากผูท้รงคุณวุฒิ การแกไ้ข 

การเข้าถึงบทความวิจัย วิชาการ

ต่างๆ ให้เพียงพอกับปริมาณนิสิต 

และความต้องการในการท าวิจัยของ

อาจารย์และนิสติ 

8  การประเมินและปรับปรุง

การด าเนินการของ

หลักสตูร 

เหน็ชอบ  
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2. รศ.ดร.ชวเลข  วณิชเวทนิ 

หมวดที่ เหมาะสม หวัขอ้ ความเห็นจากผูท้รงคุณวุฒิ การแกไ้ข 

1  ข้อมูลทั่วไป   

2  ข้อมูลเฉพาะของ

หลักสตูร 

  

3  ระบบการจัด

การศึกษา การ

ด าเนินการ และ

โครงสร้างของ

หลักสตูร 

 

  

3  1. ระบบการจัด

การศึกษา 

  

3  2. การด าเนินการ

หลักสตูร 

  

3  3. หลักสตูรและ

อาจารย์ผู้สอน 

3.1 หลักสตูร 

3.1.1 จ านวนหน่วย

กติ 

3.1.2 โครงสร้าง

หลักสตูร 

  

3  3.1.3 รายวิชา 

- รายวิชาแกน 7 

หน่วยกติ 

  

3  3.1.3 รายวิชา 

- หมวดวิชาบังคับ

ตามกลุ่มวิชา 12 

หน่วยกติ 

  

3  3.1.3 รายวิชา 

- หมวดวิชาเลือกใน

กลุ่มวิชาต่างๆ 6 

หน่วยกติ 
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หมวดที่ เหมาะสม หวัขอ้ ความเห็นจากผูท้รงคุณวุฒิ การแกไ้ข 

3  3.1.4 แผนการศึกษา   

3  3.1.5 ค าอธบิาย

รายวิชา 

  

3  3.2 ช่ือ สกุล 

ต าแหน่ง และคุณวุฒิ

ของอาจารย์ 

  

3  4. องค์ประกอบ

เกี่ยวกบัประสบการณ์

ภาคสนาม 

  

3  5. ข้อก าหนดเกี่ยวกบั

การท าโครงงานหรือ

งานวิจัย 

 

 

 

  

4  ผลการเรียนรู้  กลยุทธ์

การสอนและการ

ประเมินผล 

  

5  หลักเกณฑใ์นการ

ประเมินผลนิสติ 

  

6  การพัฒนาอาจารย์   

7  การประกนัคุณภาพ   

8  การประเมินและ

ปรับปรุงการ

ด าเนินการของ

หลักสตูร 
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3. ผศ.ดร.ปิติศานต์ กร า้มาตร 

หมวดที่ เหมาะสม หวัขอ้ ความเห็นจากผูท้รงคุณวุฒิ การแกไ้ข 

1  ข้อมูลทั่วไป ควรเพ่ิมคุณวุฒิทั้งระดับปริญญา

ตรีและปริญญาโทด้วย 

แก้ไขตาม

ความเหน็

ผู้ทรงคุณวุฒิ 

2  ข้อมูลเฉพาะของ

หลักสตูร 

พิจารณาภาษาในปรัชญา  

3  ระบบการจัด

การศึกษา การ

ด าเนินการ และ

โครงสร้างของ

หลักสตูร 

  

3  1. ระบบการจัด

การศึกษา 

1.2 พิจารณาเพ่ิมการจัดการศึกษา

ในภาคฤดูร้อนด้วยหรือไม่ 

 

3  2. การด าเนินการ

หลักสตูร 

2.2 ให้ปรับในส่วนของคุณสมบัติ

ของผู้เข้าศึกษา 

2.6 เพ่ิมงบของกรรมการสอบวิทา

นิพนธน์อกมหาวิทาลัยด้วยหรือไม่ 

2.8 สามารถเทยีบโอนหน่วยกิ

ตจากมหาวิทยาลัยอื่นได้ไหม 

 

3  3. หลักสตูรและ

อาจารย์ผู้สอน 

3.1 หลักสตูร 

3.1.1 จ านวนหน่วย

กติ 

3.1.2 โครงสร้าง

หลักสตูร 

  

3  3.1.3 รายวิชา 

- รายวิชาแกน 7 

หน่วยกติ 

เป็นไปได้น่าจะมีวิชาเลือกให้มาก

ขึ้นเพ่ือความยืดหยุ่นของผู้เรียน 

 

3  3.1.3 รายวิชา 

- หมวดวิชาบังคับ

ตามกลุ่มวิชา 12 

หน่วยกติ 
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หมวดที่ เหมาะสม หวัขอ้ ความเห็นจากผูท้รงคุณวุฒิ การแกไ้ข 

3  3.1.3 รายวิชา 

- หมวดวิชาเลือกใน

กลุ่มวิชาต่างๆ 6 

หน่วยกติ 

  

3  3.1.4 แผนการศึกษา   

3  3.1.5 ค าอธบิาย

รายวิชา 

มีบางวิชาที่ช่ือภาษาไทยกบั

ภาษาองักฤษไม่สอดคล้องกัน 

 

3  3.2 ช่ือ สกุล 

ต าแหน่ง และคุณวุฒิ

ของอาจารย์ 

ให้เพ่ิมคุณวุฒิ ปริญญาตรี และ

ปริญญาโทของอาจารย์ 

 

3  4. องค์ประกอบ

เกี่ยวกบัประสบการณ์

ภาคสนาม 

  

3  5. ข้อก าหนดเกี่ยวกบั

การท าโครงงานหรือ

งานวิจัย 

  

4  ผลการเรียนรู้  กลยุทธ์

การสอนและการ

ประเมินผล 

  

5  หลักเกณฑใ์นการ

ประเมินผลนิสติ 

  

6  การพัฒนาอาจารย์   

7  การประกนัคุณภาพ   

8  การประเมินและ

ปรับปรุงการ

ด าเนินการของ

หลักสตูร 
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ภาคผนวก ง. การส ารวจความต้องการทกัษะจากบัณฑติและมหาบัณฑติของภาคอุตสาหกรรม 
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การส ารวจความตอ้งการทกัษะจากบณัฑิตและมหาบณัฑิตของภาคอุตสาหกรรม 

 

1 ขอ้มูลผูเ้ชี่ยวชาญ และ Missing Data 

จากปัญหาความไม่สงบทางการเมืองและปัญหาเศรษฐกิจที่ตกต ่าต้ังแต่ปี พ.ศ. 2549 

เป็นต้นมาได้ส่งผลต่ออุตสาหกรรมก่อสร้างระดับ SME ในประเทศไทย มีหลายบริษัทที่เป็นกลุ่ม

ตัวอย่างประสบปัญหา ปริมาณงานลดลง และมีการยกเลิกโครงการ ส่งผลให้ผู้บริหารต้องบริษัท

ในขนาดกลางและขนาดเลก็ต้องดิ้ นรณหางานป้อนองค์กรให้สามารถด าเนินกิจการต่อไปได้ และ

ยังส่งผลให้มีการย้ายงานของกลุ่มตัวอย่างในส่วนอื่นที่เป็นระดับปฏิบัติการ และย้ายงานของผู้

ท างานในระดับบริหาร ท าให้การเกบ็ตัวอย่างเพ่ือการศึกษาเป็นไปด้วยความล าบาก กลุ่มตัวอย่าง

ที่ยินดีที่จะให้ข้อมูลมีการเล่ือนนัดบ่อยคร้ัง ไม่สามารถนัดสัมภาษณ์เป็นกลุ่มได้ ต้องเปล่ียน

เทคนิคการสัมภาษณ์เป็นคร้ังละ 1 คน คนละ 2 รอบ และปรับกลุ่มตัวอย่างไปบางส่วนให้

สอดคล้องกับสถานการณ์ในประเทศขณะน้ี โดยเน้นไปที่กลุ่มตัวอย่างที่ยินดีให้ข้อมูล ท าให้

ปัจจุบันสามารถสัมภาษณ์ได้จ านวนแค่ 21 คน จาก เป้าหมายที่ต้ังไว้ทั้งหมด 40 คน และกลุ่ม

ตัวอย่างที่ยินดีให้สมัภาษณ์มาจากผู้ประกอบการและผู้บริหารระดับสงูของบริษัทรับเหมาก่อสร้าง 

 

2 ขอ้มูลผูใ้หส้มัภาษณ ์

ข้อมูลของกลุ่มตัวอย่างที่ให้สัมภาษณ์ครบทั้งสองรอบจ านวน 21 คน จาก 21 สถาน

ประกอบการ โดยได้สรุปและแสดงไว้ในตารางที่ 4.1 กลุ่มตัวอย่าง 16 ราย ประกอบกิจการ

รับเหมาก่อสร้างโดยมีลูกค้าหลักเป็นหน่วยราชการและรัฐวิสาหกิจ รับงานจากภาคเอกชนใน

ปริมาณไม่มากนักเพราะเหน็ว่ามีความเสี่ยงสูง มีวิศวกรโยธาในบริษัท ต้ังแต่ 1-5 คน ขึ้นอยู่กับ

สัญญาที่ได้รับ กลุ่มตัวอย่าง สอง (2) ราย เป็นโรงงานอุตสาหกรรมผลิตช้ินส่วนคอนกรีต

ส าเร็จรูป เช่น เสาเขม็ แผ่นพ้ืน กลุ่มตัวอย่างอีก สอง (2) ราย เป็นบริษัทที่ปรึกษา รับออกแบบ

และควบคุมงานก่อสร้าง มีตัวอย่างเพียง หน่ึง (1) ราย เป็นผู้ประกอบการทางด้าน

อสังหาริมทรัพย์ขนาดเลก็ ในกลุ่มตัวอย่างทั้งหมดมีสองบริษัทที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 

9002 โดย เป็นบริษัทรับเหมาก่อสร้าง หน่ึง รายและบริษัทที่ปรึกษาอกีหน่ึงราย 

 อน่ึงการสมัภาษณ์น้ีมีผู้ให้สัมภาษณ์บางรายไม่ต้องการเปิดเผยช่ือและข้อมูลของธุรกจิ จึง

เสนอข้อมูลในส่วนที่เป็นข้อมูลทั่ว ๆ ไป เทา่น้ัน 
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ตารางที่ 1 ข้อมูลของผู้ให้สัมภาษณ์ครบทั้งสองรอบ (N = 21) 

Variables  Mean (SD)/ Frequency (%)* 

อายุ (Age in years) 47.69 (6.55) 

Years in current company 8.56 (5.05) 

ประสบการณ์ในการท างาน (ปี) 25.44 (6.90) 

ระดับการศึกษา 

- ต ่ากว่าปริญญาตรี  

- ปริญญาตรี 

- ปริญญาโท 

 

1(4.8 %) 

15 (71.4 %)* 

5 (23.8 %)* 

สาขาวิชาที่จบการศึกษา 

- ปวส. ก่อสร้าง 

- วิศวกรรมโครงสร้าง 

- วิศวกรรมโยธา 

- วิศวกรรมเคร่ืองกล 

- วิศวกรรมอุตสาหการ 

 

1 (4.8 %)* 

1(4.8 %) 

16 (76.1 %)* 

1(4.8 %) 

2(9.5 %) 

ประเภทกจิการ 

- รับเหมาก่อสร้าง 

- โรงงานอุตสาหกรรม 

- บริษัทที่ปรึกษา 

- เจ้าของกจิการ 

 

16 (76.2 %)* 

2 (9.5 %)* 

2 (9.5 %)* 

1 (4.8 %) 

 

3 ผลการส ารวจ (Result of the survey) 

ผู้เข้าร่วมการสมัภาษณ์ครบทั้งสองคร้ังจ านวนทั้งหมด 21 คน มีความต่อวิศวกรโยธาที่จบ

ใหม่ทั้งหมด อยู่สองประเดน็หลัก คือสามารถท างานให้กับบริษัทได้ในเวลาไม่เกิน 2-3 เดือน 

และสามารถท างานได้ภายใต้ทักษะที่ต้องมีอย่างน้อย สี่ อย่าง ที่จ าเป็นต่อการท างานได้คือ 1) 

ทกัษะส่วนบุคคล 2) ทกัษะทางด้านวิชาชีพ 3) ทกัษะทางด้านการเรียนรู้และ 4) ทกัษะทางด้าน

การเงิน ดังรายละเอยีด 

 

4 ความสามารถในการท างานได ้(Ability to work with companies) 

ผู้สมัภาษณ์ส่วนใหญ่ 16 คน จากกลุ่มตัวอย่าง 21 คน ประกอบการด้านรับเหมาก่อสร้าง

และอกี 2 คน ประกอบการด้านบริษัทที่ปรึกษารับออกแบบและควบคุมงานก่อสร้าง จึงคาดหวังที่

จะรับวิศวกรจบใหม่ไปท างานในภาคสนาม ซ่ึงสอดคล้องกับการศึกษาของ พิภพ เช้ือวงษ์ และ 

กมลวัลย์ ล้ือประเสริฐ (2550) แต่ผู้ให้สมัภาษณ์ทั้งหมดไม่มีใครคาดหวังเป็นพิเศษว่า วิศวกรจบ

ใหม่ที่รับเข้าท างาน จะสามารถท างานให้บริษัทได้ทนัท ีวิศวกรดังกล่าวะต้องผ่านการสอนงานหรือ
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ค่อยๆ เรียนรู้งานภายใต้การดูแลของวิศวกรพ่ีเล้ียงหรือช่างที่มีประสบการณ์ในงานสูง โดยมากจะ

ให้เร่ิมจากงานถอดแบบประมาณราคา หรือเป็นงานที่เปิดโอกาสให้วิศวกรจบใหม่ได้ท าความ

เข้าใจกบัแบบก่อสร้าง ข้อก าหนดในการก่อสร้าง รวมทั้งให้ท าความเข้าใจกบัสญัญาก่อสร้าง 

... ผมไม่ไดค้าดหวังวา่ วศิวกรใหม่จะสามารถท างานใหก้บับริษัทไดท้นัทีที่เ่ขา้มาร่วมงาน 

ทุกคนตอ้งใชเ้วลาในการเรียนรูที้จ่ะแสดงศักยภาพของตัวเองออกมา สมยัก่อนวิศวกรใหม่จะมี

พ้ืนฐานทางวิชาชีพแน่น ใชเ้วลาประมาณหนึง่ถึงสองเดือนก็สามารถทีจ่ะเรียนรูแ้ละเร่ิมท างานที่

ตอ้งรบัผิดชอบดว้ยตวัเองไดโ้ดยผมไม่ตอ้งพะวงว่าเขาจะท างานผิด วิศวกรเหล่าน้ีมกัจะท างานกบั

บริษัทเป็นเวลานานจนเก่ง หรืออย่างน้อยก็จะจบหนึ่งโครงการจึงจะแยกตัวออกไปหา

ความกา้วหนา้หรือประกอบธุรกิจเอง ผิดกบัสกั 10 ปีทีผ่่านมาวิศวกรจะลาออกบ่อยมากและไม่

ค่อยชอบท างานภาคสนาม ผมต้องรับวิศวกรใหม่ตลอดเวลา ปัจจุบันผมไม่มีวิศวกรที่มี

ประสบการณต์ ่ากวา่ หา้ ปีเหลืออยู่เลย...    

 

...วิศวกรจบใหม่เมือ่เขา้มาสมคัรงานหรือท าการสมัภาษณ์เพื่อเขา้ท างาน มกัจะถามถึง

เงินเดือน สวสัดิการทีจ่ะไดร้บั รวมถึงความสะดวกสบายในการท างาน เช่นมีรถประจ าต าแหน่ง รถ

รับส่ง โทรศัพท์มือถือ หรือมีบา้นพักใหห้รือเปล่า ... แต่เมือ่เวลาถามกลบัว่าคุณจะท างานอะไร

ตอบแทนบริษัทไดคุ้ม้ค่าจา้งบา้ง... จะไม่มีความมั่นใจทีจ่ะตอบ คือไม่ทราบว่าตัวเองท าอะไรได้

บา้งและส่วนใหญ่ทราบขอ้มลูของบริษทัไม่มากนกัวา่ท างานประเภทใดบา้ง... 

 

5 ทกัษะทีค่าดหวงั 

5.1 ทกัษะส่วนบุคคล (Personal skills) 

 ประเดน็หลักของทกัษะส่วนบุคคลที่ผู้ให้สัมภาษณ์คาดหวังว่าวิศวกรจบใหม่ได้เรียนรู้และ

ฝึกหัดมาจากสถาบันการศึกษา มีอยู่สี่อย่างคือ 1) การสื่อสาร 2) การประสานสมัพันธ ์ 3) การ

ท างานเป็นกลุ่ม 4) การบริหารและจัดการ 

 

1) ทกัษะทางดา้นการติดต่อสือ่สาร (Communication skills) 

 พูดรู้เร่ือง คือประเดน็ส าคัญที่วิศวกรจบใหม่ควรต้องมี ทั้งน้ีผู้ให้สัมภาษณ์ทั้งหมด มี

ความเห็นตรงกันว่า ความสามารถหรือทักษะในรายงานด้วยค าพูดและการเขียนรายงานการ

ก่อสร้าง มีความส าคัญต่อวิศวกรจบใหม่ในการที่จะเร่ิมต้นท างานได้ดี รวมทั้งการที่จะได้รับความ

ไว้วางใจให้รับผิดชอบงานที่มีความส าคัญมากข้ึน ผู้ที่สามารถท ารายงานได้ดีมักจะจับประเดน็ของ

ปัญหาได้เก่งและตรงประเดน็ รวมทั้งท าให้สามารถสั่งการ ประสานงานและท างานร่วมกับคนอื่น

ได้ดี 

... ธรรมชาติของวิศวกรส่วนใหญ่มักถูกมองว่าพูดไม่รูเ้รื่อง โดยเฉพาะการพูดกับ

ชาวบา้นหรือคนในอาชีพอื่นไม่ค่อยรูเ้รือ่ง นอกจากน้ีวิศวกรใหม่มกัจะมีความเขา้ใจว่าตัวเอง

เก่งแลว้ ไม่ค่อยทีจ่ะท าความเขา้ใจเวลาไดร้บัการอธิบายปัญหาท าใหส้ัง่การหรืออธิบายปัญหา
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ใหค้นงานไม่ถูก จึงเกิดช่องว่างในการสื่อสารกับคนงานที่ท างานในหนา้งานจนเกิดความ

ผิดพลาดในการท างานบ่อยๆ 

ในอนาคตวิศวกรจบใหม่ควรต้องมีทักษะในการสื่อสารที่ดี สามารถเขียนรายงาน อธิบาย

แนวคิด ข้อมูลหรือปัญหา ให้คนอื่นเข้าใจได้ง่ายๆ  ทนัที มีประสิทธิภาพ ข้อส าคัญอีกอย่างหน่ึง

คือ ต้องหัดที่จะฟัง เพ่ือรวบรวมข้อมูลและจับประเด็นปัญหาก่อนท าการสรุปประเด็นออกมา 

ดังน้ันการท างานของวิศวกรจบใหม่จะมีประสิทธิภาพหรือไม่ขึ้ นอยู่กับการสื่อสาร (Verbal 

interaction) ระหว่างทมีงานที่วิศวกรจบใหม่ต้องดูแลน่ันเอง 

... อยากใหท้างมหาวิทยาลัยสอนใหนิ้สิตฝึกดา้นการเขียน การพูดและการคน้ควา้มาก

ขึ้น เช่นการอ่านหนงัสือเพือ่จบัประเด็นและน าเสนอปัญหาและวิธีการแกไ้ขปัญหาโดยเฉพาะ

ปัญหาทางดา้นวิศวกรรม (วิชาสมัมนาหรือวิชาโครงงานทางดา้นวิศวกรรม)ต่อสาธารณะ  

เมือ่มาท างานจะไดต่้อเชือ่มกบัการท างานจริงไดเ้ร็วขึ้น หรือการเรียนวิชาทางคณิตศาสตร์ก็จะ

ช่วยใหเ้ดก็คิดและแกปั้ญหาอย่างเป็นระบบได ้

... มบีริษัทและทุนต่างชาติเขา้มาในประเทศไทยเป็นจ านวนมาก วิศวกรทีส่ามารถสือ่สาร

ไดห้ลายภาษาจะมีความไดเ้ปรียบในการท างาน ไม่ว่าจะ เป็นภาษาอังกฤษ ภาษาญี่ปุ่น 

ภาษาจีนและเกาหลี วิศวกรเหล่าน้ีจะถูกเลือกใหท้ างานในหนา้ทีส่ าคัญๆเสมอ ท าใหมี้โอกาส

กา้วหนา้เร็วและไดเ้รียนรูเ้ทคโนโลยีใหม่ๆเสมอ 

 

2) การประสานสมัพนัธ ์(Interpersonal relationship skills) 

นอกจากการสื่อสารที่ประสิทธิภาพแล้ว วิศวกรจบใหม่ยังต้องมีการประสานสัมพันธ์ที่ดี

กบัทมีงานและกบัผู้ร่วมงานคนอื่นๆ โดยเฉพาะกบัคนงานที่วัฒนธรรมและความเช่ือที่แตกต่างกัน

ไป วิศวกรจบใหม่ที่เคยท ากิจกรรมหรือเป็นหัวหน้ากลุ่มกิจกรรม จะมีวิธีจูงใจทีมงาน นอบน้อม

ถ่อมตนไม่ดูถูกคนงาน จึงมีความสมัพันธท์ี่ดีและท างานร่วมกนัได้ดี  

... ในการท างานร่วมกับคนงานซึง่ส่วนใหญ่อายุมากกว่าตัววิศวกรจบใหม่ทีร่บัเขา้ท างาน 

แต่ วิศวกรใหม่ทีร่บัเขา้มาท างานจะมีความยืดหยุ่นในการท างานร่วมกบัคนงานสูง เมือ่เขา้ท างาน

