
 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

หลักสตูรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 

 (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 
 

 

 

 

 

 

 

 

คณะวิศวกรรมศาสตรBและสถาปEตยกรรมศาสตรB 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 

กระทรวงศึกษาธิการ 



 

 

หลักสตูรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 

แผน ก แบบ ก2 
 (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณะวิศวกรรมศาสตรBและสถาปEตยกรรมศาสตรB 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 

กระทรวงศึกษาธิการ 
 



 

คำนำ 
 

 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ได9เป<ดการเรียนการสอนมาต้ังแตC 

ปD พ.ศ. ๒๕๕๗  มาจนถึงปMจจุบัน  ซ่ึงครบรอบการปรับปรุงหลักสูตรในปD พ.ศ. ๒๕๖๒  ตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหCงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒  และเกณฑXมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 

๒๕๕๘  เพ่ือใช9จัดการเรียนการสอนระดับปริญญาโท  ในปDการศึกษา  ๒๕๖๒ – ๒๕๖๗  ของคณะ

วิศวกรรมศาสตรXและสถาปMตยกรรมศาสตรX  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก  วิทยาเขตอุเทน

ถวาย  สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาท้ังน้ีมีเป̂าหมายท่ีจะผลิตมหาบัณฑิตท่ีมีความรู9  ความเช่ียวชาญ  รวมถึงการ

วิจัยทางด9านวิศวกรรมโยธา  สามารถนำความรู9  ความสามารถไปใช9พัฒนางานกCอสร9างทางด9านวิศวกรรม

ของประเทศ  โดยต9องคำนึงถึงคุณธรรม  จริยธรรม  สำนึกตCอจรรยาวิชาชีพ  รับผิดชอบตCอสังคมและ

ส่ิงแวดล9อม 

หลักสูตรน้ีประกอบด9วยความมุCงหมาย  หลักการและโครงสร9างของหลักสูตร  แผนการศึกษา  

คำอธิบายรายวิชา  ซ่ึงการนำหลักสูตรน้ีไปใช9จัดการเรียนการสอน  ควรมุCงเน9นให9สอดคล9องกับวัตถุประสงคX

ของหลักสูตร  เพ่ือผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษาในการผลิตมหาบัณฑิตท่ีมีคุณภาพ    

    

     

         

                                              คณะวิศวกรรมศาสตร.และสถาป3ตยกรรมศาสตร. 

                                             มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

สารบัญ 

 

                    หน$า 

วิสัยทัศน-         

  

หมวดท่ี 1  ข$อมูลท่ัวไป 1 

1. ช่ือหลักสูตร  1 

2. ช่ือปริญญาและสาขาวิชา 1 

3. วิชาเอก 1 

4. จำนวนหนCวยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตร 1 

5. รูปแบบของหลักสูตร 1 

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 2 

7. ความพร9อมในการเผยแพรCหลักสูตรท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน 2 

8. อาชีพท่ีสามารถประกอบได9หลังสำเร็จการศึกษา 2 

9. ช่ือ นามสกุล เลขประจำตัวประชาชน ตำแหนCงและคุณวุฒิของอาจารยXผู9รับผิดชอบ

หลักสูตร 

3 

10. สถานท่ีจัดการเรียนการสอน 3 

11. สถานการณXภายนอกหรือการพัฒนาท่ีจำเปpนต9องนำมาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 4 

12. ผลกระทบตCอการพัฒนาหลักสูตรและความเก่ียวข9องกับพันธกิจของสถาบัน 4 

13. ความสัมพันธXกับหลักสูตรอ่ืนท่ีเป<ดสอนในคณะ/ภาควิชาอ่ืนของสถาบันหลักสูตรท่ี

นำมาใช9เปpนแนวทางในการพัฒนาหลักสูตร 
 

5 

หมวดท่ี 2  ข$อมูลเฉพาะของหลักสูตร 5 

1. ปรัชญา  ความสำคัญ  และวัตถุประสงคXของหลักสูตร 5 

2. แผนพัฒนาปรับปรุง 
 

6 

หมวดท่ี 3  ระบบการจัดการศึกษา  การดำเนินการ และโครงสร$างของหลักสูตร 10 

1. ระบบการจัดการศึกษา 10 

2. การดำเนินการหลักสูตร 
 

10 

หมวดท่ี 4  ผลการเรียนรู$กลยุทธ-การสอนและการประเมินผล 46 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 46 

2. การพัฒนาผลการเรียนรู9ในแตCละด9าน  

3. แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานการเรียนรู9จากหลักสูตรสูCรายวิชา 

(Curriculum  Mapping) 

50 

 



 

สารบัญ (ตBอ) 

        หน$า 

 

หมวดท่ี 5  หลักเกณฑ-ในการประเมินผลนักศึกษา 56 

1. กฎ ระเบียบ หรือหลักเกณฑXในการให9ระดับคะแนน (เกรด) 57 

2. กระบวนการสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษา 57 

3. เกณฑXการสำเร็จการศึกษาของหลักสูตร 57 

   