ใหม่ๆ จะใชเ้วลาเรียนรูง้านจริงจากคนงาน ซึง่ก็ใชเ้วลาไม่นานนกัก็สามารถเขา้ใจงาน ก็จะเร่ิมก็

สัง่งานคนงานไดเ้อง อาจเป็นเพราะมีทศันคติทีดี่ใหค้วามเคารพต่อผูอ้าวุโสกว่าและวฒันธรรมใน

สถานศึกษาหล่อหลอมมา 

3) ทกัษะในการท างานกลุ่ม (Team work skills) 

ผู้ให้สมัภาษณ์ทั้งหมดเหน็ตรงกนัว่า งานของวิศวกรโยธาไม่สามารถที่จะท างานให้ประสบ

ความส าเรจ็ได้ด้วยตัวคนเดียว วิศวกรโยธาในทุกระดับต้องสามารถท างานเป็นกลุ่มได้ดีและให้การ

ยอมรับในความสามารถของคนอื่นในทมี โดยต้องท างานภายใต้เป้าหมายเดียวกนั วิศวกรจบใหม่

ไม่จ าเป็นต้องเก่งกส็ามารถท างานได้ดีขอเพียงให้ท างานร่วมกบัคนอื่นๆ ได้ มีความรับผิดชอบต่อ

หน้าที่ตนเอง ส่งงานตรงเวลา กจ็ะท าให้งานในกลุ่มเดินหน้าไปได้ ในการท างานเป็นกลุ่มน้ัน

วิศวกรใหม่ควรต้องรู้จักอธบิายเหตุและผลในการแก้ปัญหา การต่อรอง รับความกดดันได้ ไม่สร้าง
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ความแตกแยก รวมทั้งต้องรู้จักการประนีประนอม เพ่ือให้งานสามารถเดินหน้าไปได้ตาม

วัตถุประสงค์  

... วิศวกรจบใหม่ทีบ่ริษัทรบัเขา้มาส่วนใหญ่จะส่งไปท างานสนาม ซึง่การท างานเป็นกลุ่ม

ร่วมกบัคนอื่นในบริษทัจงึเป็นเรือ่งหลกัของวศิวกรสนาม วศิวกรส่วนใหญ่จะใชเ้วลาในการ

ปรบัตวัเรียนรูต่้างกนัไป ควรสอนใหมี้การฝึกทกัษะในการบริหารทางดา้นความขดัแยง้ 

การจดัการปัญหา หรือการสอนเรือ่งเกีย่วกบัภาวะผูน้ า และการสรา้งแรงจูงใจ อย่างเป็น

ระบบ น่าจะท าใหว้ิศวกรเหล่านัน้ปรับตัวและน าความรูม้าใชใ้นการท างานไดดี้และมี

ประสิทธิภาพเร็วขึ้น 

ผู้ให้ข้อมูลจากภาครับเหมาก่อสร้างทั้งหมดให้ข้อมูลเพ่ิมเติมว่ า ... บริษัท

ก่อสร้างของผมไม่ใช่บริษัททีมี่ขนาดใหญ่นัก วิศวกรจึงตอ้งท าหนา้ทีห่ลายอย่างในการ

ดแูลหน่วยงานก่อสรา้ง บริษทัจะเลือกผูที้มี่ผลการศึกษาทีไ่ม่สูงนกัซึง่คนกลุ่มน้ีจะมีทกัษะ

ในการท างานร่วมกับคนอื่นไดดี้กว่าผูที้ ่มีผลการศึกษาที่สูงซึ่งมักจะขาดทักษะในการ

ท างานเป็นกลุ่ม แต่ถา้เป็นผูใ้ชเ้วลาในการศึกษานานเกินไป บริษัทมกัหลีกเลีย่งทีจ่ะรับ

เพราะส่วนใหญ่มกัจะมีปัญหาเรือ่งความรบัผิดชอบ 

 

4) ทกัษะทางการบริหารและการจัดการ (Management and Organizational skills) 

ผู้ให้สมัภาษณ์ทั้งหมดเหน็ว่า การบริหารจัดการควรต้องมีการสอนแม้ว่าจะเป็นการศึกษา

ในระดับปริญญาตรี ทกัษะทางการจัดการเร่ืองเวลา เป็นจุดอ่อนที่สดุของวิศวกรจบใหม่ที่ทุกบริษัท

ประสบกับปัญหาที่สุด มหาวิทยาลัยต้องเน้นการสอนเพ่ือปรับปรุงเร่ืองการจัดการเวลาให้มี

ประสทิธภิาพมากขึ้น ส่วนการงานทางด้านบริหารควรรู้เป็นพ้ืนฐานในการท างาน แต่ยังไม่มีความ

จ าเป็นในระดับน้ีจะเร่ิมมีความจ าเป็นเม่ือเร่ิมเป็นผู้บริหารระดับกลางหรือท าหน้าที่เป็นวิศวกร

โครงการ (Project Engineer)  

... มหาวิทยาลยัตอ้งสอนใหนิ้สิตรูจั้กรับผดิชอบต่อหนา้ที ่ ท างานของส านกังาน ส่งงาน

ใหต้รงเวลา รูจ้กัการท างานทางเอกสาร ล าดบัความส าคญัของงานและเอกสารเป็น การเรียนการ

สอนควรตอ้งเปิดโอกาสใหนิ้สิตไดก้ารท างานในรูปแบบของบริษทั หรือส านกังาน เช่นสอนให้

เขา้ใจกระบวนการจดัการเอกสาร ระบบการบริหารจดัการและการท างานในองค์กร ถา้

มหาวทิยาลยัมีขอ้จ ากดัเรือ่งทรพัยากร เปิดสอนโดยตรงไม่ไดก้อ็าจตอ้งใชก้ารจ าลองเหตกุารณ ์

หรือสอนโดยใชก้รณีศึกษาแทนเพือ่ใหนิ้สิตไดมี้โอกาสในการฝึกทกัษะ  

 ... วิศวกรจบใหม่ ตอ้งเขา้ใจความส าคัญของการเป็นผูน้ าเทียบกบัทกัษะทางการบริหาร

จดัการ รวมทัง้ความรบัผิดชอบทางการบริหารจดัการ แมว้า่วศิวกรจบใหม่อาจจะตอ้งใชเ้วลา 2-5 

ปี จึงจะเขา้ใจและเร่ิมน าไปใชป้ระโยชน์ไดอ้ย่างเป็นเรือ่งราว สุดทา้ยก็จะสามารถสรา้งวิสยัทศัน์

ของตนเองได ้ 
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5.2 ทกัษะทางดา้นวิชาชีพ (Technical skills) 

 กลุ่มตัวอย่างทั้งหมดให้ความเหน็ตรงกนัว่า วิศวกรที่รับเข้าท างานมีทกัษะทางวิชาชีพที่

พัฒนาให้ตรงกบัสายงานที่รับผิดชอบได้ แม้ว่าจะไม่ได้ตามที่คาดหวังไว้ ส่วนวิศวกรที่พัฒนา

ตัวเองได้ช้าหรือพัฒนาไม่ได้กจ็ะลาออกไปต้ังแต่ระยะแรกๆที่เข้าท างาน เน่ืองจากทนความกดดัน

จากความคาดหวังของเพ่ือนร่วมงานไม่ได้ ทกัษะทางวิชาชีพที่กลุ่มตัวอย่างคาดหวังว่าวิศวกรจบ

ใหม่จะต้องมีคือ 

  

1) การวิเคราะหแ์ละออกแบบทางวิศวกรรม (Better knowledge of specialty 

trades) 

กลุ่มตัวอย่างคาดหวังว่า อย่างน้อยวิศวกรโยธาจบใหม่ที่รับเข้าท างาน จะต้องสามารถ

วิเคราะห์และออกแบบโครงสร้างที่ไม่ซับซ้อนได้ เช่น ออกแบบบ้านพักอาศัย ห้องแถวหรือ

วิเคราะห์เสา คานและฐานรากได้ โดยงานเหล่าน้ีจะมีวิศวกรอาวุโสตรวจสอบอีกคร้ังก่อนน าไปใช้

งานจริง  

... ผมหวังว่าวิศวกรจบใหม่จะช่วยวเิคราะห์ปัญหาทางโครงสรา้งไดบ้า้ง แต่ในระยะหลงัๆ

มามกัจะพบปัญหาเสมอวา่วศิวกรใหม่เหล่าน้ีมกัจะท าไม่ได ้ทัง้การวิเคราะห์โครงสรา้งไม่เป็น บาง

คนไม่รูจ้กัการเขียนกราฟแรงเฉือนและกราฟของโมเมนต์ รวมทัง้ไม่รูจ้กัหรือใชเ้ทศบญัญติัไม่เป็น 

...ในเวลาที่จ ากัดมหาวิทยาลยัควรเพ่ิมการเรียนการสอนทีเ่นน้หรือเปิดโอกาสใหน้ักศึกษาได้

ฝึกฝนทกัษะทางวิชาชีพมากขึ้น ไม่ใช่เนน้ใหเ้รียนวิชาอื่นๆ ทีไ่ม่เกีย่วขอ้งกบัวิชาชีพจนลน้ทราน

สคริป  

 

2) ทกัษะการใชค้อมพวิเตอร ์(Computer skills) 

กลุ่มตัวอย่างทั้ งหมดยอมรับว่าทักษะทา งการใช้คอมพิวเตอร์มีความจ าเป็นใน

อุตสาหกรรมก่อสร้างในทุกวันนี้  คอมพิวเตอร์จึงเป็นเคร่ืองมืออย่างหน่ึงในทางวิศวกรรม ทั้งใช้ใน

การเกบ็ข้อมูล การแก้ปัญหาทางวิศวกรรมอื่นๆ  

... วิศวกรจบใหม่ทีเ่ขา้มาท างานกบับริษัทเกือบทัง้หมด รูว้ิธีทีจ่ะใชค้อมพิวเตอร์ในการ

ท างาน แต่ลม้เหลวในการใชง้านทางวศิวกรรม คือไม่สามารถทีจ่ะตีความหรือวิเคราะห์ความหมาย

เชิงวิศวกรรมได ้บางคนเชือ่มั่นในผลของการใชค้อมพิวเตอร์มากเกินไปจนขาดความเฉลียวใจ 

ขาดการตรวจสอบจนน าไปสู่สาเหตุที่ท าให้เกิดอันตรายและเกิดความเสียหายบ่อยครั้ง  

มหาวิทยาลัยจะตอ้งสอนใหเ้ด็กรูจ้กัคิดและเขา้ใจว่าคอมพิวเตอร์เป็นแค่เครื่องมือชนิดหนึ่งที่

น ามาใชเ้พือ่ช่วยในการวเิคราะห์ขอ้มลู ไม่ใช่เชือ่ในผลของการใชค้อมพิวเตอรอ์ย่างไม่ลืมหลืูมตา  

 

3) การวิเคราะหง์านและประมาณราคา (Analytical and Estimate Skills) 

กลุ่มตัวอย่างเหน็ตรงกนัว่า ทกัษะทกัษะในการประมาณราคาจะบอกถึงการเร่ิมต้นของการ

เป็นวิศวกรโยธา เพราะการที่จะประมาณราคาได้วิศวกรโยธาจะต้องท าความเข้าใจกับงานที่จะต้อง
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ท า น่ันคือต้องเข้าใจถึงแบบก่อสร้าง เข้าใจรายละเอียดต่างๆในการก่อสร้างและขั้นตอนในการ

ก่อสร้าง   

เป็นทีน่่าแปลกใจมากทีว่ศิวกรทีจ่บใหม่ดแูบบก่อสรา้งไม่เป็น ถา้ดูแบบก่อสรา้งไม่เป็นทุก

อย่างกจ็บกนั บริษทัตอ้งเสียเวลาหลายเดือนใหว้ศิวกรทีร่บัเขา้มาใหม่นัง่ดแูบบ ท าความเขา้ใจและ

ถอดรายการวสัด ุบางทีก่วา่จะท าไดก้็ตอ้งผ่านไป สองหรือสามโครงการ ... ในสมยัก่อนวิศวกรจบ

ใหม่จะท าไดต้ัง้แต่โครงการแรกทีเ่ขา้ไปร่วมท างานแลว้ 

... บริษัทตอ้งใช้ผลของการวิเคราะห์และประมาณราคา ในการควบคุม วสัดุ ค่าแรง 

รวมทัง้ค่าใชจ้า่ยต่างในการบริหารงานก่อสรา้ง ทัง้ๆทีเ่ป็นทกัษะพ้ืนฐานแต่วิศวกรจบใหม่มกัจะท า

ไม่ได ้ ท าใหบ้ริษัทตอ้งไปจา้งผูช้ านาญงานด าเนินการให ้แลว้จึงใหว้ิศวกรใหม่ตรวจสอบผลและ

เรียนรูไ้ปดว้ย 

 

4) การรบัความกดดนั (Work Under Pressure Skills) 

 งานวิศวกรรมโยธาจะด าเนินไปท่ามกลางความกดดันจากปัญหารอบด้าน ไม่ว่าจะเป็น

เจ้าของโครงการ ที่ปรึกษา ผู้รับเหมาก่อสร้างหรือผู้ส่งของให้หน่วยงานก่อสร้าง ต่างต้องท างาน

แข่งกับเวลาในงบประมาณที่จ ากัด วิศวกรโยธาจึงต้องท างานภายใต้ความกดดันอยู่ตลอดเวลา 

วิศวกรที่ไม่มีความชอบและมุ่งม่ันที่จะท างานในอุตสาหกรรมน้ันๆ (Staying Current with 

industry) มักจะไม่อดทนต่อความกดดันนั้น 

 ... วิศวกรจบใหม่ตอ้งรบัความกดดนัจากการท างานทัง้จากผูบ้งัคับบญัชา เพื่อนร่วมงาน 

รบัความกดดนัจากผลงานของผูใ้ตบ้ังคับบัญชาหรือทีมงาน รวมทัง้ตอ้งรับความกดทนัของกลุ่ม

อื่นๆทีต่อ้งประสานงานกนั โดยเฉพาะวิศวกรของผูร้บัเหมาซึง่ตอ้งประสานงานรอบดา้น วิศวกร

จบใหม่น้ีจะมีปัญหาในการตดัสินใจทางดา้นวศิวกรรมสงู ขาดความมัน่ใจ ขาดประสบการณ์ ซึง่ท า

ใหย่ิ้งกดดนัมากขึ้น วศิวกรทีไ่ม่มีพีเ่ลี้ยงคอยประคองมกัจะอยู่ไดไ้ม่นาน 

 

5) ความรูเ้กีย่วกบักฎหมายและขอ้ก าหนด (Importance of codes and regulations) 

วิศวกรทุกคนต้องท างานภายใต้ข้อก าหนดและกฎหมายต่างๆ โดยเฉพาะวิศวกรโยธา ใน

การท างานในปัจจุบันมีข้อกฎหมายเกี่ยวข้องในเกอืบทุกมิติ วิศวกรโยธาจึงต้องรู้ถึงข้อกฎหมาย

หลักๆไว้ประกอบการท างาน เช่น ข้อก าหนดเกี่ยวกบัการออกแบบ ข้อก าหนดเกี่ยวกบัความ

ปลอดภัย ดังน้ันวิศวกรโยธาเม่ือเร่ิมเข้าท างานควรจะต้องรู้ถึงข้อก าหนด หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

โดยเฉพาะในงานก่อสร้าง กฎหมายเกี่ยวกบัแรงงาน ภาษี ความปลอดภัยรวมทั้งกฎหมายเกี่ยวกบั

ภาษี ความผิดพลาดเหล่านี้ ส่งผลถึงก าไรและการขาดทุนของบริษัทได้ 

... วิศวกรจบใหม่เมื่อเร่ิมเขา้ท างานเหมือนกับไม่รูอ้ะไรเลยในเรื่องขอ้ก าหนดหรือ

กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง บริษทัมีความผิดพลาดสองครัง้ในเรือ่งการท ารัว้ป้องกนังานก่อสรา้ง และการ

เลือกใชเ้สาเข็ม เนื่องจากวิศวกรไม่ทราบถึงขอ้ก าหนดในการท าการป้องกนัฝุ่ น และไม่ทราบถึง

พ้ืนทีที่มี่การหา้มใชเ้สาเขม็ตอก 
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5.3 ทกัษะทางดา้นการเรียนรู ้(Learning Skills) 

เป็นหน้าที่ของมหาวิทยาลัยที่ ต้องสอนให้นิสิตมีความรู้ ความเข้าใจในทฤษฎีต่างๆ 

ทางด้านวิศวกรรมโยธา และมีทักษะในการวิเคราะห์ปัญหาทางวิศวกรรมอย่างเป็นระบบ เมื่อ

ท างานมีประสบการณ์แล้ว สามารถใช้ประสบการณ์และทักษะเหล่าน้ันในการหาข้อมูลและ

แก้ปัญหาทางวิศวกรรมโยธาได้อย่างมีประสิทธิภาพ แต่บางบริษัทกต้็องการวิศวกรจบใหม่ที่มี

ความรู้หรือทกัษะเฉพาะทางเช่นบริษัทเสาเขม็เจาะและโรงงานอุตสาหกรรมผลิตภัณฑค์อนกรีต 

… เน่ืองจากท างานรับเหมาก่อสรา้งอาคาร บริษัทรบัวิศวกรทีจ่บใหม่เขา้มาท างาน โดย

ไม่สามารถเจาะจงไดว้่าจะใหท้ าหนา้ทีที่่มีความสามารถเฉพาะดา้นไหน ส่วนใหญ่จะรับเขา้มา

ทดแทนในต าแหน่งทีข่าดแคลน ถ้าวิศวกรคนน้ันมีความสามารถในการเรียนรู้ที่ดี ความรู้พ้ืนฐาน

ทางวิศวกรรมโยธากเ็พียงพอแล้วที่จะท าให้ท างานได้ดีในอนาคต  

 … มหาวิทยาลยัควรสอนหรือเปิดโอกาสใหนิ้สิตไดเ้รียนรู ้สมัผสักบัอุตสาหกรรมก่อสรา้ง

ใหม้ากกว่าน้ี แม้ว่าปัจจุบันผูส้อนขาดประสบการณ์จริงในวิชาชีพวิศวกรรม จึงสอนเด็กจากความ

เขา้ใจทีเ่รียนมามากกว่า อ่านมามากกว่าไม่ไดส้รา้งใหเ้ด็กเกิดความตระหนกัรู ้(Awareness) เช่น

ไม่ไดบ้อกถึงขอ้ควรสงสยัหรือขอ้ควรสงัเกต ตอ้งคิดหรือประเด็นทีต่อ้งระมดัระวงัในขณะท างาน 

เดก็ทีจ่บมาท างานสนามในระยะหลงัจงึขาดความสงสยั ขาดความอยากรู ้ท าใหเ้รียนรูง้านจริงไดช้า้

มาก มีขอ้ผิดพลาดบ่อยๆ ... การใหผู้ส้อนใหศึ้กษาดูงานและแลกเปลีย่นประสบการณ์กบัวิศวกร

วิชาชีพทีมี่ประวติัประสบความส าเร็จบ่อยๆ จะท าใหส้ามารถน าไปถ่ายทอดประสบการณ์ใหนิ้สิต

ในระหวา่งการเรียนการสอนได ้

 

5.4 ทกัษะทางดา้นการเงิน (Financial Skills) 

การควบคุมต้นทุนและควบคุมราคาในงานก่อสร้างเป็นความอยู่รอดของการประกอบ

ธุรกจิก่อสร้างโดยเฉพาะในโครงการก่อสร้าง แต่บริษัทในระดับกลางและเลก็ที่เป็นกลุ่มตัวอย่างยัง

ไม่มีระบบที่ชัดเจนในการควบคุมต้นทุน และจะไม่ปล่อยให้วิศวกรดูแล ผู้ให้ข้อมูลเกือบทั้งหมด

เหน็ว่า ความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับด้านการเงิน เช่นเข้าใจเร่ืองการบริหารกระแสเงินสดให้สอดคล้อง

กบัรายได้โครงการ เข้าใจความสัมพันธ์ของเร่ืองราคา ก าไรขาดทุน ดอกเบ้ียและการเครดิตสินค้า

น่าจะพียงพอแล้ว โดยมีผู้ให้ข้อมูลสองคนที่เหน็ต่างออกไปคือ 

ผู้ให้ข้อมูลในบริษัทที่ปรึกษาให้ความเหน็ต่างไปว่า วิศวกรทีท่ างานในบริษัททีป่รึกษาตอ้ง

เขา้ใจถึงหลกัการและวตัถุประสงค์ในลงทุนของผูว้่าจา้ง รวมทัง้ตอ้งมีความรูใ้นระบบการบริหาร

จดัการบา้ง จงึจะออกแบบและใหค้ าปรึกษาไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพและยงัสามารถใหแ้นวทางเลือก

ทีดี่แก่ผูว้า่จา้งทัง้ในปัจจบุนัและในอนาคต 

ผู้ให้ข้อมูลที่เป็นผู้รับเหมาก่อสร้างให้ความเหน็เพ่ิมเติมว่า ... ปัจจุบันผูรั้บเหมาก่อสรา้ง

ในระดับกลางตอ้งพัฒนาและปรับปรุงตัวใหท้ันการแข่งขนักบัทุนขา้มชาติ วิศวกรก็เช่นกนัตอ้ง

เรียนรูเ้ทคโนโลยีใหม่ๆในการบริหารงานก่อสรา้งใหมี้ประสิทธิภาพสูงที่สุด ความรูท้างดา้น

การเงินจึงมีความจ าเป็นส าหรับวิศวกรยุคใหม่ โดยเฉพาะในเรื่องของการควบคุมตน้ทุน (Cost 

Control) และการวเิคราะห์ทางดา้นการเงินของโครงการทัง้โครงการ (Project Financial) 
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จึงสังเกตได้ว่าวิศวกรรมโยธาเป็นสาขาวิศวกรรมหลักที่ส าคัญสาขาหน่ึง สามารถท างานได้หลากหลาย

ทางด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน เช่น อาคาร น า้ประปา น า้เสีย การป้องกันน า้ท่วม เป็นต้น จึงมีผู้ที่ต้องการจะศึกษาต่อ

ระดับบัณฑติศึกษาในสาขาวิชาน้ีเป็นจ านวนมาก การเปิดหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาในสาขาวิชาวิศวกรรมโยธาจึง

เป็นการตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน เพ่ิมทักษะในการการแข่งขันและหาความรู้อันน าไปสู่การ

เจริญเติบโตอย่างย่ังยืน 
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ผลการส ารวจ หลกัสูตรวิศวกรรมศาสตรม์หาบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (พ.ศ. 2557) 

 

1. ขอ้มูลผูใ้หส้มัภาษณ ์

ผู้ให้ข้อมูลในการส ารวจคร้ังน้ีมีทั้งที่ประกอบกิจการเอกชนและสถาบันการศึกษา เป็นผู้มีอายุ

ในช่วง 31-40 ปี คิดเป็น 62.5% และช่วง 41-50 ปี คิดเป็น 37.5% เป็นบุคลากรในสถาบันการศึกษา 

62.5% และเป็นผู้บริหาร 50%  

 

2. ผลการส ารวจ 

ผู้ให้ข้อมูลตอบแบบสอบถามทั้งหมด  มีความเห็นว่าในปัจจุบันมีความต้องการมหาบัณฑิต

วิศวกรรมโยธา สาขาขนส่งและจราจร และสาขาธรณีเทคนิคมากที่สุดรองลงเป็นสาขาคอนกรีตและวัสดุ

วิศวกรรม สาขาโครงสร้าง และสาขาแหล่งน า้และสิ่งแวดล้อม  และทักษะที่คาดหวังมากในบัณฑิตได้แก่ 

ทกัษะในการบูรณาการความรู้และองค์ความรู้ในการแก้ปัญหา  ทกัษะด้านการบริหารจัดการ ติดต่อสื่อสาร 

การท างานเป็นกลุ่ม ความเข้าใจทางทฤษฎีและน าไปสู่การปฏบัิติงานและการวิจัยที่ดีและความพร้อมเรียนรู้

สิ่งใหม่ 

 

3. สาขาทางวิศวกรรมทีเ่ป็นทีต่อ้งการในระดบัมหาบณัฑิต 

จากผลการส ารวจพบว่ามีความต้องการมหาบัณฑิต สาขาขนส่งและจราจร และสาขาธรณีเทคนิค

มากที่สดุรองลงเป็นสาขาคอนกรีตและวัสดุวิศวกรรม สาขาโครงสร้าง และสาขาแหล่งน า้และสิ่งแวดล้อม   

 

4.ทกัษะทีค่าดหวงั 

4.1 ทกัษะส่วนบุคคล 

ผู้ให้ข้อมูลระบุทกัษะส่วนบุคคลที่คาดหวังมากได้แก่ ทกัษะด้านการติดต่อสื่อสาร การท างานเป็นกลุ่ม และ

การบริหารจัดการ ผู้ให้ข้อมูลมีความเหน็และให้ข้อเสนอแนะดังน้ี 

“การเรียนปริญญาโท มักเนน้การท างานวิจยั ซึ่งบางครัง้ในทางปฏิบัติจริงในการท างานทักษะ

ทางการบริหารและการจดัการทีดี่ เป็นสิ่ งทีจ่ าเป็นมากในการบรรลเุป้าหมาย” 

 

“อันทีจ่ริงกค็าดหวงัจากทัง้หมดทีเ่สนอมาแต่ทีส่ าคญัทีสุ่ดกคื็อจรรยาบรรณ ซึง่เป็นจริยธรรมใน

การท างานและถือเป็นทกัษะส่วนบุคคลทีพึ่งมีเป็นส าคญั” 

 

4.2 ทกัษะดา้นวิชาชีพ 

ทกัษะด้านวิชาชีพที่ผู้ให้ข้อมูลทุกคนคาดหวังมากที่สุด ได้แก่ ทักษะในการบูรณาการความรู้เพ่ือ

แก้ปัญหา รองมาได้แก่ ทักษะการวิเคราะห์และออกแบบทางวิศวกรรม ผู้ให้ข้อมูลมีความเห็นและให้

ข้อเสนอแนะดังน้ี 
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“งานวิศวกรรมเกีย่วขอ้งกบัศาสตร์อื่นหลายแขนงและตอ้งท างานร่วมกบัผูอื้่น เพื่อลดขอ้พิพาท

หรือปัญหา ความสามารถในการแกปั้ญหาและความรูเ้กีย่วกบักฎหมายจึงเป็นส่ิงส าคัญ เพือ่รกัษา

มาตรฐานการอยู่ร่วมกนัในสงัคม” 

 

“ทกัษะดงักล่าวขา้งตน้ถือวา่ควรจะมีโดยเฉพาะเรือ่งการบูรณาการความรูเ้พือ่แกปั้ญหาและ

วเิคราะห์และออกแบบเพือ่ไม่ใหเ้กิดปัญหา ส่วนเรือ่งกฎหมายกถื็อเป็นสิ่ งจ าเป็นเช่นกนั” 

 

4.3 ทกัษะดา้นการเรียนรู ้

ผู้ให้ข้อมูลระบุทกัษะด้านการเรียนรู้ที่คาดหวังมากได้แก่ การมีความเข้าใจในเน้ือหาสาระของงานที่

ท  า มีความเข้าใจทางทฤษฎีและน าไปสู่การปฏิบัติงานและการวิจัยที่ดี และ มีความพร้อมในการเรียนรู้สิ่ง

ใหม่ ผู้ให้ข้อมูลมีความเหน็และให้ข้อเสนอแนะดังน้ี 

“ก็ส าคัญทัง้หมด โดยขอเนน้เรือ่ง Open mind ส่วนเรือ่งระเบียบขอ้บงัคับถือว่าเรียนรูก้นัไดต้าม

องค์กรทีท่ างานดว้ย” 

 

4.4 ทกัษะดา้นการวิจยัและพฒันานวตักรรม 

ผู้ให้ข้อมูลระบุทกัษะด้านการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมที่คาดหวังมากได้แก่ การมีทกัษะในการบูร

ณาการองค์ความรู้ในการแก้ปัญหา รองลงมาได้แก่ การมีความสามารถในการประดิษฐ์คิดค้นและพัฒนา

นวัตกรรม และ การมีจรรยาบรรณของนักวิจัยที่ดี ผู้ให้ข้อมูลมีความเหน็และให้ข้อเสนอแนะดังน้ี 

“อย่างที่เสนอไปแล้วคือถือจรรยาบรรณเป็นส าคัญ ส่วนอื่นกจ็ะเป็นไปตามความสามารถซ่ึงถ้ามี

ทกัษะทางด้านการบูรณาการและด้านความคิดสร้างสรรค์กจ็ะดีมาก” 
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ตารางสรุปผลการส ารวจ 

 

ขอ้มูลของผูต้อบแบบสอบถาม จ านวน คิดเป็นร้อยละ 

เพศ   

- ชาย 4 50% 

- หญิง 4 50% 

ช่วงอายุ   

   20-30 0 0% 

   31-40 5 62.5% 

   41-50 3 37.5% 

   51-60 0 0% 

   60+ 0 0% 

ระดับการศึกษา   

- ตรี 0 0% 

- โท 3 37.5% 

- เอก 5 62.5% 

สาขาวิชาที่จบการศึกษา   

- วิศวกรรมโยธา 5 62.5% 

- วิศวกรรมทรัพยากรน า้ 1 12.5% 

- บริหาร 1 12.5% 

-  วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 1 12.5% 

- เทคโนโลยีพลังงาน 1 12.5% 

ต าแหน่งงาน   

- ผู้บริหาร 4 50% 

- วิศวกร 1 12.5% 

- นักวิจัย 0 0% 

- บุคลากรในสถาบันการศึกษา 5 62.5% 

ประเภทกจิการ/องค์กร   

- หน่วยงานรัฐ 2 25% 

- ภาคอุตสาหกรรม 0 0% 

- บริษัทเอกชน 3 37.5% 

- สถาบันการศึกษา 5 62.5% 
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ผลการส ารวจ จ านวน คิดเป็นร้อยละ 

ความตอ้งการมหาบณัฑิตสาขาต่างๆ   

- โครงสร้าง 1 25% 

- บริหารงานก่อสร้าง 2 50% 

- บริหารจัดการน า้ 2 50% 

- ฐานราก 0 0% 

- ขนส่ง 1 25% 

- โครงสร้างพ้ืนฐาน 1 25% 

- สิ่งแวดล้อม 1 25% 

ทกัษะทีค่าดหวงั   

ทกัษะส่วนบุคคล   

- ทกัษะทางด้านการติดต่อสื่อสาร     3 75% 

- การประสานสมัพันธ์      1 25% 

- ทกัษะในการท างานกลุ่ม                 3 75% 

- ทกัษะทางการบริหารและการจัดการ 3 75% 

ทกัษะดา้นวิชาชีพ   

- การวิเคราะห์และออกแบบทางวิศวกรรม    3 75% 

- ทกัษะการใช้คอมพิวเตอร์      1 25% 

- การรับความกดดัน                                         1 25% 

- ทกัษะในการบูรณาการความรู้เพ่ือแก้ปัญหา 4 100% 

- ความรู้เกี่ยวกบักฎหมายและข้อก าหนด  2 50% 

ทกัษะทางดา้นการเรียนรู ้   

- มีความเข้าใจในเน้ือหาสาระของงานที่ท  า 2 50% 

- มีความเข้าใจทางทฤษฎี และน าไปสู่การปฏบัิติงานและการวิจัย

ที่ดี 

3 75% 

- เข้าใจระเบียบข้อบังคับ ขององค์กร  0 0% 

- มีความพร้อมในการเรียนรู้สิ่งใหม่ 3 75% 

ทกัษะทางดา้นการวิจยัและพฒันานวตักรรม    

- มีทกัษะและเข้าใจในกระบวนการระเบียบวิธวิีจัย 1 25% 

- มีความสามารถในการประดิษฐ์คิดค้นและพัฒนานวัตกรรม 2 50% 

- มีทกัษะในการบูรณาการองค์ความรู้ในการแก้ปัญหา 4 100% 

- มีจรรยาบรรณของนักวิจัยที่ดี 2 50% 
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ผลงานทางวิชาการ   

1.  บทความวิจยัตีพมิพใ์นวารสารวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ  

Pimanmas A, Joyklad P, Warnitchai P. Structural design guideline for tsunami evacuation shelter. 

Journal of earthquake and tsunami 2010;4(4):269-284. 

Joyklad P, Pimanmas A. Cyclic stress development in substandard beam-column joint. Proceedings 

of the Institution of Civil Engineers journal Structures and Buildings 2010; 164(3):211-

225. 

Joyklad P, Pimanmas A, Rajesh DP. Cyclic performance of beam-column joints with extended 

column fixed at base: Part I – Experimental investigation. Magazine of Concrete Research 

2012;64(9):807-825. 

Suparp S, Joyklad P.  Appraisal of strengthening cost for increasing flexural strength of reinforced 

concrete slab bridges in Thailand. Advanced Materials Research 2014;931-932:490-

495. 



 

หลกัสตูรวิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวิชาวศิวกรรมโยธา หลกัสตูรปรับปรุง พ.ศ.2559                    หน้า 115 
 

Joyklad P, Chaimahawan P, Pimanmas A. Assessment of seismic deficiency of existing reinforced 

concrete buildings in Bangkok. Research and Development Journal of the Engineering 

Institute of Thailand 2007;18(3):19-28. 

Jantanalikit P, Joyklad P, Pimanmas A. Experimental investigation of reinforced concrete beams 

strengthened by skeleton steel and ferrocement cover. Research and Development Journal of 

the Engineering Institute of Thailand 2010;21(1):17-26. 

Suparp S, Joyklad P. A study on load-carrying behavior of simple-supported bridge due to Thai 

truck loads. Kasem Bundit Engineering Journal 2011;1(1): 33-48. 

Joyklad P, Suparp S. Article review: Design philosophies of reinforced concrete beam-column 

joints. Kasem Bundit Engineering Journal 2011;1(1):77-80. 

Suparp S, Joyklad P. A comparison of internal forces of simple supported bridges due to Thai truck 

loads with AASHTO highway loads. Research and Development Journal of the Engineering 

Institute of Thailand 2011;22(1):25-35. 

Suparp S, Joyklad P. A comparison of maximum response of three-span continuous bridges due to 

Thai trucks with AASHTO highway live loadings. KMUTT Research and Development 

Journal 2011;34(3):317-344. 

Joyklad P, Pimanmas A. Seismic behavior of substandard RC beam-column joints dominated by 

Cantilever Action. Kasem Bundit Engineering Journal 2011;1(3):51-76. 

Suparp S, Joyklad P. Response ratios of simple beam bridges due to Thai trucks and HL-93 live 

loadings. Research and Development Journal of the Engineering Institute of Thailand 

2012;23(3):54-64. 

Suparp S, Joyklad P. Maximum response ratios of three-span continuous bridge girders due to Thai 

trucks and HL-93 live loadings. KMUTT Research and Development Journal 

2012;35(4):501-518. 

Joyklad P, Pimanmas A. Seismic behavior of lightly reinforced concrete beam-column joints at first 

floor. Kasem Bundit Engineering Journal 2012;2(1):1-25. 

Joyklad P, Suparp S. Book review: Design of concrete structures 14th edition by A. H. Nilson, D. 

Darwin and C. W. Dolan. Kasem Bundit Engineering Journal 2012;2(2):108-117. 
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Joyklad P, Suparp S. An approach of bridge strengthening for cast-in-Situ reinforced concrete 

slabs loaded by Thai trucks. Research and Development Journal of the Engineering Institute 

of Thailand 2014;25(1):71-80. 

Suwanmaneechot P, Julphunthong P, Morarai P, Joyklad P, Pheeraphan T. Development of high 

performance concrete for bulletproof wall panel application. Naresuan University 

Engineering Journal 2016;11(2):15-22. 

2.  บทความทีไ่ดร้บัการตีพมิพฉ์บบัเต็มจากการประชุมวิชาการระดบัชาติหรือนานาชาติ 

Pheeraphan T, Joyklad P, Nimityongskul P. Experimental study on blast load resistance of 

ferrocement panels. Proceedings of the 8th International Symposium and Workshop on 

Ferrocement and Thin Reinforced Cement Composites (FERRO8); 2006 Feb 6-8; 

Bangkok, Thailand; 2005:11 p. 

Pheeraphan T, Joyklad P, Nimityongskul P. Blast load test on ferrocement sandwich panels. 

Proceedings of the 8th International Symposium and Workshop on Ferrocement and Thin 

Reinforced Cement Composites (FERRO8); 2006 Feb 6-8; Bangkok, Thailand; 2005:12 

p. 

Joyklad P, Pimanmas A. The seismic behavior of reinforced concrete bridge pier with debonded 

reinforcements and interface dowels. Proceedings of the 11th East Asia-Pacific Conference 

on Structural Engineering & Construction (EASEC-11) “Building a Sustainable 

Environment”; 2008 Nov 19-21; Taipei, Taiwan; 2008:6 p. 

Pimanmas A, Joyklad P. Effects of debonding on behaviors of substandard bridge piers. 

Proceedings of the 6th Regional Symposium on Infrastructure Development (RSID6); 

2009 Jan 12-13; Bangkok, Thailand; 2009:6 p. 

Joyklad P, Pimanmas A. Assessment of seismic performance of existing bridge piers in Bangkok. 

Proceedings of the 6th Regional Symposium on Infrastructure Development (RSID6); 

2009 Jan 12-13; Bangkok, Thailand; 2009: 6 p. 

Juntanalikit P, Joyklad P, Pimanmas A. Shear strengthening of reinforced concrete beams using 

ferrocement. Proceedings of the 8th International Symposium on New Technologies for 

Urban Safety of Mega Cities in Asia (USMCA-SEIKEN SYMPOSIUM 57); 2009 Oct 

15-16; Incheon, Korea; 2009: 11 p. 
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Suparp S, Joyklad P. A study on simple beam bridge responses due to Thai truck loads. 

Proceedings of the 4th International Science, Social Science, Engineering and Energy 

Conference (I-SEEC 2012); 2012 Dec 11-14; Petchburi, Thailand; 2012: 8 p. 

Suparp S, Joyklad P. Quantitative comparisons of bridges responses due to Thai trucks with 

highway live loadings from various countries. Proceedings of the 30th Conference of the 

ASEAN Federation of Engineering Organizations (CAFEO-30); 2012 Dec 16-19; 

Phnom Penh, Cambodia; 2012:15 p. 

Suparp S, Joyklad P. The influence of vehicular loads on safety factors of selected reinforced 

concrete slab bridges in Thailand. Proceedings of the 31st Conference of the ASEAN 

Federation of Engineering Organizations-CAFEO31; 2013 Nov 10-14; Jakarta, 

Indonesia; 2013:6 p. 

Suparp S, Joyklad P. Effects of increasing weight limits on highway bridges in Thailand. 

Proceedings of the 37th IABSE Symposium Madrid 2014; 2014 Sep 3-5; Madrid, Spain; 

2014:8 p. 

Suparp S, Joyklad P. Performance enhancement of existing bridges due to overweight vehicles with 

multi-Axle loading. Proceedings of the International Conference on Advanced Engineering 

Technology (ICAET 2014); 2014 Dec 20-21; Incheon National University, South Korea; 

2015:7 p. 

Lam L, Hussain Q, Joyklad P, Pimanmas A. Behavior of RC deep beams strengthened in shear 

using glass fiber reinforced polymer with mechanical anchors. Proceedings of the 

International Conference on Environment And Civil Engineering (ICEACE’2015); 2015 

April 24-25; Pattaya, Thailand; 2015:6 p. 

Joyklad P, Pheeraphan T, Nimityongskul P. Development of ferrocement panel to resist blast load. 

Proceedings of the 10th National Convention on Civil Engineering (NCCE10); 2005 May 

2-5; Pattaya, Thailand; 2005:6 p. 

Pheeraphan T, Joyklad P, Nimityongskul P. Blast load test of ferrocement panels. Proceedings of 

the first Annual Concrete Conference; 2005 Oct 25-27; Rayong, Thailand; 2005:6 p. 

Pimanmas A, Joyklad P. Measures for tsunami evacuation shelters in Phuket and Pang-Nga. 

Proceedings of the 12th National Convention on Civil Engineering (NCCE12); 2007 May 

2-4; Phitsanulok, Thailand; 2007:6 p. 
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Joyklad P, Pimanmas A. Design guidelines for evacuation shelter in tsunami hazard area. 

Proceedings of the 12th National Convention on Civil Engineering (NCCE12); 2007 May 

2-4; Phitsanulok, Thailand; 2007:5 p. 

Pimanmas A, Joyklad P. Design concepts for evacuation shelter in tsunami hazard areas. 

Proceedings of the 13th National Conference on Civil Engineering (NCCE13); 2008 May 

14-16; Pattaya, Thailand; 2008:6 p. 

Suparp S, Joyklad P. A study of construction and design concepts of the fashion island’s bridge. 

Proceedings of the 13th National Conference on Civil Engineering (NCCE13). Pattaya, 

Thailand; 2008:6 p. 

Joyklad P, Pimanmas A. Structural evaluation and strengthening of existing buildings in tsunami 

hazard areas. Proceedings of the 13th National Conference on Civil Engineering 

(NCCE13); 2008 May 14-16; Pattaya, Thailand; 2008:6 p. 

Joyklad P, Pimanmas A. The seismic behavior of reinforced concrete bridge pier with debonded 

reinforcements. Proceedings of the National Conference on Civil Engineering (NCCE13); 

2008 May 14-16; Pattaya, Thailand; 2008:6 p. 

Joyklad P, Jantanalikit P, Pimanmas A. Shear strengthening of RC beams using web steel and 

ferrocement cover. Proceedings of Annual Concrete Conference 5; 2009 Oct 20-22; 

Nakhon Ratchasima, Thailand; 2009:6. 

Suparp S, Joyklad P. A study on load-carrying behavior of three-span continuous bridge due to 

Thai truck Loads. Proceedings of the 16th National Conference on Civil Engineering 

(NCCE16); 2011 March 18-19; Pattaya, Thailand; 2011:12 p. 

Suwanmaneechot P, Julphunthong P, Joyklad P. Performance of modified concrete panels for 

resisting of high-velocity bullet impacts. Proceedings of the 21th National Conference on 

Civil Engineering (NCCE21); 2016 Jun 28-30; Songkhla, Thailand; 2016:5 p. 

Phutthanet P, Julphunthong P, Joyklad P. Development of special radiation shielding concretes 

using barite and evaluating their shielding characteristics. Proceedings of the 21th National 

Conference on Civil Engineering (NCCE21); 2016 Jun 28-30; Songkhla, Thailand; 

2016:8 p. 
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4. ทุนวิจยัทีไ่ดร้บั 

1. ผลิตคอนกรีตประสิทธิภาพสงูส าหรับก าแพงป้องกันกระสนุและกมัมันตรังสี. โครงการวิจัยทางด้าน

ยุทโธปกรณ์เพ่ือพัฒนาศักยภาพของกองทพัและการป้องกนัประเทศ โดยส านักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา (ผู้ร่วมวิจัย) 
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1.  บทความวิจยัตีพมิพใ์นวารสารวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ 

ชัยยุทธ ชินณะราศรี ผู้แต่งหลัก , เกรียงไกร ปอแก้ว, วชิรวิทย์ ยางไชย, สจัจะ เสถบุตร, ภริูภัส สนุทร

นนท.์ การวิเคราะห์ภารกิจขององค์กรด้านน า้ของรัฐในประเทศไทยและแนวทางการพัฒนาศูนย์

ข้อมูลน า้แห่งชาติเพ่ือบรรเทาภัยพิบัติจากน า้. วารสารวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยพระจอมเกล้า

ธนบุรี 2557;37-8:361-388. 