หมวดท่ี 6  การพัฒนาอาจารย- 58 

1. การเตรียมการสำหรับอาจารยXใหมC 58 

2. การพัฒนาความรู9และทักษะให9แกCคณาจารยX 58 

   

หมวดท่ี 7  การประกันคุณภาพหลักสูตร 59 

1. การบริหารหลักสูตร 59 

2. การบริหารทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 60 

3. การบริหารคณาจารยX 60 

4. การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน 61 

5. การสนับสนุนและการให9คำแนะนำนักศึกษา 62 

6. ความต9องการของตลาดแรงงาน สังคมและความพึงพอใจของผู9ใช9บัณฑิต 63 

7. ตัวบCงช้ีการดำเนินงาน (Key Performance Indicators) 
 

64 

หมวดท่ี 8  การประเมินและปรับปรุงการดำเนินการของหลักสูตร 66 

1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 66 

2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 66 

3. การประเมินผลการดำเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 66 

4. การทบทวนผลการประเมินและการวางแผนปรับปรุง 66 

   

ภาคผนวก 67 

 เอกสารแนบหมายเลข  1  ตารางเปรียบเทียบระหวCางหลักสูตรเดิมและ 

  หลักสูตรปรับปรุง 

 เอกสารแนบหมายเลข  2  ผลงานทางวิชาการอาจารยXประจำหลักสูตร 

 เอกสารแนบหมายเลข  3  รายนามคณะกรรมการจัดทำหลักสูตร 

 เอกสารแนบหมายเลข  4  ข9อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก  

        วCาด9วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2561 



 

ปรัชญา (Philosophy) 

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก พัฒนาคน พัฒนาชาติ 

 

ปณิธาน (Pledge) 

 สู9งาน  วิชาการดี  มีคุณธรรม  เปpนผู9นำด9านเทคโนโลยี 

 

วิสัยทัศน. (Vision) 

 มหาวิทยาลัยช้ันนำด9านวิทยาศาสตรXและเทคโนโลยีมุCงสูCประชาคมอาเซียน 

 

พันธ.กิจ (Mission) 

 1. จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาด9านวิทยาศาสตรXและเทคโนโลยีท่ีมีคุณภาพตอบสนองความ

ต9องการของผู9ใช9บัณฑิต  ท้ังในประเทศและกลุCมประเทศอาเซียน 

 2. พัฒนางานวิจัย งานสร9างสรรคX  และนวัตกรรมท่ีสร9างคุณคCาระดับชาติและระดับอาเซียน 

3.  บริการวิชาการแกCสังคมโดยนำความรู9ผสานภูมิปMญญาและสร9างความเข9มแข็งให9กับ 

ชุมชนสังคม 

4.  ทำนุบำรุงศาสนาศิลปวัฒนธรรม  ภูมิปMญญาท9องถ่ินและอนุรักษXส่ิงแวดล9อมอยCางย่ังยืน 

5.  บริหารจัดการเชิงธรรมาภิบาลเพ่ือก9าวสูCความเปpนองคXกรคุณภาพ 

6.  พัฒนามหาวิทยาลัยมุCงสูCความเปpนประชาคมอาเซียน 
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รายละเอียดของหลักสูตร 

หลักสตูรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 

 
ช่ือสถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 

วิทยาเขต/คณะ/สาขา  วิทยาเขตอุเทนถวาย  คณะวิศวกรรมศาสตรXและสถาปMตยกรรมศาสตรX  

    สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 

 
หมวดที่  1  ข`อมูลทั่วไป 

1.  รหัสและช่ือหลักสูตร 

 รหัส   :   25571931102549 

 ช่ือภาษาไทย  :   หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 

 ช่ือภาษาอังกฤษ  :   Master  of  Engineering  Program  in  Civil  Engineering 
 

2.  ช่ือปริญญาและสาขาวิชา  

ช่ือเต็มภาษาไทย  :   วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา) 

ช่ือยCอภาษาไทย  :   วศ.ม.(วิศวกรรมโยธา) 

ช่ือเต็มภาษาอังกฤษ :   Master  of  Engineering  (Civil  Engineering) 

ช่ือยCอภาษาอังกฤษ :   M.Eng.(Civil  Engineering) 
 

3.  วิชาเอกหรือความเช่ียวชาญเฉพาะของหลักสูตร  

 -ไมCมี- 
 

4.  จำนวนหนaวยกิตรวมตลอดหลักสูตร 

 จำนวนหนCวยกิตรวมท่ีเรียนตลอดหลักสูตรไมCน9อยกวCา  36  หนCวยกิต 

 
5.  รูปแบบของหลักสูตร 

 5.1  รูปแบบ 

  หลักสูตรระดับปริญญาโท  2  ปD 

 5.2  ภาษาท่ีใช$ 

  £  หลักสูตรจัดการศึกษาเปpนภาษาไทย 

  £  หลักสูตรจัดการศึกษาเปpนภาษาอังกฤษ 

  R  หลักสูตรจัดการศึกษาเปpนภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
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 5.3  การรับเข$าศึกษา 