2.  บทความทีไ่ดร้บัการตีพมิพฉ์บบัเต็มจากการประชุมวิชาการระดบัชาติหรือนานาชาติ 

พุธติา เดชสงูเนิน, ภริูภัส สุนทรนนท,์ ชัยวัฒน์ เอกวัฒน์พานิชย์, ธรรมนูญ รัศมีมาสเมือง, สจัจะ เสถ

บุตร และชัยยุทธ ชินณะราศรี. การพัฒนาโครงสร้างองค์กรหลักด้านน้าและประเดน็กฎหมายใน

ประเทศไทย. งานประชุมวิชาการโยธาแห่งชาติ คร้ังที่ 19; 14-16 พฤษภาคม. 

Soonthornnonda P, Sethaputra S, Ekkawatpanit C, Rasmeemasmuang T. Thai water institutional 

and legal developments: A review and example of persistent environmental problem. 

Proceedings of the 2
nd
 International Young Researchers Workshop on River Basin 

Environment and Management; 2015 Oct 5-6; Vietnam National University, Vietnam. 
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Puripus S, Sethaputra S, et. al. An optional approach for flood mitigation and avoiding groundwater 

depletion in Thailand: A Review of the Conjunctive Water. Proceedings of the ICID and 

26
th
 European Regional Conference and 66

th
 International Executive Council (IEC); 2015 

Oct 11-16; Montpellier, France. 

3.  รายงานฉบบัสมบูรณ ์ 

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

รับผิดชอบในฐานะหัวหน้าโครงการ มีรายงานเป็นภาษาองักฤษอยู่ที่ MRC; 1994 Mar. 

Water Policy for Sri Lanka. รับผิดชอบในต าแหน่งผู้เช่ียวชาญด้านวางแผน. มีรายงานเป็นภาษาอังกฤษ

อยู่ที่ ADB (Manila);1993. 

Water Supply in Southern Lao. รับผิดชอบในต าแหน่งผู้เช่ียวชาญด้านองค์กรการจัดการน า้. มีรายงาน

เป็นภาษาองักฤษอยู่ที่ Nam Papa Lao Company in Vientiane;1991. 

Small Irrigation Weirs in Cambodia. ให้ค าแนะน า ตรวจสอบการออกแบบ ก่อสร้างฝายขนาดเลก็เพ่ือ

การชลประทาน;1992.   

Liaison between Thai and Cambodia. รับผิดชอบในการน าคณะรัฐมนตรีของกัมพูชา มาเย่ียมประเทศ

ไทยอย่างไม่เป็นทางการ;1992. 

Liaison between Thai and Laos in National Planning. รับผิดชอบประสานงานระหว่าง NESDB (ไทย) 

กบักระทรวงวางแผน (ลาว);1990-1992. 

UNDP/WORLDBANK water supply and sanitation decade. รับผิดชอบในต าแหน่ง National Project 

Officer ประสานงานในประเทศไทย ลาว และกมัพูชา; Jun 1988- Jun 1989. 

การพัฒนาตัวช้ีวัดส าหรับประเมินสถานะการณ์น า้ในลุ่มน า้เจ้าพระยา. ท าให้กรมทรัพยากรน า้ เป็นส่วน

หน่ึงของโครงการ World Water Assessment Program (WWAP) ของ United Nation ขณะน้ี

ก าลังทดลองใช้ในลุ่มน า้ปิง.   มีรายงานเป็นภาษาอังกฤษอยู่ที่กรมทรัพยากรน า้ และ web ของ 

WWAP;2545-Present. 

แผนกลยุทธ์ส าหรับกรมชลประทาน. รับผิดชอบประสานงาน และวางแผนการท างาน . มีรายงานเป็น

ภาษาไทยอยู่ที่กรมชลประทาน;2001-2003. 

การศึกษาเพ่ิมเติมส าหรับการพัฒนาลุ่มน า้ชีตอนบน. รับผิดชอบในต าแหน่งผู้เช่ียวชาญการวางโครงการ. 

มีรายงานเป็นภาษาไทยอยู่ที่กรมชลประทาน;2001 May. 

Chao Phraya Basin Organization Component; Development of an Action Plan for Piloting Rights-

Based Allocation of Water. National Water Resources Committee Thailand and the World 

Bank, 2001. รับผิดชอบในต าแหน่ง Water allocation specialist. มีรายงานเป็นภาษาอังกฤษอยู่

ที่กรมทรัพยากรน า้ และ World Bank; April 2000 - April 2001. 
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Capacity Building in the Water Resources Sector Project: ADB TA 3260. รับผิดชอบในต าแหน่ง 

Water resources Planning Specialist. มีรายงานเป็นภาษาอังกฤษอยู่ที่กรมทรัพยากรน า้; April 

2000 - February 2001.  

National Water Vision: A Case Study on Thailand. รับผิดชอบในฐานะหัวหน้าโครงการ. มีรายงานเป็น

ภาษาไทยอยู่ที่กรมทรัพยากรน า้;2000 Jul. 

River Basin Planning, RID. รับผิดชอบในต าแหน่งผู้เช่ียวชาญวางแผนการพัฒนาแหล่งน า้.     มีรายงาน

เป็นภาษาไทยส าหรับลุ่มน า้ก ่าอยู่ที่กรมชลประทาน;1994-1998. 

แผนหลักส าหรับกรมชลประทาน. รับผิดชอบในฐานะหัวหน้าโครงการ. มีรายงานเป็นภาษาไทยอยู่ที่กรม

ชลประทาน;1996-1998. 

ยุทธ์ศาสตร์ส าหรับ Free Trade Zone, กระทรวงอุตสาหกรรม. รับผิดชอบในต าแหน่งผู้เช่ียวชาญ

โครงสร้างพ้ืนฐาน ส าหรับนิคมอุตสาหกรรมแม่สอดและขอนแก่น. มีรายงานเป็นภาษาไทยอยู่ที่

กระทรวงอุตสาหกรรม;1996. 

แผนพัฒนาลุ่มน า้ในภาคใต้ NESDB. รับผิดชอบในฐานะหัวหน้าโครงการ. มีรายงานเป็นภาษาไทยอยู่ที่ 

NESDB;1993.   

Privatization of Water Supply Operation, การประปาภมูิภาค. รับผิดชอบการท านายความต้องการน า้

และก าหนดแหล่งน า้ดิบส าหรับภูเกต็และปทุมธานี. มีรายงานเป็นภาษาอังกฤษอยู่ที่การประปา

ภมูิภาค;1993.   

Metropolitan Regional Structure Planning, NESDB. รับผิดชอบด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน. มีรายงานเป็น

ภาษาองักฤษอยู่ที่ NESDB;1993. 

Industrializing Thailand and Its Impact on the Environment, TDRI. รับผิดชอบในต าแหน่งWater 

Resources Specialist. มีรายงานเป็นภาษาองักฤษอยู่ที่ TDRI;1990.   

 

4.  ทุนวิจยัทีไ่ดร้บั 

ไม่ม ี
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มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)  ว่าที่ ร้อยตรีศุภชัย  สนิถาวร    

ชื่อ-นามสกุล (ภาษาองักฤษ)  Mr. Suphachai Sinthaworn 

ต าแหน่งทางวิชาการ   ผู้ช่วยศาสตราจารย์  

สงักดั     ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

 

เบอรติ์ดต่อ  

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

 

ประวติัการศึกษา 

วุฒิการศึกษา คุณวุฒิ / สาขาวิชา สถาบนั ปีท่ีส าเร็จ 

วศ.บ. วิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2543 

วศ.ม.  

M.Sc. 

วิศวกรรมโยธา  

Disaster Management 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

National Graduate Institute for Policy Studies, Japan 

2546 

2558 
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สาขาทีเ่ชี่ยวชาญ   วิศวกรรมโครงสร้าง, คอนกรีตเทคโนโลยี, วิศวกรรม 

       แผ่นดินไหว 

 

ผลงานทางวิชาการ  

1.  บทความวิจยัตีพมิพใ์นวารสารวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ 

Sinthaworn S, Nimityongskul P. Quick monitoring of Pozzolanic Reactivit of waste ash. Waste 

Management 2009;29 No.5:1526-1531. 

Sujjavanich S, Mairiang W, Sinthaworn S. Some effects on datum temperature for maturity 

application on fly ash concrete. Kasetsart J. (Nat. Sci.) 2004;38:150 – 156. 

Wasan Teerajetgu, Suppachai Sinthaworn. Effects of using fine quarry waste as cement replacement 

material on the compressive strength of the mixture of interlocking block. Advanced 

Materials Research 2014;1030-1032:2348- 2353.  

Sinthaworn S, Koseekageepat T, Saengmanee O. Investigation of engineering properties of quarry 

waste in eastern part of Thailand for use as fine aggregate in concrete. Advanced Materials 

Research 2014;974:350-353.  

Suppachai Sinthaworn, Wasan Teerajetgul ,Attasit Sirivachiraporn. Water penetration resistance of 

green concrete incorporating with quarry wastes. Advanced Materials Research 2014;875-

877:619-623. 
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ศุภชัย สนิถาวร. การผลิตคอนกรีตกาลังสูงมากที่ไหลเข้าแบบได้ง่าย. วารสารวิศวกรรมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2557;ปีที่ 6 ฉบับที่ 11 มกราคม - มิถุนายน. 

2.  บทความทีไ่ดร้บัการตีพมิพฉ์บบัเต็มจากการประชุมวิชาการระดบัชาติหรือนานาชาติ 

ศุภชัย สินถาวร และ พิชัย นิมิตยงสกุล. วิธีตรวจสอบสารปอซโซลานเชิงคุณภาพอย่างรวดเรว็ภายในหน่ึง

วัน. การประชุมวิชาการคอนกรีตประจ าปี คร้ังที่ 5; 2552 ตุลาคม 20-22; โรงแรมเดอะกรีนเนอ

ร่ี รีสอร์ท เขาใหญ่ จังหวัดนครราชสมีา. 

ศุภชัย สนิถาวร. ประสิทธิภาพของซิลิกาฟูมซ่ึงเร่ิมจับตัวกันเน่ืองจากได้รับความช้ืนในอากาศ . การประชุม

วิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติคร้ังที่ 12; 2550 พฤษภาคม 2-4; โรงแรมอมรินทร์ลากูน จ.

พิษณโุลก. 

ศุภชัย สนิถาวร, ภัททริา ทองประกอบ, อมฤต สิริอิสสระนันท์ และ พิชัย นิมิตยงสกุล .ปัญหาที่พบในการ

ตรวจสอบดัชนีการรับก าลังของสารปอซโซลานตามมาตรฐาน ASTM C 311. การประชุมวิชาการ

คอนกรีตประจ าปี คร้ังที่ 2; 2549 ตุลาคม; โรงแรมเจริญศรี แกรนด์ รอยัล จังหวัดอุดรธานี. 

Sujjavanich S, Mairiang W, Sinthaworn S. Some effects on datum temperature for maturity 

application on fly ash concrete. Proceedings of the 42
nd
 Kasetsart University Annual 

Conference, Bangkok. p. 51-57. 

ศุภชัย สินถาวร และ สุวิมล สัจจวาณิชย์. การควบคุมงานก่อสร้างคอนกรีตบดอัดเขื่อนคลองท่าด่าน. การ

ประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติคร้ังที่ 8; 2545 ตุลาคม 23-25; โรงแรมโซฟิเทล ราชา 

ออคิด จ.ขอนแก่น. 

3.  ต ารา/หนงัสือ 

ศุภชัย สินถาวร. เอกสารประกอบการสอนวิชา คอนกรีตเทคโนโลยี ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะ

วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ; 2553. 

ศุภชัย สินถาวร. เอกสารประกอบการสอนวิชา การวิเคราะห์โครงสร้าง I ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะ

วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ; 2552. 

ศุภชัย สนิถาวร. เอกสารประกอบการสอนวิชาวัสดุวิศวกรรมโยธาและการทดสอบ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ; 2551. 

ศุภชัย สนิถาวร. เอกสารประกอบการสอนวิชาการออกแบบโครงสร้างไม้และเหลก็ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ; 2547. 

4.  ทุนวิจยัทีไ่ดร้บั 

การพัฒนาซอฟต์แวร์ส าหรับใช้ในการวิเคราะห์หน้าตัดคอนกรีตเสริมเหลก็ภายใต้แรง

แผ่นดินไหว. ทุนวิจัยเงินรายได้คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2559. (หัวหน้าโครงการวิจัย) 
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มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)  นาย วสนัต์ ธรีะเจตกูล    

ชื่อ-นามสกุล (ภาษาองักฤษ)  Mr. Watson Teerajetgul 

ต าแหน่งทางวิชาการ   ผู้ช่วยศาสตราจารย์  

สงักดั     ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

เบอรติ์ดต่อ  

E-mail     wasantee@swu.ac.th   

 

ประวติัการศึกษา 

วุฒิการศึกษา คุณวุฒิ / สาขาวิชา สถาบนั ปีท่ีส าเร็จ 

วศ.บ. วิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2524 

วศ.ม.  วิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2532 

D.Eng. Construction Engineering and Management Asian Institute of Technology 2551 

 

สาขาทีเ่ชี่ยวชาญ Construction Engineering and Management 

ผลงานทางวิชาการ  

1.  บทความวิจยัตีพมิพใ์นวารสารวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ 

Teerajetgul W, Sinthaworn S. Effects of using fine quarry waste as cement replacement material on 

the compressive strength of the mixture of interlocking block. Adv Mat Res 2014; 1030-

1032: 2348 – 2353. 

Sinthaworn S, Teerajetgul W, Sirivachiraporn A. Water Penetration Resistance of Green Concrete 

Incorporating with Quarry Wastes. Adv Mat Res; 875-877: 619-623. 

Teerajetgul W, Chareonngam C, Wethyavivorn P. Key knowledge factors in Thai construction 

practice. International Journal of Project Management 2009;27 8 November:833-839. 

Wethyavivorn P, Chareonngam C, Teerajetgul W. Strategic assets driving organizational capabilities 

of Thai construction firms. Journal of Construction, Engineering and Management 

2009;135 Issue 11:1222-1231.  

Teerajetgul W, Charoenngam C. Tacit knowledge utilization in Thai construction projects. Journal 

of Knowledge Management 2008;12,1:164-174. 
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Teerajetgul W, Charoenngam C. Factors inducing knowledge creation process: Empirical evidence 

from Thai construction projects. Engineering, Construction and Architectural Management 

2006;13 No. 6:584-599. 

สชัุญญา โปษะยะนันท ์และ วสนัต์ ธรีะเจตกูล. ปัจจัยหลักในการจัดการความรู้เชิงปฏบัิติในอุตสาหกรรม

ก่อสร้างขนาดกลางและย่อม. วิศวกรรมสารฉบับวิจัยและพัฒนา 2556; ปีที่ 24. 

ทรงศักด์ิ สธุาสปุระดิษฐ์ และ วสนัต์ ธรีะเจตกูล. การวิเคราะห์พฤติกรรมของสะพานขณะท าการก่อสร้าง. 

โยธาสาร 2555; ปีที่ 24 ก.ค.-ก.ย. 

ทรงศักด์ิ สธุาสปุระดิษฐ์ และ วสนัต์ ธรีะเจตกูล. การวิเคราะห์พฤติกรรมของสะพานขณะท าการก่อสร้าง. 

โยธาสาร 2555; ปีที่ 24 ฉบับที่ 2 เม.ย.-มิ.ย. 

ปิยนุช เวทย์วิวรณ์ โชติชัย เจริญงาม และ วสนัต์ ธรีะเจตกูล. การบริหารเชิงยุทธศาสตร์ กรณีศึกษาบริษัท

ก่อสร้างไทย. วิศวกรรมสาร มก. 2552;68 ปีที่ 22 พ.ค.-ก.ค. 

ปิยะนุช เวทย์วิวรณ์ โชติชัย เจริญงาม และ วสนัต์ ธรีะเจตกูล. การพัฒนาเชิงยุทธศาสตร์เพ่ือความเขม็แขง็

ของบริษัทก่อสร้างไทย. วารสารโยธาสาร 2551;ก.ย.-ต.ค. 

วสนัต์  ธรีะเจตกูล. การจัดการองค์ความรู้ในโครงการก่อสร้าง. วารสารโยธาสาร 2550; พ.ย.-ธ.ค.  

2.  บทความทีไ่ดร้บัการตีพมิพฉ์บบัเต็มจากการประชุมวิชาการระดบัชาติหรือนานาชาติ 

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

Concrete incorporating with Quarry Wastes Proceeding of International Conference on 

Frontiers of Mechanical Engineering, Materials and Energy (ICFMEME 2012), 2012 Dec 

20-21;  Beijing, China.  

Teerajetgul W, Charoenngam C, Vorasubin P. Knowledge management practices in Thai 

construction projects. Proceedings of the 11th East Asia-Pacific Conference on Structural  

Engineering & Construction (EASEC-11) “Building a Sustainable Environment”; 2008 

Nov 19-21; Taipei , Taiwan.  

Teerajetgul W, Chareonngam C, Mahavarrakorn W. COLLABORATIVE PRACTICES OF CONTRACTING 

PROBLEMS IN THAI CONSTRUCTION PROJECTS. Proceedings of the International conference 

on Technology and Innovation for Sustainable Development Conference (TISD2008) 

Faculty of Engineering; 2008 Jan 28-29; Khon Kaen University, Thailand. 

Posayanant S, Teerajetgul W. Knowledge management in Thai construction context: sustainable 

development goals. Proceedings of the International conference on Technology and 

Innovation for Sustainable Development Conference (TISD2008) Faculty of Engineering; 

2008 Jan 28-29; Khon Kaen University, Thailand. 

Leungbootnag N, Charoenngam C, Teerajetgul W. Post-Tsunami disaster reconstruction project 

management: A case study of Thailand. Proceedings of the International conference on 
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Technology and Innovation for Sustainable Development Conference (TISD2008) Faculty 

of Engineering; 2008 Jan 28-29; Khon Kaen University, Thailand. 

Teerajetgul W, Chareonngam C. Investigating the key of knowledge creation process among Thai 

construction projects managers. Proceedings of the International Symposium on 

Globalization and Construction; 2004 Now 17-19; Asian Institute of Technology 

Conference Center, Thailand. 

กัณฐกช บงกชศุภภา, ชวดล ไพจิตรวิจารณ์, ชลชัย ดวงแก้ว, ศุภชัย สินถาวร และวสันต์ ธีระเจตกูล. 

ผลกระทบจากประเภทของมวลรวมที่มีผลต่อคุณสมบัติทางกลของคอนกรีต. ประชุมวิชาการ

วิศวกรรมโยธาแห่งชาติคร้ังที่ 21; 2559 มิถุนายน 28-30; สงขลา.  

วสันต์ ธีระเจตกูล ศุภชัย สินถาวร และ วุฒิชัย กกก าแหง. การศึกษาคุณสมบัติทางวิศวกรรมของบลอ็ก

ประสานจากดินลูกรังผสมซีเมนต์. ประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ คร้ังที่ 17; 2555 

พฤษภาคม 9 – 11; อุดรธานี.  

ณรงค์ เหลืองบุตรนาค และ วสันต์ ธีระเจตกูล . การศึกษาเปรียบเทียบการวางแผนในการพัฒนา

โครงสร้างพ้ืนฐานของ อบต. ของร้อยเอด็. งานประชุมวิชาการโยธาแห่งชาติ คร้ังที่ 13; 2551 

พฤษภาคม 14-16. 

วสันต์ ธีระเจตกูล. อุปสรรคการถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ในการจัดการโครงการก่อสร้าง 

(Barriers of Knowledge and Experiences Transfer in Construction Projects). ในงานประชุม

วิชาการโยธาแห่งชาติ คร้ังที่ 12; 2550 พฤษภาคม 2-4. 

วสนัต ์ธีระเจตกูล. การวิเคราะห์อาคารคอนกรีตเสริมเหลก็ 42 ช้ัน เน่ืองจากแรงสถิตย์ศาสตร์ และแรง

พลศาสตร์. งานประชุมวิชาการโยธาแห่งชาติ คร้ังที่ 6; 2543 พฤษภาคม 10-12. 

3.  หนงัสือ ต ารา 

วสนัต ์ธีระเจตกูล อัฐสิทธิ์ ศิริวชิราภรณ์ และ สมโพธิ อยู่ไว.คู่มือแนวทางการออกแบบและการ

ก่อสร้างถนนเลียบคันคลอง; 2552 

วสนัต ์ธีระเจตกูล. คู่มือปฏบัิติงานซ่อมบ ารุงสะพาน (ส าหรับสะพานในสายทางโครงข่ายทางหลวง

ชนบท); 2551 

วสนัต ์ธีระเจตกูล. สัญญา ข้อก าหนดและการประมาณราคา (CVE 451 contract specification and 

estimation) ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ 

นครนายก; 2551  

วสนัต ์ธีระเจตกูล. สัญญา ข้อก าหนดและการประมาณราคา (CVE 451 contract specification and 

estimation) ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ 

นครนายก; 2549  

 

4.  ทุนวิจยัทีไ่ดร้บั 
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วสันต์ ธีระเจตกูล และคณะ (2558) การประเมินความแขง็แรงของอาคารเดิมภายใต้แรงแผ่นดินไหว 

แหล่งทุน สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย มศว. วงเงิน 160,000 บาท 

วสันต์ ธีระเจตกูล และคณะ (2556-2558) โครงการระบบปฏิบัติการศูนย์ทดสอบวัสดุกรมทางหลวง

ชนบท แหล่งทุน ส านักวิเคราะห์ วิจัยและพัฒนา กรมทางหลวงชนบท วงเงิน 5,000,000 บาท 

(ผลที่ได้จากการวิจัย: บทความวิชาการ แผนแม่บทศูนย์ปฏบัิติการทดสอบ ระบบ MTS ใช้งาน 

online)  

วสนัต์ ธรีะเจตกูล และคณะ (กพ. 2556-มค. 57) การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตบลอ็กประสานจากวัสดุ

เหลือใช้จากอุตสาหกรรมโม่หิน วงเงิน 359,000 บาท (ผลที่ได้: บทความตีพิมพ์วารสารระดับ

นานาชาติ) 

วสันต์ ธีระเจตกูล (2553) ความคาดหวังในภาคอุตสาหกรรมก่อสร้างต่อวิศวกรโยธาจบใหม่ แหล่งทุน 

มศว  วงเงิน 65,000 บาท (ผลที่ได้: บทความตีพิมพ์วารสารระดับชาติ) 

ผู้ร่วมวิจัย กับ สุชัญญา โปษะยะนันท์  (2551) เร่ือง ปัจจัยหลักในการจัดการความรู้เชิงปฏิบัติใน

อุตสาหกรรมก่อสร้างขนาดกลางและย่อม วงเงิน 97,000 บาท (ผลที่ได้: บทความตีพิมพ์วารสาร

ระดับชาติ) 
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ประวติัและผลงานอาจารยป์ระจ าหลกัสูตร ระดบับณัฑิตศึกษา 

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)  นาย ธรีพจน์ ศิริไพโรจน์  

ชื่อ-นามสกุล (ภาษาองักฤษ)  Mr. Treerapot Siripirote  

ต าแหน่งทางวิชาการ   ผู้ช่วยศาสตราจารย์  

สงักดั     ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

เบอรติ์ดต่อ  

E-mail     treerapot_eng@yahoo.com    

 

ประวติัการศึกษา 

วุฒิการศึกษา คุณวุฒิ / สาขาวิชา สถาบนั ปีท่ีส าเร็จ 

วศ.บ. วิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2543 

M.Eng. Transportation Engineering The University of New South Wale (UNSW), Australia 2545 

Ph.D. Transportation Engineering The Hong Kong Polytechnic University, China 2557 

 

สาขาทีเ่ชี่ยวชาญ Intelligent transport systems, Transport planning and management, Transport 

modelling,   Analysis of travel behaviour, Calibration of travel demand model, 

Traffic impact analysis/studies, Road safety 

ผลงานทางวิชาการ  

1.  บทความวิจยัตีพมิพใ์นวารสารวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ 

Siripirote, T., Sumalee, A., H.W. Ho, W.H.K Lam, 2015. Statistical approach for activity-based 

model calibration using vehicle reidentification and traffic counts data. Transportation 

research part B, 78, 280-300. (Impact factor 2014 = 2.952) 

Siripirote, T., Sumalee, A., Watling, D.P., Shao, H., 2014. Updating of travel behavior model 

parameters and estimation of vehicle trip chain based on plate scanning. Journal of 

Intelligent Transportation Systems, 18(4), 393-409. (Impact factor 2014 = 1.377) 

Siripirote, T., Sumalee, A., H.W. Ho, 2013. A statistical synthetic population calibration for 

activity-based model with incomplete census data. Journal of the Eastern Asia Society for 

Transportation Studies, 10, 742-761. 

Siripirote, T., Sumalee, A., Surabal, S. 2016. Traffic study for master plan of toll collection 

system on intercity motorway. SWU Engineering Journal, 11(1), 109-120. 
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2. บทความทีไ่ดร้บัการตีพมิพฉ์บบัเต็มจากการประชุมวิชาการระดบัชาติหรือนานาชาติ 

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

Proceedings of the 21th National Conference on Civil Engineering (NCCE21); 2016 Jun 

28-30; Songkhla, Thailand; 2016:12 p. 

Siripirote, T., Sumalee, A., Ho, H.W., 2013. Calibrating of activity-based model parameters from 

link counts, Paper accepted for the 13th International Conference on Computers in Urban 

Planning and Urban Management, Utrecht, The Netherlands. 

Siripirote, T., Sumalee, A., Ho, H.W., 2013. Updating of optimal license plate scanning location 

with link counts for estimation of OD trip matrix. Presented at the 18th International 

Conference of Hong Kong Society for Transportation Studies. 

Siripirote, T., Sumalee, A., Lam, W.H.K., Shao, H., 2012. Estimation of activity-based model 

parameters from travel diary survey: A case study of major city in Thailand. In Proceedings 

of of the 17th International Conference of Hong Kong Society for Transportation Studies, 

427–434. 

 

  3. หนงัสือ/ต ารา 

 ไม่ม ี

4. ทุนวิจยัทีไ่ดร้บั 

 ไม่ม ี
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ภาคผนวก ช. การเปรียบเทยีบการเปล่ียนแปลงระหว่างหลักสตูรใหม่ พ.ศ.2554 และ 

หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ.2559 
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 ความเปล่ียนแปลงของหลักสตูรปรับปรุง พ.ศ.2558 จาก หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2554 สามารถสรุป

ได้ดังตารางที่ 1 ถึงตารางที่ 3 โดยในตารางที่เป็นการเปรียบเทียบการเปล่ียนแปลงจาก หลักสูตรใหม่ 

พ.ศ.2554 ไปเป็นหลักสตูรปรับปรุง พ.ศ.2559 ในขณะที่ตารางที่ 2 แสดงรายการที่ตัดออกจากหลักสูตร

ใหม่ พ.ศ.2554 ในขณะที่ตารางที่ 3 แสดงรายการที่เพ่ิมเข้ามาในหลักสตูรปรับปรุง พ.ศ.2559 

 
ตารางที ่1 การเปล่ียนแปลงจากหลักสูตรใหม่ พ.ศ.2554 และ หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ.2558 

ล าดบั หลกัสูตรใหม่ พ.ศ.2554 หลกัสูตรปรบัปรุง พ.ศ.2559 

1 เปิดสอนเฉพาะ “ในเวลาราชการ” เปิดสอน “ในและนอกเวลาราชการ” 

2 อาจารย์ประจ าหลักสตูร (ปรับเปล่ียน) 

1. รศ.ดร.ชาญวิทย์ สายหยุดทอง 

2. ผศ.ดร.ธนาดล คงสมบูรณ์ 

3. อ.ดร.ภริูภัส สนุทรนนท ์

อาจารย์ประจ าหลักสตูร (ทดแทน)  

1. อ.ดร.ภาณวัุฒน์ จ้อยกลัด 

2. รศ.ดร.สจัจะ เสถบุตร 

3. ผศ. ว่าที่ ร.ต. ดร.ศุภชัย สนิถาวร 

3 ค่าธรรมเนียมเหมาจ่ายตลอดหลักสตูรจาก 

“83,804” 

ปรับเป็น “120,000” 

4 มีการปรับช่ือกลุ่ม “วิชาเลือกเสรี” ปรับเป็น “วิชาเลือก” 

5 มีการปรับเปล่ียนรหัส/รายช่ือวิชา/หน่วยกติ ดังน้ี 

5.1 วศย 501 การวิเคราะห์ทางวิศวกรรม 

CVE 501 Engineering Analysis 

 

3(3-0-6) 

ศึกษาล าดับและอนุกรม อนุกรมฟูเรียร์ ค่า

ค าตอบของสมการเส้นตรงและไม่ตรง ทฤษฎี

ทางเมตริกซ์ การประมาณค่าของฟังก์ชันและ

ข้อมูล วิธีผลต่างอันตะ การอินติเกรทเชิง

ตัวเลข การหาค าตอบของสมการเชิงอนุพันธ์

แบบธรรมดาและสมการเชิงอนุพันธ์ย่อย 

ปัญหาค่าเร่ิมต้นและค่าขอบเขต การแปลงฟู

เรียร์และลาปลาซ ปัญหาค่าไอเกน การปรับ

เส้นโค้ง การจ าลองทางคณิตศาสตร์ 

วศย 501 คณิตศาสตร์ค านวณและการประยุกต์

ทางวิศวกรรม 

CVE 501 Computational Mathematics and 

Engineering Applications  

3(3-0-6) 

ศึกษาลาดับและอนุกรม อนุกรมฟูเรียร์ ค่าคา

ตอบของสมการเชิงเส้นและไร้เชิงเส้น ทฤษฎี

ทางเมตริกซ์ การหาผลเฉลยด้วยระเบียบวิธีเชิง

ประมาณ วิธีผลต่างอันตะ การหาปริพันธ์เชิง

ตัวเลข ผลเฉลยของสมการเชิงอนุพันธ์แบบ

ธรรมดา และสมการเชิงอนุพันธ์ย่อย ปัญหาค่า

เร่ิมต้นและค่าขอบเขต การแปลงฟูเรียร์และลา

ปลาซ ปัญหาค่าเจาะจง การปรับเส้นโค้ง การ

จ าลองทางคณิตศาสตร์ 
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ล าดบั หลกัสูตรใหม่ พ.ศ.2554 หลกัสูตรปรบัปรุง พ.ศ.2559 

5.2 วศย 502 การออกแบบงานวิจัยทาง

วิศวกรรมโยธา  

CVE 502 Research Design in Civil 

Engineering  

3(3-0-6) 

ศึกษาแนวคิดและหลักการวิจัยทางวิศวกรรม

โยธา การออกแบบการวิจัยทางวิศวกรรม

โยธา การสร้างเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย การ

เลือกวิธีทดลอง การจัดการข้อมูลเชิงปริมาณ

และข้อมูลเชิงคุณภาพ การเผยแพร่งานวิจัย 

การประเมินผลรายงานการวิจัยและการใช้

ผลการวิจัยในงานวิศวกรรมโยธา  

วศย 502 การออกแบบงานวิจัยทาง

วิศวกรรมโยธา  

CVE 502 Research Design in Civil 

Engineering  

3(2-2-5) 

ศึกษาแนวคิดและหลักการวิจัยทางวิศวกรรม

โยธา การออกแบบการวิจัยทางวิศวกรรมโยธา 

การสร้างเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย การเลือกวิธี

ทดลอง การจัดการข้อมูลเชิงปริมาณและข้อมูล

เชิงคุณภาพ การเผยแพร่งานวิจัย  การ

ประ เมิ นผลร าย งานการ วิ จั ยและก าร ใ ช้

ผลการวิจัยในงานวิศวกรรมโยธา  

5.3 วศย 503 สมัมนาทางวิศวกรรมโยธา  

CVE 503 Civil Engineering Seminar 

1(0-3-6) 

ศึกษาการวิพากษ์งานวิจัย ประเดน็ปัญหาที่

คัดสรรทางวิศวกรรมโยธาเฉพาะกลุ่มวิชา 

การสมัมนาการวิจัยทางวิศวกรรมโยธาเฉพาะ

ก ลุ่ม วิชา  การพัฒนาโครงการ วิ จัยทาง

วิศวกรรมโยธาเฉพาะกลุ่มวิชา 

 

วศย 503 สมัมนาทางวิศวกรรมโยธา  

CVE 503 Civil Engineering Seminar  

2(1-2-3) 

ศึกษา ส ารวจ วิเคราะห์ วิพากษ์ วิจารณ์ และหา

ข้อสรุปประเดน็ปัญหาทางวิศวกรรมโยธาเฉพาะ

กลุ่มวิชา ซ่ึงอาจเป็นปัญหาที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อ

วิจัย หรือเป็นปัญหาที่มีความส าคัญและได้รับ

ความสนใจทางวิชาการอย่างกว้างขวาง โดยให้

ผู้เรียนศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ภายใต้การดูแล

และให้ค าแนะน าจากอาจารย์ ผู้สอน และ

น าเสนอผลการศึกษาหน้าช้ันเรียนและรูปแบบ

รายงาน 

5.4 วศย 512 สถิติส าหรับสิ่งแวดล้อมและ

ทรัพยากรน า้ 

CVE 512 Statistical Methods for 

Environment and Water Resources 

3(3-0-6) 

ศึกษาวิธีการทางสถิติที่ เหมาะสมกับข้อมูล

มลพิษสิ่งแวดล้อมและข้อมูลด้านทรัพยากร

น ้า การออกแบบการเกบ็ตัวอย่าง ประเภท

การสุ่มตัวอย่าง การกระจายตัวของข้อมูล 

ก า ร ทดสอบภ า ว ะ ส า ร รู ป ส นิ ทดี  ก า ร

วศย 512 วิธทีางสถิติส าหรับสิ่งแวดล้อมและ

ทรัพยากรน า้ 

CVE 512 Statistical Methods for 

Environment and Water Resources 

3(2-2-5) 

ศึกษาวิธีการทางสถิ ติที่ เหมาะสมกับข้อมูล

มลพิษสิ่งแวดล้อมและข้อมูลด้านทรัพยากรน้า 

การออกแบบการเกบ็ตัวอย่าง ประเภทการสุ่ม

ตัวอย่าง การกระจายตัวของข้อมูล การทดสอบ

ภาวะสารรูปสนิทดี การตรวจสอบค่าผิดปกติ
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ตรวจสอบค่าผิดปกติของข้อมูล การจัดการ

ข้อมูลที่ไม่ทราบค่าชัดเจน ความสัมพันธ์กัน

ของข้อมูล วิธีก าลังสองน้อยที่สุด วิธีการ

ถดถอยของข้อมูล การออกแบบการทดลอง 

การทดสอบสมมติฐาน การวิเคราะห์แนวโน้ม

ของข้อมูล 

ของข้อมูล การจัดการข้อมูลที่ไม่ทราบค่าชัดเจน 

ความสัมพันธ์กันของข้อมูล วิธีกาลังสองน้อย

ที่สุด วิธีการถดถอยของข้อมูล การออกแบบ

การทดลอง การทดสอบสมมติฐาน การ

วิเคราะห์แนวโน้มของข้อมูล 

5.3 วศย 513 การบริหารจัดการลุ่มน า้แบบองค์

รวม  

CVE 513 Integrated River Basin 

Management 

3(3-0-6) 

ศึกษาพ้ืนฐานการวางแผนพัฒนาลุ่มน า้แบบ

บูรณาการ การจัดสรรทรัพยากรน ้าแบบ

ย่ังยืน ผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม ผลกระทบ

เน่ืองจากการเปล่ียนแปลงสภาวะอากาศ การ

สร้างแบบจ าลองลุ่มน ้า นโยบายและแนว

ทางการจัดการลุ่มน า้ กรณีศึกษา 

วศย 513 การบริหารจัดการน า้ แบบบูรณาการ 

 

CVE 513 Integrated Water Resources 

Management 

3(2-2-5) 

ศึกษาพ้ืนฐานการวางแผนพัฒนาลุ่มน้าแบบ

บูรณาการ การจัดสรรทรัพยากรน้าแบบย่ังยืน 

ผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม ผลกระทบเน่ืองจาก

การเปล่ียนแปลงสภาวะอากาศ การสร้างแบบจา

ลองลุ่มน้า นโยบายและแนวทางการจัดการลุ่ม

น้า กรณีศึกษา 

5.7 วศย 616 กฎหมายสิ่งแวดล้อม  

CVE 616 Environmental Law 

3(3-0-6) 

ศึกษาพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษา

คุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ มาตรฐานของ

คุณภาพน ้ าผิ วดินภายในประ เทศและ

ต่างประเทศ มาตรฐานของคุณภาพอากาศ

ภ า ย ใ น ป ร ะ เ ท ศ แ ล ะ ต่ า ง ป ร ะ เ ท ศ 

พระราชบัญญัติน ้าในต่างประเทศ ข้อตกลง

นานาชาติเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 

วศย 519 กฎหมายสิ่งแวดล้อม  

CVE 519 Environmental Law 

3(2-2-5) 

ศึกษาพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพ

สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ มาตรฐานของคุณภาพน ้า

ผิ ว ดิ นภ าย ในประ เทศและ ต่ า งปร ะ เทศ 

มาตรฐานของคุณภาพอากาศภายในประเทศ

และ ต่ า งประ เทศ  พระร าช บัญญัติ น ้ า ใ น

ต่างประ เทศ ข้อตกลงนานาชา ติ เกี่ ยวกับ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

5.9 วศย 618  วิศวกรรมการควบคุมมลพิษทาง

อากาศ 

CVE 618  Air Pollution Control 

Engineering 

3(3-0-6) 

ศึกษาเกณฑ์และมาตรฐานของคุณภาพ

วศย 612  วิศวกรรมการควบคุมมลพิษทาง

อากาศ 

CVE 612  Air Pollution Control Engineering 

 

3(2-2-5) 

ศึกษาเกณฑ์และมาตรฐานของคุณภาพอากาศ 
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อากาศ การออกแบบและการควบคุมปริมาณ

อนุภาคในอากาศ มลพิษทางอากาศที่

หลากหลาย สารประกอบอินทรีย์ระเหย 

ระบบการหมุนเวียนอากาศ การควบคุมและ

การเผาก าจัดขยะของเสยี     

การออกแบบและการควบคุมปริมาณอนุภาคใน

อากาศ  มล พิษทา งอากาศที่ หลากหลาย 

สารประกอบอนิทรีย์ระเหย ระบบการหมุนเวียน

อากาศ การควบคุมและการเผาก าจัดขยะของ

เสยี     

5.10 วศย 619 หัวข้อคัดสรรทางวิศวกรรม

แหล่งน า้และสิ่งแวดล้อม 

CVE 619 Selected Topics in Water 

Resources and Environmental Engineering 

3(3-0-6) 

วิชาส าหรับศึกษาถึงปัญหาและการแก้ปัญหา

ทางวิศวกรรมแหล่งน ้าและสิ่งแวดล้อมที่

เกดิขึ้นจริง อย่างมีประสทิธภิาพและยั่งยืน 

วศย 613 หัวข้อคัดสรรทางวิศวกรรมแหล่ง

น า้และสิ่งแวดล้อม 

CVE 613 Selected Topics in Water 

Resources and Environmental Engineering 

1(0-2-1) 

วิชาส าหรับศึกษาถึงปัญหาและการแก้ปัญหา

ทางวิศวกรรมแหล่งน า้และสิ่งแวดล้อมที่เกิดข้ึน

จริง อย่างมีประสทิธภิาพและยั่งยืน 

5.4 วศย 521 การบริหารโครงการก่อสร้าง

นานาชาต ิ  

CVE 521International Construction 

Projects Management 

3(3-0-6) 

ศึกษาหลักการและการปฏิบั ติ เกี่ ยวกับ

โครงการก่อสร้างระดับนานาชาติ การบริหาร

โครงการก่อสร้างระดับนานาชาติ  การ

วางแผนงาน การด าเ นินโครงการ การ

ติดตามและควบคุมโครงการ การประเมินผล

โครงการ การเผยแพร่และการใช้ประโยชน์

จากการประเมินผลโครงการ 

วศย 525 การจัดการโครงการก่อสร้างระดับ

นานาชาต ิ  

CVE 525 International Construction 

Project Management 

3(2-2-5) 

ศึกษาหลักการและการปฏบัิติเกี่ยวกบัโครงการ

ก่อสร้างระดับนานาชาติ การบริหารโครงการ

ก่อสร้างระดับนานาชาติ การวางแผนงาน การ

ด าเนินโครงการ การติดตามและควบคุม

โครงการ การประเมินผลโครงการ การเผยแพร่

และการใช้ประโยชน์จากการประเมินผล

โครงการ 

5.5 วศย 526 การบริหารความปลอดภัยใน

โครงการ ก่อสร้าง  

CVE 526 Safety Management for 

Construction 

3(3-0-6) 

ศึกษานโยบายความปลอดภัย และกฎแห่ง

ความปลอดภัย ปัญหาจากแนวของผู้บริหาร

ระดับสูง สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ การใช้ 

PDCA ในเร่ืองความปลอดภัย การจัดการ

วศย 527 การจัดการความปลอดภัยส าหรับการ

ก่อสร้าง  

CVE 527 Safety Management for 

Construction 

3(3-0-6) 

ศึกษาแนวคิดและหลักการเกี่ยวกับการเงิน 

งบประมาณและการบัญชี การวางแผนและการ

ควบคุม การวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายในโครงการ

ก่อสร้าง การบริหารการเงิน และงบประมาณ 
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และการควบคุมความปลอดภัย มาตรฐาน

ความปลอดภัย การบริหารโครงการและ

เอกสาร แผนความปลอดภัย และการจัดการ

ความปลอดภัยในโครงการก่อสร้าง 

การตรวจสอบทางการเงิน การใช้เทคโนโลยี

สา รสน เทศ เ พ่ื อการบ ริหารการ เ งินและ

งบประมาณ แนวโน้มการบริหารการเงินใน

องค์กร 

5.6 วศย 614 กระบวนการขั้นสูงในการผลิต

น า้ประปา 

CVE 614 Advanced Water Treatment 

Processes 

3(3-0-6) 

ศึกษาลักษณะของแหล่งน า้และปริมาณความ

ต้องการน ้าประปาของชุมชน กระบวนการ

ทางกายภาพและ เคมีส าห รับการผ ลิต

น ้าประปาเพ่ือชุมชนและอุตสาหกรรม การ

อ อ ก แ บ บ ท า ง วิ ศ ว ก ร ร ม ข อ ง ห น่ ว ย

กระบวนการที่เกี่ยวข้อง การสร้างแบบจ าลอง

ทางคณิตศาสตร์ของหน่วยกระบวนการ 

วศย 518  กระบวนการขั้นสงูในการบ าบัดน า้ 

CVE 518  Advanced Water Treatment 

Processes 

3(3-0-6) 

ศึกษาลักษณะของแหล่งน้าและปริมาณความ

ต้องการน้าประปาของชุมชน กระบวนการทาง

กายภาพและเคมีสาหรับการผลิตน้าประปาเพ่ือ

ชุมชนและอุตสาหกรรม การออกแบบทาง

วิศวกรรมของหน่วยกระบวนการที่ เกี่ยวข้อง 

การสร้างแบบจาลองทางคณิตศาสตร์ของหน่วย

กระบวนการ 

 

5.8 วศย 529 เร่ืองคัดสรรทางวิศวกรรมการ

จัดการการก่อสร้าง 

CVE 529 Selected Topics in Construction 

Management Engineering 

3(3-0-6) 

วิชาส าหรับศึกษาถึงปัญหาและการแก้ปัญหา

ทางวิศวกรรมการจัดการการก่อสร้างที่

เกดิขึ้นจริง อย่างมีประสทิธภิาพและยั่งยืน 

วศย 623 หัวข้อคัดสรรทางวิศวกรรมการ

จัดการการก่อสร้าง 

CVE 623 Selected Topics in Construction 

Management Engineering 

1(0-2-1) 

วิชาส าหรับศึกษาถึงปัญหาและการแก้ปัญหา

ทางวิศวกรรมการจัดการการก่อสร้างที่เกิดข้ึน

จริง อย่างมีประสทิธภิาพและยั่งยืน 

5.9 วศย 539 เ ร่ืองคัดสรรทางวิศวกรรม

โครงสร้าง  

CVE 539 Selected Topics in Structural 

Engineering 

3(3-0-6) 

วิชาส าหรับศึกษาถึงปัญหาและการแก้ปัญหา

ทางวิศวกรรมโครงสร้างที่เกิดข้ึนจริง อย่างมี

ประสทิธภิาพและยั่งยืน 

วศย 632 หัวข้อคัดสรรทางวิศวกรรมโครงสร้าง 

CVE 632 Selected Topics in Structural 

Engineering 

1(0-2-1) 

วิชาส าหรับศึกษาถึงปัญหาและการแก้ปัญหา

ทางวิศวกรรมโครงสร้างที่เกิดข้ึนจริง อย่างมี

ประสทิธภิาพและยั่งยืน  
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5.10 วศย 538 การวิเคราะห์โครงสร้างด้วยวิธไีฟ

ไนต์อลิิเมนต์  

CVE 538 Finite Element Analysis of 

Structures 

3(3-0-6) 

ศึกษาหลักการพ้ืนฐานของวิธีไฟไนต์เอลิ

เมนต์ วิธีถ่วงน ้าหนักเศษตกค้าง สมการไฟ

ไนต์เอลิเมนต์ สมการจากหลักการพลังงาน 

ฟังก์ช่ันรูปร่าง การวิเคราะห์ไฟไนท์อิลิเมนต์

ของระบบสองมิติ   และสามมิติ ซีเอสทีเอลิ

เมนต์ ไอโซพาราเมตริกเอลิเมนต์ โซลิดเอลิ

เมนต์ โครงสร้างแผ่นและเปลือกบาง การใช้

วิธีเชิงตัวเลข และคอมพิวเตอร์วิเคราะห์

โครงสร้าง การประยุกต์ในปัญหาวิศวกรรม

โครงสร้าง 

วศย 538 วิธไีฟไนต์อิลิเมนต์ส าหรับโครงสร้าง

ทางวิศวกรรม  

CVE 538 Finite Element Methods for 

Engineering Structures 

3(3-0-6) 

ศึกษาหลักการพ้ืนฐานของไฟไนต์อิลิเมนต์ วิธี

ถ่วงน า้หนักเศษตกค้าง สมการไฟไนต์อิลิเมนต์ 

สมการจากหลักการพลังงาน ฟังกช่ั์นรูปร่าง การ

วิเคราะห์ไฟไนต์อิลิเมนต์ของระบบสองมิติ และ

สามมิติ ซีเอสทเีอลิเมนต์ ไอโซพาราเมตริกอิลิ

เมนต์ อิลิเมนต์ทรงตัน โครงสร้างแผ่นและ

เปลือกบาง การใช้วิธีเชิงตัวเลข และ

คอมพิวเตอร์วิเคราะห์โครงสร้าง การประยุกต์

ในปัญหาวิศวกรรมโครงสร้าง 

5.12 วศย 631 โครงสร้างเหลก็ขั้นสงู   

CVE 631 Advanced Steel Structures 

3(3-0-6) 

ศึกษาพฤติกรรมขององค์อาคารรับแรงอัด 

แรงดึง องค์อาคารที่ รับแรงดัดและแรงอัด 

ร่วมกัน องค์อาคารรับแรงบิด คานที่มีและ

ปราศจากค า้ยันด้านข้าง เสถียรภาพขององค์

อาคารของโครงสร้างเหลก็ ข้อต่อของอาคาร

เหล็ก  หลักการและทฤษฎี พ้ืนฐานของ

มาตรฐานการออกแบบในปัจจุบัน การ

ออกแบบการล้าของโครงสร้างเหล็ก การ

ออกแบบโครงสร้างเหลก็โดยวิธพีลาสติก 

วศย 533 พฤติกรรมของโครงสร้างเหลก็  

CVE 533 Behaviors of Steel Structures 

3(2-2-5) 

ศึกษาพฤติกรรมขององค์อาคารรับแรงอัด แรง

ดึง องค์อาคารที่รับแรงดัดและแรงอัด ร่วมกัน 

องค์อาคารรับแรงบิด คานที่มีและปราศจากค้า

ยันด้านข้าง เสถียรภาพขององค์อาคารของ

โครงสร้างเหล็ก ข้อต่อของอาคารเหล็ก 

หลักการและทฤษฎีพ้ืนฐานของมาตรฐานการ

ออกแบบในปัจจุบัน การออกแบบการล้าของ

โครงสร้างเหลก็ การออกแบบโครงสร้างเหลก็

โดยวิธพีลาสติก 

5.13 วศย 636 เทคนิคและวัสดุที่ ใช้ซ่อมแซม

โครงสร้างคอนกรีตที่เสื่อมสภาพ 

CVE 636 Repair Techniques and 

Materials for Deteriorated Concrete 

Structures 

วศย 569 การซ่อมแซมโครงสร้างคอนกรีตที่

เสื่อมสภาพ  

CVE 569 Repair Techniques for 

Deteriorated Concrete Structures 
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3(3-0-6) 

ศึกษาความเสียหายจากการเสื่อมสภาพของ

คอนกรีต การบ ารุงรักษาคอนกรีต ลักษณะ

ของคอนกรีต และความรุนแรงของความ

เสียหาย ที่ต้องการซ่อมแซม การหาสาเหตุ

ความเสยีหาย การวิเคราะห์ความรุนแรง การ

ขยายตัวของความเสียหายต้องการซ่อมแซม 

การเลือกวัสดุและวิธีการซ่อมแซม การ

เตรียมคอนกรีตเดิมเพ่ือการซ่อมแซม 

3(3-0-6) 

ศึกษาความเสียหายจากการเสื่อมสภาพของ

คอนกรีต การบารุงรักษาคอนกรีต ลักษณะของ

คอนกรีต และความรุนแรงของความเสียหาย ที่

ต้องการซ่อมแซม การหาสาเหตุความเสียหาย 

การวิเคราะห์ความรุนแรง การขยายตัวของ

ความเสียหายที่ต้องการซ่อมแซม การเลือกวัสดุ

และวิธีการซ่อมแซม การเตรียมคอนกรีตเดิม

เพ่ือการซ่อมแซม 

 

 

 

5.14 วศย 634  คอนกรีตเทคโนโลยีขั้นสงู  

CVE 634  Advanced Concrete 

Technology 

3(3-0-6) 

ศึ กษา คุณสมบัติ ของคอนก รีตสดและ

คอนกรีตที่แขง็ตัว  พฤติกรรมอิลาสติก การ

คืบ การล้า การหดตัว ความคงทนของ

โครงสร้างคอนกรีต ความต้านทานการ

กระแทก จุลโครงสร้างของคอนกรีตชนิดต่าง 

ๆ คอนกรีตก าลังสูง คอนกรีตการเทได้สูง 

คอนกรีตน า้หนักเบา คอนกรีตสมรรถนะสูง 

คอนกรีตเสริมใยและคอนกรีตอัดแน่น 

ความก้าวหน้าล่าสดุทางเทคโนโลยีคอนกรีต 

วศย 561  คอนกรีตเทคโนโลยีขั้นสงู 

CVE 561 Advanced Concrete Technology 

 

3(3-0-6) 

ศึกษาคุณสมบัติของคอนกรีตสดและคอนกรีตที่

แขง็ตัว พฤติกรรมยืดหยุ่น การคืบ การล้า การ

หดตัว ความคงทนของโครงสร้างคอนกรีต 

ความต้านทานการกระแทก โครงสร้างของ

คอนกรีตระดับจุลภาค คอนกรีตกาลังสูง 

คอนกรีตไหลเองได้ คอนกรีตน้าหนักเบา 

คอนกรีตสมรรถนะสูง คอนกรีตเสริมใย และ

คอนกรีตอัดแน่น ความก้าวหน้าล่าสุดทาง

เทคโนโลยีคอนกรีต 

5.15 วศย 635  วัสดุวิศวกรรมโยธาขั้นสงู   

CVE 635 Advanced Civil Engineering 

Materials 

3(3-0-6) 

ศึกษาจุลโครงสร้างของวัสดุวิศวกรรมโยธา 

วัสดุประกอบ กลไกการพัง การวิเคราะห์การ

วิบัติและการพัง ก าลังการล้าและการขยายตัว

รอยร้าวของวัสดุ สเตอริโอโลยี เทคนิคการ

วิเคราะห์โครงสร้างและคุณสมบัติของวัสดุ 

วศย 564  วัสดุวิศวกรรมโยธาขั้นสงู 

CVE 564 Advanced Civil Engineering 

Materials 

3(3-0-6) 

ศึกษาจุลโครงสร้างของวัสดุวิศวกรรมโยธา วัสดุ

ประกอบ กลไกการพัง การวิเคราะห์การวิบัติ

และการพัง กาลังการล้าและการขยายตัวรอย

ร้าวของวัสดุ สเตอริโอโลยี เทคนิคการวิเคราะห์

โครงสร้างและคุณสมบัติของวัสดุด้วยเทคนิค 



 

หลกัสตูรวิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวิชาวศิวกรรมโยธา หลกัสตูรปรับปรุง พ.ศ.2559                    หน้า 139 
 

ล าดบั หลกัสูตรใหม่ พ.ศ.2554 หลกัสูตรปรบัปรุง พ.ศ.2559 

เช่น TEM SEM เอก็ซเรย์ดิฟแฟรคชัน รี

โ อ โ ล ยี  ค ว าม ก้ า วห น้ า ล่ า สุ ดท า ง วั ส ดุ

วิศวกรรม 

เอก็ซเรย์ดิฟแฟรคชัน รีโอโลยี และศึกษา

ความก้าวหน้าล่าสดุทางวัสดุวิศวกรรม 

6 มีการปรับเปล่ียนค าอธบิายรายวิชา 

7 มีการปรับรายบังคับ 4 วิชา ในแต่ละหมวดดังต่อไปนี้  

7.1 กลุ่มวิชาวิศวกรรมแหล่งน า้และสิ่งแวดล้อม (Water Resources and Environmental 

Engineering) 

วศย 511 อุทกวิทยาขั้นสูง   

CVE 511 Advanced Hydrology 

3(3-0-6) 

ศึกษาศักย์ของมวลอากาศช้ืน น า้ฟ้า ปริมาณ

ฝนสูงสุดที่อาจเป็นได้ ความสัมพันธ์ระหว่าง

ความเข้ม-ช่วงเวลา ส าหรับเขื่อนเกบ็กักน ้า 

การ เค ล่ือนตั วของกราฟน ้ านองสู งสุ ด 

แนวคิดในการวิเคราะห์ข้อมูลอุทกวิทยาเพ่ือ

วางแผนพัฒนาและจัดการทรัพยากรน า้ 

 

วศย 512 สถิติส าหรับสิ่งแวดล้อมและ

ทรัพยากรน า้   

CVE 512 Statistical Methods for 

Environment and Water Resources 

3(3-0-6) 

ศึกษาวิธีการทางสถิติที่ เหมาะสมกับข้อมูล

มลพิษสิ่งแวดล้อมและข้อมูลด้านทรัพยากร

น ้า การออกแบบการเกบ็ตัวอย่าง ประเภท

การสุ่มตัวอย่าง การกระจายตัวของข้อมูล 

ก า ร ทดสอบภ า ว ะ ส า ร รู ป ส นิ ทดี  ก า ร

ตรวจสอบค่าผิดปกติของข้อมูล การจัดการ

ข้อมูลที่ไม่ทราบค่าชัดเจน ความสัมพันธ์กัน

ของข้อมูล วิธีก าลังสองน้อยที่สุด วิธีการ

ถดถอยของข้อมูล การออกแบบการทดลอง 

การทดสอบสมมติฐาน การวิเคราะห์แนวโน้ม

ของข้อมูล 

 

วศย 511  อุทกวิทยาขั้นสงู   

CVE 511  Advanced Hydrology 

3(3-0-6) 

ศึกษาศักย์ของมวลอากาศช้ืน น้าฟ้า ปริมาณฝน

สูงสุดที่อาจเป็นได้ ความสัมพันธ์ระหว่างความ

เข้ม-ช่วงเวลา สาหรับเขื่อนเกบ็กักน้า การ

เคล่ือนตัวของกราฟน้านองสงูสดุ แนวคิดในการ

วิเคราะห์ข้อมูลอุทกวิทยาเพ่ือวางแผนพัฒนา

และจัดการทรัพยากรน้า 

 

วศย 512    วิธทีางสถิติส าหรับสิ่งแวดล้อมและ

ทรัพยากรน า้  

CVE 512   Statistical Methods for  

Environment and Water Resources 

3(2-2-5) 

ศึกษาวิธีการทางสถิ ติที่ เหมาะสมกับข้อมูล

มลพิษสิ่งแวดล้อมและข้อมูลด้านทรัพยากรน้า 

การออกแบบการเกบ็ตัวอย่าง ประเภทการสุ่ม

ตัวอย่าง การกระจายตัวของข้อมูล การทดสอบ

ภาวะสารรูปสนิทดี การตรวจสอบค่าผิดปกติ

ของข้อมูล การจัดการข้อมูลที่ไม่ทราบค่าชัดเจน 

ความสัมพันธ์กันของข้อมูล วิธีกาลังสองน้อย

ที่สุด วิธีการถดถอยของข้อมูล การออกแบบ

การทดลอง การทดสอบสมมติฐาน การ

วิเคราะห์แนวโน้มของข้อมูล 
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วศย 513 การบริหารจัดการลุ่มน า้แบบองค์

รวม 

CVE 513 Integrated River Basin 

Management 

3(3-0-6) 

ศึกษาพ้ืนฐานการวางแผนพัฒนาลุ่มน า้แบบ

บูรณาการ การจัดสรรทรัพยากรน ้าแบบ

ย่ังยืน ผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม ผลกระทบ

เน่ืองจากการเปล่ียนแปลงสภาวะอากาศ การ

สร้างแบบจ าลองลุ่มน ้า นโยบายและแนว

ทางการจัดการลุ่มน า้ กรณีศึกษา 

 

วศย 514 กระบวนการขั้นสงูในการบ าบัดน า้

เสยีจากชุมชน  

CVE 514 Advanced Domestic 

Wastewater Treatment Processes 

 

3(3-0-6) 

ศึกษาลักษณะของน า้เสียชุมชน การบ าบัดน า้

เสยีชุมชนด้วยกระบวนการทางกายภาพ เคมี 

และชีวภาพ การบ าบัดแบบใช้อากาศและไม่

ใช้อากาศ การใช้แบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ 

การก าจัดไนโตรเจนและฟอสฟอรัส การ

จัดการตะกอนของน า้เสยี 

 

 

 

วศย 513  การบริหารจัดการน า้ แบบบูรณาการ 

CVE 513  Integrated Water Resources 

Management 

3(2-2-5) 

ศึกษาพ้ืนฐานการวางแผนพัฒนาลุ่มน้าแบบ

บูรณาการ การจัดสรรทรัพยากรน้าแบบย่ังยืน 

ผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม ผลกระทบเน่ืองจาก

การเปล่ียนแปลงสภาวะอากาศ การสร้างแบบจา

ลองลุ่มน้า นโยบายและแนวทางการจัดการลุ่ม

น้า กรณีศึกษา 

 

 

วศย 514  กระบวนการขั้นสูงในการบ าบัดน ้า

เสยีจากชุมชน 

CVE 514  Advanced Domestic Wastewater 

Treatment 

 Processes 

3(3-0-6)  

ศึกษาลักษณะของน ้าเสียชุมชน การบ าบัดน ้า

เสียชุมชนด้วยกระบวนการทางกายภาพ เคมี 

และชีวภาพ การบ าบัดแบบใช้อากาศและไม่ใช้

อากาศ การใช้แบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ การ

ก าจัดไนโตรเจนและฟอสฟอรัส การจัดการ

ตะกอนของน า้เสยี 

7.2 กลุ่มวิชาวิศวกรรมการจัดการก่อสร้าง (Construction Management Engineering) 

วศย 521  การบริหารโครงการก่อสร้าง

นานาชาต ิ

CVE 521  International Construction 

Projects Management 

3(3-0-6) 

วศย 521  วิธกีารและเคร่ืองจักรที่ใช้ในการ

ก่อสร้าง  

CVE 521  Construction Methods and 

Equipment 

3(2-2-5) 
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ศึกษาหลักการและการปฏิบั ติ เกี่ ยวกับ

โครงการก่อสร้างระดับนานาชาติ การบริหาร

โครงการก่อสร้างระดับนานาชาติ  การ

วางแผนงาน การด าเ นินโครงการ การ

ติดตามและควบคุมโครงการ การประเมินผล

โครงการ การเผยแพร่และการใช้ประโยชน์

จากการประเมินผลโครงการ 

 

วศย 522 การบริหารองค์กรก่อสร้าง  

CVE 522  Construction Organizational 

Management 

3(3-0-6) 

ศึกษาแนวคิดทฤษฎีองค์การ การบริหารและ

การจัดการองค์กรในงานก่อสร้าง ปัจจัยที่มี

ผลต่อประสิทธิภาพการบริหารและการ

จัดการองค์กรก่อสร้าง การวางแผนกลยุทธ์

และการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการบริหาร

องค์กรก่อสร้าง การบริหารคุณภาพใน

องค์กร กลยุทธ์และทักษะการบริหารการ

ก่อสร้าง วิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบันและ

แนวโน้มการบริหารและการจัดการองค์กร

ก่อสร้าง 

 

วศย 523  วิศวกรรมคุณค่าในโครงการ

ก่อสร้าง 

CVE 523  Value Engineering in 

Construction Project 

3(3-0-6) 

ศึกษา วิศวกรรมคุณค่าในอุตสาหกรรม

ก่อส ร้ าง  วัฏ จักรของการควบคุมราคา 

วัตถุประสงค์ของวิศวกรรมคุณค่า การ

เลือกใช้วิธีการและเทคนิคการบูรณาการ

วิศวกรรมคุณค่า ในงานออกแบบโครงการ

ก่อสร้าง กระบวนการในการจัดการ 

ศึกษาการเลือกใช้เคร่ืองจักรและวิธกีารก่อสร้าง

สาหรับดินและงานคอนกรีต เคร่ืองมือที่ใช้ใน

การเคล่ือนย้าย การยก การลาเลียงและการสบู

มวลดินและคอนกรีต เสาเขม็และเคร่ืองตอก

เสาเขม็ งานอุโมงค์ เคร่ืองจักรสาหรับการผลิต

คอนกรีต การประมาณค่าใช้จ่ายใน

ขบวนการผลิต 

 

 

วศย 522  เทคนิคการตรวจงาน    

CVE 522  Inspection Techniques  

 

3(2-2-5) 

ศึกษาบทบาทของผู้ตรวจงาน มนุษย์สัมพันธ์ 

ขั้นตอนของงานก่อสร้าง และจุดสาคัญที่จะต้อง

ตรวจเป็นพิเศษ บทกาหนดและความคลาด

เคล่ือนที่ยอมให้ ความปลอดภัยในการปฏิบัติ 

การทารายงานการก่อสร้าง ความสาคัญของ

รายการก่อสร้างประกอบแบบเกี่ยวกับคุณภาพ

ของวัสดุ การทดสอบวัสดุและการเทียบเท่า

เทคโนโลยีของวัสดุที่ใช้ในงานก่อสร้าง 

 

 

วศย 523  การจัดการองค์กรก่อสร้าง 

   

CVE 523  Construction Organizationa 

l Management 

3(2-2-5) 

ศึกษาแนวคิดทฤษฎีองค์การ การบริหารและ

การจัดการองค์กรในงานก่อสร้าง ปัจจัยที่มีผล

ต่อประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการ

องค์กรก่อสร้าง การวางแผนกลยุทธ์และการ

ประเมินผลสัมฤทธิ์ ทางการบริหารองค์กร

ก่อสร้าง การบริหารคุณภาพในองค์กร กลยุทธ์
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วศย 524  การบริหารการเงินของโครงกา  

CVE 524  Project Financial Management

  

3(3-0-6) 

ศึกษาความส าคัญของการบริหารการเงินต่อ

การบริหารงานโครงการในองค์กรก่อสร้าง 

โครงการก่อสร้างและกระบวนงานก่อสร้าง 

การไฟแนนซ์โครงการ เทคนิคการจัดหา

โครงการ จุดคุ้มทุน ก าไร การวิเคราะห์

รายรับรายจ่ายของโครงการกับระบบบัญชีใน

งานก่อสร้าง รวมถึงระบบและฐานข้อมูลเพ่ือ

การควบคุมค่าใช้จ่าย การประเมินเพ่ือพัฒนา

โครงการเป็นการประเมินความเป็นไปได้ใน

การริเร่ิมโครงการ การวิเคราะห์การเงินและ

สภาพแวดล้อมโครงการ เพ่ือใช้ช่วยในการ

ตัดสินใจในการพัฒนาโครงการ หรือใช้ใน

การโน้มน้าวลูกค้าในศักยภาพทางธุรกิจของ

โครงการ รวมถึงแนะน าวิธีการต่อรอง และ

กระบวนการสรุปข้อมูลโครงการกบัลูกค้า 

และทักษะการบริหารการก่อสร้าง วิเคราะห์

สถานการณ์ปัจจุบันและแนวโน้มการบริหารและ

การจัดการองค์กรก่อสร้าง 

 

 

วศย 524  การควบคุมต้นทุนโครงการก่อสร้าง  

CVE 524  Cost Control in Construction 

Project 

3(2-2-5) 

ศึกษาแนวคิดและหลักการเกี่ยวกับการเงิน 

งบประมาณและการบัญชี การวางแผนและการ

ควบคุมการวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายในโครงการ

ก่อสร้าง การบริหารการเงิน และงบประมาณ 

การตรวจสอบทางการเงิน การใช้เทคโนโลยี

สา รสน เทศ เ พ่ื อการบ ริหารการ เ งินและ

งบประมาณ แนวโน้มการบริหารการเงินใน

องค์กร 

 

7.3 กลุ่มวิชาวิศวกรรมโครงสร้าง (Structural Engineering) 

 วศย 531  การวิเคราะห์โครงสร้างขั้นสงู  

CVE 531  Advanced Structural Analysis 

3(3-0-6) 

ศึกษาการวิเคราะห์โครงสร้างที่ประกอบด้วย

ช้ินส่วนที่หน้าตัดเปล่ียนแปลง โครงสร้าง

อา ร์ค โครงสร้ าง เคเ บิล การ วิ เคราะ ห์

โครงสร้างโดยวิธีเมตริกซ์  เทคนิคการแก้

ระบบสมการเชิงเส้นขนาดใหญ่ คอมพิวเตอร์

ในการวิเคราะห์โครงสร้าง การวิเคราะห์

วศย 531  พลศาสตร์โครงสร้าง  

CVE 531  Structural Dynamics 

3(3-0-6) 

ศึกษาการวิเคราะห์ผลตอบสนองทางพลศาสตร์

ของระบบที่มีหน่ึงและหลายดีกรีของความอิสระ 

การสั่นแบบฮาร์โมนิค การสั่นแบบคาบและแรง

ดล การสั่นแบบอิสระและแบบบังคับ การสร้าง

สเปกตรัมผลตอบสนอง การจาลองแรงพลวัต 

แรงลม และแผ่นดินไหว วิธีวิเคราะห์เชิง
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โครงสร้างโดยวิธไีฟไนต์เอลิเมนต์เบ้ืองต้น  

 

 

 

 

วศย 532  เสถียรภาพของโครงสร้าง 

  

CVE 532  Stability of Structures 

3(3-0-6) 

ศึกษาทฤษฎีเสถียรภาพของโครงสร้าง แรง

ดัดทุติยภูมิ การโค้งงอของเสาในช่วงอิลา

สติกและอินอิลาสติก การบิด และโค้งงอ

ด้านข้างของคาน เสา คาน-เสา โครงข้อแขง็ 

แผ่นบาง และเปลือกบาง การวิเคราะห์ โดย

ใช้วิธีทางตัวเลขและพลังงาน การแก้ปัญหา

ความไม่เสถียรภาพในปัจจุบัน 

 

 

 

วศย 533  การออกแบบคอนกรีตเสริมเหลก็

ขั้นสงู   

CVE 533  Advanced Reinforced Concrete 

Design 

3(3-0-6) 

ศึกษาพฤติกรรม และ ก าลังขององค์อาคาร

คอนกรีตเสริมเหลก็ภายใต้แรงกระท าต่างๆ 

ข้อต่อของอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก  การ

วิบัติของโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก 

มาตรฐานการออกแบบโครงสร้างคอนกรีต

เสริมเหลก็ในปัจจุบัน การวิเคราะห์เส้นคราก

ของแผ่นพ้ืน แนวคิดของการออกแบบ

โครงสร้างโดยใช้ทฤษฎี ลิมิตสเตต ความ

เหนียวของช้ินส่วนโครงสร้างคอนกรีตเสริม

เหลก็ การวิเคราะห์แบบ strut-and-tie   

พลศาสตร์ เช่น วิธีวิเคราะห์โหมด วิธีวิเคราะห์

สเปกตรัม วิธวิีเคราะห์ในโดเมนเวลาและโดเมน

ความถี่ 

 

 

วศย 532  พฤติกรรมของโครงสร้างคอนกรีต  

 

CVE 532  Behaviors of Concrete Structures  

3(2-2-5) 

ศึกษาพฤติกรรมของทั้งโครงสร้างคอนกรีต

เสริมเหล็กและคอนกรีตอัดแรง โดยเน้นที่

พฤติกรรมการดัด การอัด การเฉือน การบิด 

และการอัดร่วมกับการดัด ขององค์อาคารเชิง

เส้น พฤติกรรมขององค์อาคารในอาณาบริเวณดี 

พฤติกรรมขององค์อาคารเชิงระนาบ จุดต่อ กา

แพงรับแรงเฉือน และแผ่นพ้ืน พฤติกรรม

เน่ืองจากความชะรูด พฤติกรรมของโครงสร้างที่

สมัพันธ์กับเวลาและการกระตุ้นสภาวะแวดล้อม

ภายนอก 

 

วศย 533  พฤติกรรมของโครงสร้างเหลก็  

  

CVE 533  Behaviors of Steel Structures 

 

3(2-2-5) 

ศึกษาพฤติกรรมขององค์อาคารรับแรงอัด แรง

ดึง องค์อาคารที่รับแรงดัดและแรงอัด ร่วมกัน 

องค์อาคารรับแรงบิด คานที่มีและปราศจากค้า

ยันด้านข้าง เสถียรภาพขององค์อาคารของ

โครงสร้างเหล็ก ข้อต่อของอาคารเหล็ก 

หลักการและทฤษฎีพ้ืนฐานของมาตรฐานการ

ออกแบบในปัจจุบัน การออกแบบการล้าของ

โครงสร้างเหลก็ การออกแบบโครงสร้างเหลก็

โดยวิธพีลาสติก 
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วศย 534 วิศวกรรมฐานรากขั้นสงู  

CVE 534  Advanced Foundation 

Engineering 

3(3-0-6) 

ศึกษาการตรวจสอบ ช้ันดินและ หินใน

โครงการก่อสร้างขนาดใหญ่  ฐานรากแบบ

ต่าง ๆ เข็มพืด  เสา เข็มและเข็ม เจาะ  

อิทธิพลการสั่นสะเทือนจากการตอกเข็ม  

ฐานรากแบบเคซอง  การหาค่าการทรุดตัว

และการประยุกต์  การปรับปรุงฐานรากให้

มั่นคง 

 

 

 

 

 

 

 

วศย 534  การวิเคราะห์โครงสร้างขั้นสงู   

CVE 534  Advanced Structural Analysis 

3(3-0-6) 

ศึกษาทฤษฎีการวิเคราะห์โครงสร้างในภาวะ

สมดุล ทฤษฎีของการแอ่นตัว การคานวณการ

แอ่นตัวของโครงสร้างอินดีเทอร์มิเนทเชิงสถิต

ด้วยวิธีของแรงและวิธีของการเคล่ือนตัว การ

วิ เคราะ ห์การแอ่นตั วของคานด้วยวิธี เ ชิ ง

ประมาณ ความเป็นพลาสติกและการออกแบบ

ในภาวะขีดสุด แผ่นพ้ืนและโครงสร้างเปลือก

บาง โครงสร้างแผ่นเย้ือ โครงสร้างที่มีหน้าตัด

ไม่สม่าเสมอ ผลเน่ืองจากแรงตามแนวแกน โค้ง

ตั้งยืดหยุ่น เคเบิล 
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1 วศย 532  เสถียรภาพของโครงสร้าง 

CVE 532  Advanced Reinforced Concrete Design 

3(3-0-6) 

ศึกษาทฤษฎีเสถียรภาพของโครงสร้าง แรงดัดทุติยภมูิ 

การโค้งงอของเสาในช่วงอิลาสติกและอินอิลาสติก การ

บิด และโค้งงอด้านข้างของคาน เสา คาน-เสา โครงข้อ

แขง็ แผ่นบาง และเปลือกบาง การวิเคราะห์ โดยใช้วิธี

ทางตั ว เลขและพลังงาน การแก้ปัญหาความไม่

เสถียรภาพในปัจจุบัน 

-ไม่มี- 

2 วศย 533  การออกแบบคอนกรีตเสริมเหลก็ขั้นสูง 

CVE 533  Advanced Foundation Engineering 

3(3-0-6) 

ศึกษาพฤติกรรม และ ก าลังขององค์อาคารคอนกรีต

เสริมเหล็กภายใต้แรงกระท าต่างๆ ข้อต่อของอาคาร

คอนกรีตเสริมเหลก็  การวิบัติของโครงสร้างคอนกรีต

เสริมเหลก็ มาตรฐานการออกแบบโครงสร้างคอนกรีต

เสริมเหลก็ในปัจจุบัน การวิเคราะห์เส้นครากของแผ่น

พ้ืน แนวคิดของการออกแบบโครงสร้างโดยใช้ทฤษฎี 

ลิมิตสเตต ความเหนียวของช้ินส่วนโครงสร้างคอนกรีต

เสริมเหลก็ การวิเคราะห์แบบ strut-and-tie   

-ไม่มี- 

3 วศย 534  วิศวกรรมฐานรากขั้นสงู  

CVE 534  Advanced Foundation Engineering 

3(3-0-6) 

ศึกษาการตรวจสอบช้ันดินและหินในโครงการก่อสร้าง

ขนาดใหญ่  ฐานรากแบบต่าง ๆ เขม็พืด  เสาเขม็และ

เข็มเจาะ  อิทธิพลการสั่นสะเทือนจากการตอกเข็ม  

ฐานรากแบบเคซอง  การหาค่าการทรุดตัวและการ

ประยุกต์  การปรับปรุงฐานรากให้มั่นคง 

-ไม่มี- 

4 วศย 535  วิธกีารทดลองในวิศวกรรมโครงสร้าง  

CVE 535  Experimental Methods in Structural 

Engineering 

3(3-0-6) 

ศึกษาวิธีการและอุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงานวิจัย

-ไม่มี- 
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วิศวกรรมโครงสร้าง หัวข้อรวมถึงทฤษฎี ลักษณะ

ทางการท างานและผลการใช้เคร่ืองมือทรานซดิวเซอร์ 

การตรวจสอบอย่างละเอียดของเคร่ืองมือทรานซดิว

เซอร์ ระบบการโหลดและการควบคุม การรวบรวม

ข้อมูลและสัญญาณ ความรู้เบ้ืองต้นของการทดสอบ

โครงสร้างแบบไม่ท าลาย 

5 วศย 536 การวิเคราะห์โครงสร้างโดยวิธเีมตริกซ์  

CVE 536 Matrix Methods in Structural Analysis 

3(3-0-6) 

การใช้พีชคณิตของเมตริกซ์ในการแก้ปัญหาโครงสร้าง 

การวิเคราะห์สปริง คานต่อเน่ือง โครงข้อหมุน โครงข้อ

แข็ง โดยวิธีสติฟเนสและวิธี เฟลกซิบิ ลิตี้  การใช้

คอมพิวเตอร์กบัเมตริกซ์ 

-ไม่มี- 

6 วศย 632 การออกแบบโครงสร้างต้านทานแผ่นดินไหว 

CVE 632 Seismic Design of Structures  

3(3-0-6) 

ศึกษาวิศวกรรมแผ่นดินไหวเบ้ืองต้น ธรรมชาติของ

คล่ืนแผ่นดินไหว ความเข้มและขนาดของแผ่นดินไหว 

การตอบสนองและการวิเคราะห์ สเปคตรัม มาตรฐาน

การออกแบบต้านแผ่นดินไหวและการวิเคราะห์

แผ่นดินไหว การสั่นสะเทอืนไม่แน่นอน การสร้างข้อมูล

แผ่นดินไหวจ าลอง การออกแบบและการก าหนด

รายละเอยีดโครงสร้างเพ่ือรับแรงแผ่นดินไหว 

-ไม่มี- 

7 วศย 633 ทฤษฎีของโครงสร้างเปลือกบาง  

CVE 633 Plate and Shell Structures 

3(3-0-6) 

ศึกษาทฤษฎีของแผ่นบาง การวิเคราะห์แผ่น

บางเน่ืองจากแรงกระท าและเง่ือนไขขอบเขต ต่าง ๆ  

สมการอนุพันธ์ส าหรับการดัดของแผ่นบางชนิดต่าง ๆ 

การแก้ปัญหาแผ่นบางโดยวิธีคลาสสิค วิธีไฟไนต์ดิฟ

เฟอเรนต์และวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์ การวิเคราะห์เชิง

ตัวเลข ทฤษฎีของเปลือกบาง การวิเคราะห์โครงสร้าง

เปลือกบาง โรเตช่ันนัลเชล ไฮเปอร์บอลิกพาราโบลอย

เชล  

-ไม่มี- 
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ตารางที ่3 รายการที่เพ่ิมข้ึนจากหลักสูตรใหม่ พ.ศ.2554 
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1 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  

สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา เป็นหลักสูตร

แผน ก แบบ ก 2 ประกอบด้วย 3 กลุ่ม

วิชา คือ 

1.   กลุ่มวิชาวิศวกรรมแหล่งน า้และ

สิ่งแวดล้อม 

2.   กลุ่มวิชาวิศวกรรมการจัดการก่อสร้าง 

3.   กลุ่มวิชาวิศวกรรมโครงสร้าง 

หลักสตูรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรม

โยธา เป็นหลักสตูรแผน ก แบบ ก 2 ประกอบด้วย 6 กลุ่ม

วิชา คือ 

1.กลุ่มวิชาวิศวกรรมแหล่งน า้และสิ่งแวดล้อม 

2.กลุ่มวิชาวิศวกรรมการจัดการก่อสร้าง 

3.กลุ่มวิชาวิศวกรรมโครงสร้าง 

4.กลุ่มวิชาวิศวกรรมขนส่งและระบบสารสนเทศภมูิศาสตร์   

5.กลุ่มวิชาวิศวกรรมธรณีเทคนิค 

6.กลุ่มวิชาคอนกรีตและวัสดุวิศวกรรม 

2 รายช่ือวิชาใหม่ที่เพ่ิมเติมในกลุ่มวิชาวิศวกรรมโครงสร้าง 

2.1 -ไม่มี- วศย 533 พฤติกรรมของโครงสร้างคอนกรีต 

  

CVE 533 Behaviors of Concrete Structures 

3(2-2-5) 

ศึกษาพฤติกรรมของทั้งโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหลก็และ

คอนกรีตอัดแรง โดยเน้นที่พฤติกรรมการดัด การอัด การ

เฉือน การบิด และการอัดร่วมกับการดัด ขององค์อาคาร

เชิงเส้น พฤติกรรมขององค์อาคารในอาณาบริเวณดี 

พฤติกรรมขององค์อาคารเชิงระนาบ จุดต่อ กาแพงรับแรง

เฉือน และแผ่นพ้ืน พฤติกรรมเน่ืองจากความชะรูด 

พฤติกรรมของโครงสร้างที่สัมพันธ์กับเวลาและการกระตุ้น

สภาวะแวดล้อมภายนอก 

2.2 -ไม่มี- วศย 536 วิศวกรรมคอนกรีต 

CVE 536 Concrete Engineering 

3(3-0-6) 

ศึกษาคุณสมบัติของคอนกรีตสดและคอนกรีตที่แข็งตัว  

พฤติกรรมยืดหยุ่น การคืบ การล้า การหดตัว ความคงทน

ของโครงสร้างคอนกรีต ความต้านทานการกระแทก 

โครงสร้างของคอนกรีตระดับจุลภาค คอนกรีตก าลังสูง 

คอนกรีตไหลเองได้ คอนกรีตน ้าหนักเบา คอนกรีต

สมรรถนะสูง คอนกรีตเสริมใย และคอนกรีตอัดแน่น 

ความก้าวหน้าล่าสดุทางเทคโนโลยีคอนกรีต 
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2.3 -ไม่มี- วศย 537 การออกแบบโครงสร้างขั้นสงู  

CVE 537 Advanced Structural Design 

3(3-0-6) 

ศึกษาลักษณะเฉพาะของโครงสร้างพิเศษในงานวิศวกรรม

โครงสร้าง การคานวณแรงกระทาและการออกแบบอาคาร

สูง ฐานรากรับเคร่ืองจักร ไซโลขนาดใหญ่ เสาส่ง

ไฟฟ้าแรงสูง อาคารเกบ็น้า ท่าเทยีบเรือ สะพานของท่อส่ง 

และสะพานในงานรถไฟฟ้าความเรว็สงู 

2.4 -ไม่มี- วศย 539 หลักการออกแบบส าหรับโครงสร้างต้านภัยพิบัติ 

CVE 539 Design Principles for Disaster-Resistant 

Structures 

3(3-0-6) 

ศึกษารูปแบบของภัยพิบัติต่างๆ การคานวณแรงที่เกิดจาก

ภัยพิบัติ แรงแผ่นดินไหว แรงไต้ฝุ่ น สึนามิ มหาอุทกภัย 

ไฟไหม้ ดินโคลนถล่ม และแรงระเบิด เทคนิคการ

ออกแบบและการให้รายละเอียดสาหรับโครงสร้างต้านภัย

พิบัติ 

2.5 -ไม่มี- วศย 631 โครงสร้างช่ัวคราว 

CVE 631 Temporary Structures  

3(2-2-5) 

ศึกษามาตรฐานในงานโครงสร้างช่ัวคราว น้าหนักบรรทุก

ในงานก่อสร้าง, การวิบัติของโครงสร้างช่ัวคราว, การค้ายัน 

และน่ังร้าน, แบบหล่อคอนกรีต, ตัวยึดและเชือกร้ังเสา 

และป่ันจ่ัน 

3 รายช่ือวิชาใหม่ที่เพ่ิมเติมในกลุ่มวิชาวิศวกรรมขนส่งและระบบสารสนเทศภมิูศาสตร์   

3.1 -ไม่มี- วยม 541 การพัฒนาแบบจ าลองการขนส่ง 

CVE 541 Transport Demand and its Modeling 

3(2-2-5) 

ศึกษาหลักการ การวางแผนขนส่ง รูปแบบของแบบจาลอง

การขนส่ง แบบจาลองการพยากรณ์ปริมาณการเดินทาง

ต่อเน่ือง 4 ขั้นตอน (แบบจาลองการเกิดการเดินทาง แบบ

จาลองการกระจายการเดินทาง แบบจาลองการเลือก

จุดหมายปลายทางการเดินทาง แบบจาลองการเลือก

ยวดยานพาหนะ และแบบจาลองการเลือกเส้นทางการ
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เดินทาง) การปรับเทียบแบบจาลอง ความคุ้มค่าทาง

เศรษฐกจิ และวิเคราะห์ผลคาดการณ์ปริมาณการเดินทางที่

ได้จากแบบจาลอง และหาความสัมพันธ์ระหว่างการพัฒนา

พ้ืนที่และความต้องการเดินทาง รวมทั้งศึกษาแบบจาลอง

การขนส่ง อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

3.2 -ไม่มี- วยม 542 ทฤษฎีวิศวกรรมจราจรและการประยุกต์ใช้ 

CVE 542 Road Traffic Theories and its Application 

3(2-2-5) 

ศึกษาทฤษฎีวิศวกรรมจราจร พฤติกรรมการไหลของสภาพ

จราจรบนช่วงถนน และที่ทางร่วม/ทางแยก และสามารถ

ประยุกต์ใช้ทฤษฎีวิศวกรรมจราจร ในการออกแบบทาง

ร่วม/ทางแยก ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือลดปัญหาด้าน

การจราจรติดขัด และเพ่ิมความปลอดภัยในการใช้ถนน 

กรณีศึกษาของปัญหาด้านการจราจรที่สาคัญ เพ่ือกาหนด

ระเบียบวิธ/ีขั้นตอน ในการจัดการจราจร ที่เหมาะสม 

3.3 -ไม่มี- วศย 543 วิศวกรรมการทางขั้นสงู  

CVE 543 Advanced Highway Engineering 

3(3-0-6) 

ศึกษาขบวนการและวิธีที่ใช้ในการออกแบบ การก่อสร้าง 

และการบารุงรักษางานทาง การวางแผนงานทาง หลักการ

ในการออกแบบความเร็วที่ เหมาะสมต่องานทางแต่ละ

ประเภท และการออกแบบงานทางในแนว ดิ่ง และ

แนวนอน การออกแบบพ้ืนทางทั้งแบบยืดหยุ่นและแบบ

แขง็ การออกแบบระบบระบายน้า และงานดินที่จาเป็นใน

การก่อสร้างงานทาง ความเสื่อมของพ้ืนทางและการบารุง

รักษา 

3.4 -ไม่มี- วศย 544 ประยุกต์ใช้ภาพถ่ายทางอากาศเพ่ือวิศวกรรม

ขนส่ง 

CVE 544  Application of GIS in Transportation 

Engineering 

3(2-2-5) 

หลักการของระบบสารสนเทศภมูิศาสตร์แนวคิด เร่ืองการ

จัดการและการออกแบบฐานข้อมูลเชิงพ้ืนที่ เ พ่ืองาน

วิศวกรรมการขนส่ง ทฤษฎีและเทคนิคในการนาเข้า การ 
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วิเคราะห์และการจัดการข้อมูลเชิงพ้ืนที่ความแม่นยาและ 

ข้อผิดพลาดของข้อมูลเชิงพ้ืนที่การจาลอง การวิเคราะห์

เพ่ือ ช่วยในการตัดสนิใจ 

3.5 -ไม่มี- วศย 545 วิศวกรรมความปลอดภัยด้านขนส่ง  

CVE 545 Transport Safety 

3(3-0-6) 

ศึกษาวิศวกรรมความปลอดภัยและการวิเคราะห์หาความ

เสี่ยงที่ เกิดจากการสัญจรของยวดยานแต่ละประเภทที่

สาคัญ การศึกษาในวิชานี้  รวมไปถึง ศึกษาด้านการออกกฎ

ข้อบังคับด้านความปลอดภัย การวิเคราะห์หาความเสี่ยง

ของการเกิดอุบัติเหตุ จากสภาพการจราจร และถนน และ

หาแนวทางการปรับปรุงหรือแก้ไขในระยะสั้น และการ

ระยะยาว รณรงค์นโยบายที่ส่งเสริมให้เกิดความปลอดภัย

ในการสญัจร ของทั้งคน และยวดยาน 

3.6 -ไม่มี- วศย 546 เศรษฐศาสตร์การขนส่ง 

CVE 546 Transport Economics 

3(3-0-6) 

ศึกษาหลักการของเศรษฐศาสตร์ในระดับจุลภาค และ

เศรษฐศาสตร์สาธารณะ ซ่ึงเป็นพ้ืนฐานของเศรษฐศาสตร์

การขนส่ง ซ่ึงเกี่ยวข้องกับ ความต้องการเดินทาง การกา

หนดราคาและอุปทานการขนส่ง  ความคุ้มค่าทาง

เศรษฐศาสตร์ และการลงทุนโครงการด้านการขนส่ง เป็น

ต้น 

3.7 -ไม่มี- วศย 547 นโยบายด้านการขนส่ง 

CVE 547 Transport Policy 

3(3-0-6) 

ศึกษาวิธีในการกาหนดนโยบายด้านการขนส่งที่เหมาะสม 

โดยคานึงถึงสภาพเศรษฐกิจและสังคม สภาพแวดล้อม 

และสภาพการขนส่งและจราจรของแต่ละพ้ืนที่ เน้ือหาใน

รายวิชารวมถึงการศึกษาความสมัพันธ์ระหว่างนโยบายด้าน

การจราจร และ นโยบายอื่นๆ 
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3.8 -ไม่มี- วศย 548 การวิเคราะห์โครงข่ายในระบบการขนส่ง 

CVE 548 Transport System : Network Analysis 

3(3-0-6) 

ศึกษาองค์ประกอบพ้ืนฐาน ในการวิเคราะห์ด้านโครงข่าย

คมนาคมและขนส่ง เวลาการเดินทาง ความสัมพันธ์

ระหว่างปริมาณการจราจรและความเรว็ รูปแบบโครงข่าย 

การวิเคราะห์เส้นทางการเดินทางที่สั้นที่สุด ทฤษฎีการกา

หนดที่ต้ังที่เกี่ยวข้องกับโครงข่าย รวมทั้งการประยุกต์ใช้

ทฤษฎีการวิเคราะห์โครงข่าย กบัสถานการณ์จริง 

3.9 -ไม่มี- วศย 549   การส ารวจด้วยภาพถ่าย  

CVE 549   Photogrammetry 

3(3-0-6) 

หลักการสารวจข้อมูลระยะไกล ทฤษฎีของคล่ืนพลังงาน

แม่เหล็กไฟฟ้า การแปลความหมายภาพถ่ายการ

ประมวลผลข้อมูลภาพเชิงตัวเลข การประยุกต์ใช้ภาพถ่าย

จากดาวเทียมเพ่ือการวางแผนและการควบคุมทางด้าน

วิศวกรรมขนส่ง 

3.10 -ไม่มี- วศย 642   การวางแผนและการด าเนินการระบบขนส่ง

มวลชน   

CVE 642   Public Transport: Operations and Service 

Planning 

3(3-0-6) 

ศึกษาหลักการและองค์ประกอบพ้ืนฐาน สาหรับการ

ออกแบบระบบขนส่งมวลชน โดยประยุกต์ใช้ นวัตกรรม

การออกแบบระบบขนส่งมวลชนใหม่ๆ ที่ช่วยลดค่าใช้จ่าย

ในการดาเนินงานระบบขนส่งมวลชน อย่างมีประสิทธภิาพ 

และยังสามารถรองรับความต้องการของผู้เดินทางได้เป็น

อย่างดี และทาการศึกษาเปรียบเทยีบ ระหว่างระบบขนส่ง

มวลชนที่ดาเนินการอยู่ในปัจจุบัน และ การวางแผน

ปรับปรุงระบบขนส่งมวลชนใหม่ 

3.11 -ไม่มี- วศย 643  หัวข้อคัดสรรทางวิศวกรรมขนส่งและการจราจร 

CVE 643  Selected Topics in Transport engineering 

and Traffic  

1(0-2-1) 
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วิชาสาหรับศึกษาถึงปัญหาและการแก้ปัญหาทางวิศวกรรม

ขนส่งและจราจรที่เกิดข้ึนจริง อย่างมีประสิทธิภาพและ

ย่ังยืน 

4 รายช่ือวิชาใหม่ที่เพ่ิมเติมในกลุ่มวิชาวิศวกรรมธรณีเทคนิค 

4.1 -ไม่มี- วศย 551  ปฐพีกลศาสตร์ขั้นสงู 

CVE 551  Advanced Soil mechanic 

3(3-0-6) 

ธรรมชาติของดิน การจาแนกประเภทดิน ส่วนประกอบของ

ดิน การไหลของน้าผ่านดิน ทฤษฎีการอัดตัวคายน้า 

พฤติกรรมหน่วยแรง-ความเครียดของดิน กาลังรับแรง

เฉือนและทฤษฎีการวิบัติ กลศาสตร์ของดินที่สภาวะวิกฤติ

เบ้ืองต้น 

4.2 -ไม่มี- วศย 552  วิศวกรรมฐานรากขั้นสงู    

CVE 552  Advanced Foundation Engineering 

3(3-0-6) 

การสารวจใต้พ้ืนผิว การประเมินค่าพารามิเตอร์ของดิน 

รายงานเกี่ยวกบัวิศวกรรมฐานราก การวิเคราะห์แบบขีดจา

กดั ทฤษฎีขีดจากดับนและขีดจากัดล่าง ฐานรากชนิดจ่างๆ 

การรับน้าหนักแบกทานของดิน การทรุดตัว ฐานรากแบบ

เสาเขม็ ปัญหาเกี่ยวกบัแรงดันปฐพี กรณีศึกษาในอดีต 

4.3 -ไม่มี- วศย 553  การวิเคราะห์ความน่าเช่ือถือในงานวิศวกรรม

ธรณีเทคนิค  

CVE 553  Reliability-Based Analysis in Geotechnical 

Engineering 

3(2-2-5) 

ศึกษาการประยุกต์ทฤษฎีความน่าจะเป็นและกระบวนการ

สุ่มในการวิเคราะห์ทางธรณีเทคนิค วิธี FORM/FOSM 

และการจาลอง Monte Carlo ความไม่แน่นอนที่เกิดข้ึนจาก

การประมาณค่าพารามิเตอร์ทางวิศวกรรมของดิน ดัชนี

ความน่าเช่ือถือ การประยุกต์กับงานของเสาเขม็ ระดับ

ความปลอดภัยของฐานราก 
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4.4 -ไม่มี- วศย 554        วิธเีชิงตัวเลขในงานวิศวกรรมธรณีเทคนิค 

CVE 554       Numerical Methods in Geotechnical 

                   Engineering 

3(2-2-5) 

ศึกษาภาพรวมเชิงทฤษฎีของระเบียบวิธีไฟไนต์อิลิเมนต์สา

หรับปัญหาการเคล่ือนตัวเน่ืองจากหน่วยแรงและการไหล

ศักย์ในหน่ึงและสองมิติ ปัญหาแบบไร้เชิงเส้น ปัญหาพล

วัติช่ัวครู่ และการกระยุกต์สู่ปัญหาทางวิศวกรรมธรณี

เทคนิคเชิงปฏิบัติ อุโมงค์ การยุบตัวของดิน โดยใช้

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

4.5 -ไม่มี- วศย 555  เทคนิคการปรับปรุงคุณสมบัติดิน  

CVE 555  Ground Improvement Techniques 

3(3-0-6) 

ศึกษาวิธีปรับปรุงคุณภาพดินเน้ือเหนียวและดินเน้ือร่วน 

การบดอัด การลดระดับน้าใต้ดิน การให้น้าหนักล่วงหน้า

และการระบายน้าทางดิ่ง การปรับปรุงคุณภาพดิน โดยใช้

เสาหิน การใช้เสาเขม็ดินซีเมนต์ การเกร๊าท์ การอัดฉีด

แรงดันสูง การใช้วัสดุสังเคราะห์ในงานด้านวิศวกรรม

เทคนิคธรณี กาแพงดินเสริมแรง 

4.6 -ไม่มี- วศย 556  โครงสร้างดิน    

CVE 556  Earth Structures 

3(3-0-6) 

ศึกษาดินที่มีและไม่มีแรงยึดเหน่ียวระหว่างเมด็ดินสาหรับ

ใช้เป็นวัสดุก่อสร้าง คุณสมบัติของดินที่ถูกบดอัดแล้ว การ

ปรับปรุงคุณภาพดิน เสถียรภาพของพ้ืนลาดตาธรรมชาติ

หรือที่สร้างข้ึน การออกแบบงานถมสาหรับงานสร้างถนน

และงานเขื่อน ปัญหาการร่ัวซึมของน้า การก่อสร้างงานถม

บนดินอ่อน ข้อเสนอแนะในงานออกแบบสาหรับดินบริเวณ

ประเทศไทย 

4.7 -ไม่มี- วศย 557  การออกแบบในงานวิศวกรรมเทคนิคธรณี 

CVE 557  Geotechnical Engineering Design 

3(3-0-6) 

ศึกษาถึงกาลังแบกทานและการพยากรณ์การทรุดตัว การ

ออกแบบเสาเขม็และเขม็พืด การออกแบบเขื่อนดินและ



 

หลกัสตูรวิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวิชาวศิวกรรมโยธา หลกัสตูรปรับปรุง พ.ศ.2559                    หน้า 154 
 

ล าดบั หลกัสูตร ปรบัปรุงใหม่ พ.ศ.2554 หลกัสูตร ปรบัปรุงใหม่ พ.ศ.2559 

เขื่อนหิน การออกแบบด้วยวัสดุเสริมแรงแบบสังเคราะห์ 

การซ่อมแซมในงานฐานรากที่มีปัญหา กรณีศึกษา 

4.8 -ไม่มี-  

4.9 -ไม่มี- วศย 558  การขุดเจาะลึกและอุโมงค์   

CVE 558  Underground Excavation and Tunneling 

3(3-0-6) 

ศึกษาการออกแบบและการเลือกเทคนิควิธีขุด อุโมงค์ใน

ดินอ่อน ระบบค้ายันช่ัวคราวและถาวร การตรวจวัดและ

ติดตามผล วิธีการไฟไนทอ์ีลีเมนท์สาหรับการก่อสร้างใต้

ดิน การวิเคราะห์ความเค้น-การเสียรูป การวิเคราะห์การ

ร่ัวซึม 

4.10 -ไม่มี- วศย 559  ปฐพีพลศาสตร์     

CVE 559  Soil Dynamics 

3(3-0-6) 

ศึกษาถึงแหล่งกาเนิดและพฤติกรรมตามธรรมชาติของแรง

พลศาสตร์ ทฤษฎีการสั่นไหว วิธีการคานวณหาค่าคงที่ของ

มวลดินต่อการสั่นไหว ความคลาดเคล่ือนไปตามทฤษฎี

สมมต ิวิธช่ีวยในการออกแบบ คุณสมบัติทั่วไปของการเกิด

แผ่นดินไหว การศึกษาทางสถิติ การเคล่ือนที่ของดิน แรง

กระทาตามแผ่นดินไหว ผลลัพธ์ของรูปแบบการเคล่ือนที่

ของคล่ืนในดิน ความเค้นจากพลศาสตร์ของผิวโลก 

เสถียรภาพของพ้ืนลาด การเกิดสภาพไร้ความเค้นของ

ทราย 

4.11 -ไม่มี- วศย 651  การส ารวจใต้พ้ืนผิวและการทดสอบ 

CVE 651  Subsurface Explorations and Testing 

3(3-0-6) 

ศึกษาถึงการวางแผนการสารวจใต้พ้ืนผิว การเจาะสารวจ

และการเกบ็ตัวอย่าง การทดสอบในสนามเกี่ยวกับการหา

ค่ากาลังของดิน การทดสอบการแบกทานของฐานรากตื้ น

และเสาเขม็ การทดสอบดินในห้องปฏิบัติการ ทางด้าน

คุณสมบัติทางกายภาพ การบดอัด การซึมผ่าน การอัดตัว

คายน้า การเสียรูปและกาลังของดิน เคร่ืองมือวัด ข้อจากัด

ของผลการทดสอบ การเขียนรายงานและข้อเสนอแนะ 
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4.12 -ไม่มี- วศย 652  พ้ืนฐานของกลศาสตร์ของหิน 

CVE 652  Fundamentals of Rock Mechanics 

3(3-0-6) 

ศึกษาถึงแรงกระทาในโครงสร้างหิน ความแขง็แรงและ

ทฤษฎีการพังของหิน คุณสมบัติทางวิศวกรรมของหิน การ

วิเคราะห์ในกลศาสตร์ของหิน การใช้ประโยชน์โครงสร้าง

ธรณีวิทยาใต้ดิน ฐานรากศิลากลศาสตร์ วิศวกรรมทางลาด

หิน 

4.13 -ไม่มี- วศย 653  หัวข้อคัดสรรทางวิศวกรรมธรณีเทคนิค 

CVE 653  Selected Topics in Geotechnical 

Engineering 

1(0-2-1) 

วิชาสาหรับศึกษาถึงปัญหาและการแก้ปัญหาทางวิศวกรรม

เทคนิคธรณีที่เกดิข้ึนจริง อย่างมีประสทิธภิาพและยั่งยืน 

5 รายช่ือวิชาใหม่ที่เพ่ิมเติมในกลุ่มวิชาคอนกรีตและวัสดุวิศวกรรม 

5.1 -ไม่มี- วศย 561 คอนกรีตเทคโนโลยีขั้นสงู 

CVE 561 Advanced Concrete Technology 

3(3-0-6) 

ศึกษาคุณสมบัติของคอนกรีตสดและคอนกรีตที่แข็งตัว 

พฤติกรรมยืดหยุ่น การคืบ การล้า การหดตัว ความคงทน

ของโครงสร้างคอนกรีต ความต้านทานการกระแทก 

โครงสร้างของคอนกรีตระดับจุลภาค คอนกรีตกาลังสูง 

คอนกรีตไหลเองได้ คอนกรีตน้าหนักเบา คอนกรีต

สมรรถนะสูง คอนกรีตเสริมใย และคอนกรีตอัดแน่น 

ความก้าวหน้าล่าสดุทางเทคโนโลยีคอนกรีต 

5.2 -ไม่มี- วศย 562 ความคงทนของคอนกรีต  

CVE 562 Durability of Concrete 

3(2-2-5) 

ศึกษาปัญหาของความคงทนในโครงสร้างคอนกรีต การ

เย้ิม การหดตัวแบบพลาสติกและแบบแห้ง คุณสมบัติเชิง

อุณหภูมิและการแตกร้าวเน่ืองจากอุณหภมูิ ผลเน่ืองจาก

ขีดสุดของอุณหภมูิ คอร์บอเนชัน ปฏกิิริยาระหว่างด่างกับ

มวลรวม การทาลายโดยกรดและซัลเฟต การแขง็และเยน็

ตัว สนิมเน่ืองจากคลอไรด์ การขัดสีและการกัดเซาะ การ
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เสื่อมสภาพเน่ืองจากสภาพทางชีวะ แนวคิดของความ

คงทนและการออกแบบอายุใช้งานของโครงสร้างคอนกรีต 

กรณีศึกษาในโครงสร้างจริง 

5.3 -ไม่มี- วศย 563 วิธกีารทดลองทางวิศวกรรม   

CVE 563 Experimental Methods in Engineering 

3(2-2-5) 

ศึกษาวิธีการและอุปกรณ์ที่ ใ ช้ในการปฏิบั ติงานวิ จัย

วิศวกรรมโครงสร้าง หัวข้อรวมถึงทฤษฎี ลักษณะทางการ

ทางานและผลการใช้เคร่ืองมือทรานซดิวเซอร์  การ

ตรวจสอบอย่างละเอียดของเคร่ืองมือทรานซดิวเซอร์ 

ระบบการโหลดและการควบคุม การรวบรวมข้อมูลและ

สญัญาณ ความรู้เบ้ืองต้นของการทดสอบโครงสร้างแบบไม่

ทาลาย การทดสอบน้าหนักบรรทุกในสนาม 

5.4 -ไม่มี- วศย 564 วัสดุวิศวกรรมโยธาขั้นสงู   

CVE 564 Advanced Civil Engineering Materials 

3(3-0-6) 

ศึกษาจุลโครงสร้างของวัสดุวิศวกรรมโยธา วัสดุประกอบ 

กลไกการพัง การวิเคราะห์การวิบัติและการพัง กาลังการล้า

และการขยายตัวรอยร้าวของวัสดุ สเตอริโอโลยี เทคนิคการ

วิเคราะห์โครงสร้างและคุณสมบัติของวัสดุด้วยเทคนิค 

เอก็ซเรย์ดิฟแฟรคชัน รีโอโลยี และศึกษาความก้าวหน้า

ล่าสดุทางวัสดุวิศวกรรม 

5.5 -ไม่มี- วศย 565 เคมีซีเมนต์ขั้นสงู 

CVE 565 Advanced cement Chemistry 

3(3-0-6) 

ศึกษาหัวข้อข้ันสงูเกี่ยวกบัเคมีของซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ เคมี

และโครงสร้างในระดับจุลภาคของซีเมนต์ ปฏิกิริยาทาง

เคมีของซีเมนต์ซ่ึงก่อให้เกิดการแขง็ตัว เคมีและโครงสร้าง

ในระดับจุลภาคของไฮเดรทซีเมนต์ ผลของสารเคมี แร่ธาตุ

ผสมเพ่ิมและหัวข้อสาคัญทางเคมีที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรม

ทางวิศวกรรมของซีเมนต์ 

5.6 -ไม่มี- วศย 566 พฤติกรรมของวัสดุ 

CVE 566 Behaviors of Materials 

3(2-2-5) 
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ศึกษาพฤติกรรมเชิงกลศาสตร์ที่ระดับจุลภาคและมหัพภาค

ของวัสดุพ้ืนฐานทางวิศวกรรม โลหะผสม เคร่ืองเคลือบ 

และพอลิเมอร์ โดยเน้นไปที่วัสดุที่ใช้ในทางวิศวกรรมโยธา 

เหลก็ หิน ดิน ซีเมนต์คอนกรีต แอสฟัลต์คอนกรีต และไม้ 

 

5.7 -ไม่มี- วศย 567 นิติวิศวกรรม 

CVE 567 Forensic Engineering 

3(3-0-6) 

ศึกษาหลักของนิติวิศวกรรมเบ้ืองต้น การวิบัติขององค์

อาคารภายใต้น้าหนักบรรทุกและความคงทน การวิบัติของ

ฐานราก การวิบัติในงานก่อสร้าง การสารวจและประเมิน

โครงสร้างเบ้ืองต้น ความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับ การทดสอบ

แบบไม่ทาลาย การซ่อมแซม การเสริมกาลังโครงสร้าง การ

ทดสอบน้าหนักบรรทุก กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับงานนิติ

วิศวกรรม กรณีศึกษาการวิบัติของโครงสร้างทางวิศวกรรม

โยธาและแนวทางแก้ไขเชิงวิศวกรรม การวิบัติของอาคาร 

การวิบัติของโครงสร้างเหลก็ การวิบัติของฐานราก การวิบัติ

ของสะพาน 

 

5.8 -ไม่มี- วศย 568 ซีเมนต์เสริมเส้นใย 

CVE 568 Fiber Reinforced cement   

3(3-0-6) 

ศึกษาเส้นใยเหลก็เสริมในระบบที่ใช้ซีเมนต์เป็นฐาน ความ

ต่อเน่ืองและไม่ต่อเน่ืองของเส้นใย คอนกรีตเสริมเส้นใย

และเฟอร์โรซีเมนต์ พฤติกรรมและกลสมบัติของวัสดุเชิง

ประกอบที่ใช้ซีเมนต์เป็นช้ัน กลศาสตร์ของเส้นใยเหล็ก

เสริม การจาลองเชิงวัสดุ วัสดุเชิงประกอบแบบกาลังสูง

และสมรรถนะสงู วัสดุเชิงประกอบแบบลูกผสมและสมาร์ท 

 

5.9 -ไม่มี- วศย 569 การซ่อมแซมโครงสร้างคอนกรีตที่เสื่อมสภาพ 

CVE 569 Repair Techniques for Deteriorated  

Concrete Structures 

3(3-0-6) 

ศึกษาความเสียหายจากการเสื่อมสภาพของคอนกรีต การ
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บารุงรักษาคอนกรีต ลักษณะของคอนกรีต และความ

รุนแรงของความเสียหาย ที่ต้องการซ่อมแซม การหา

สาเหตุความเสียหาย การวิเคราะห์ความรุนแรง การ

ขยายตัวของความเสียหายที่ต้องการซ่อมแซม การเลือก

วัสดุและวิธีการซ่อมแซม การเตรียมคอนกรีตเดิมเพ่ือการ

ซ่อมแซม 

5.10 -ไม่มี- วศย  661 หัวข้อคัดสรรทางคอนกรีตและวัสดุวิศวกรรม 

CVE 661 Selected Topics in Concrete and  

             Engineering Materials  

1(0-2-1) 

วิชาสาหรับศึกษาถึงปัญหาและการแก้ปัญหาทางวิศวกรรม

คอนกรีตที่เกดิข้ึนจริง อย่างมีประสทิธภิาพและยั่งยืน 

 

 