  £  นักศึกษาไทย 

  £  นักศึกษาตCางประเทศ 

  R  นักศึกษาไทยและนักศึกษาตCางประเทศท่ีสามารถใช9ภาษาไทยได9เปpนอยCางดี 

 5.4  ความรaวมมือกับสถาบันอ่ืน 

  R  หลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก  ท่ีจัดการเรียน 

      การสอนโดยตรง 

  £  หลักสูตรได9รับความรCวมมือสนับสนุนจากสถาบันการศึกษา/หนCวยงานอ่ืน 

        ช่ือสถาบัน/หนCวยงาน/  - ประเทศ  -  

  รูปแบบของความรaวมมือ 

£  รCวมมือกัน  โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกเปpนผู9ให9ปริญญา 

£  รCวมมือกัน  โดยผู9สำเร็จการศึกษาได9รับปริญญาจาก 2 สถาบัน 

 5.5  การให$ปริญญาแกaผู$สำเร็จการศึกษา 

  R  ปริญญาเฉพาะมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกเพียงสาขาวิชาเดียว 

  £  สองปริญญาสองสาขาวิชาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 

        ช่ือปริญญาท่ี 1     สาขา    

        ช่ือปริญญาท่ี 2     สาขา    
 

6.  สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 

 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562  กำหนดเป<ดสอน ภาคการศึกษาท่ี 1 ปDการศึกษา  2562 

 ปรับปรุงจากหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา  

(หลักสูตรใหมC พ.ศ. 2557) 

 สภาวิชาการให9ความเห็นชอบหลักสูตรในการประชุม คร้ังท่ี  4/2562   

 เม่ือวันท่ี  14 เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ. 2562   

 สภามหาวิทยาลัยให9ความเห็นชอบหลักสูตรในการประชุม คร้ังท่ี    10/2562  

 เม่ือวันท่ี  19 เดือน  มิถุนายน  พ.ศ. 2562   
 

7.  ความพร$อมในการเผยแพรaหลักสูตรท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน 

หลักสูตรมีความพร9อมในการเผยแพรCคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแหCงชาติ พ.ศ.2552  ในปDการศึกษา 2565 

 

8.  อาชีพท่ีสามารถประกอบได$หลังสำเร็จการศึกษา 

8.1  นักวิชาการ นักวิจัย ในหนCวยงานภาครัฐและเอกชน 

8.2  อาจารยXในสถาบันการศึกษา 

8.3  วิศวกรในหนCวยงานภาครัฐและเอกชน  เชCน  วิศวกรโยธา  วิศวกรฝêายวิจัยและพัฒนา   

      วิศวกรโครงการ วิศวกรฝêายบริการ  เปpนต9น 

8.4  ประกอบอาชีพอิสระ เชCน เจ9าของกิจการ ผู9จัดการโครงการ งานเก่ียวข9องกับอุตสาหกรรมการกCอสร9าง 
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9.  ช่ือ นามสกุล เลขประจำตัวประชาชน ตำแหนaง และคุณวุฒิของอาจารย-ผู$รับผิดชอบหลักสูตร 

ลำดับ 
ช่ือ-สกุล 

(นาย/นาง/นางสาว) 
ตำแหน:ง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒิการศึกษา สถาบัน 

ปFท่ี 
สำเร็จ 

1 นายวันโชค   
เครือหงษ2 

อาจารย2 วศ.ด.(วิศวกรรมโยธา) 
วศ.ม.(วิศวกรรมโยธา) 
 
วศ.บ.(วิศวกรรมโยธา) 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
มหานคร 
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 

2555 
2547 

 
2539 

2 นายณรงค2เดช   
อินทรัตน2ชัยกิจ 

ผูNชOวย
ศาสตราจารย2
สาขาเช่ียวชาญ
วิศวกรรมโยธา 

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

จุฬาลงกรณ2มหาวิทยาลัย 
จุฬาลงกรณ2มหาวิทยาลัย 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกลNาพระนครเหนือ 

2560 
2547 
2545 

3 
 

นายกฤษฎา   
อนันตกาลต2 

อาจารย2 ปร.ด.(วิศวกรรมศาสตร2) 
วศ.บ.(วิศวกรรมโยธา) 
ผ.ม.(การวางแผนชุมชน
เมืองและสภาพแวดลNอม) 
ค.อ.บ.(วิศวกรรมโยธา-
สำรวจ) 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร2 
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลNา
เจNาคุณทหารลาดกระบัง 
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 
 

2559 
2545 
2539 

 
2532 

 

 
10.  สถานท่ีจัดการเรียนการสอน 

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 

 คณะวิศวกรรมศาสตรXและสถาปMตยกรรมศาสตรX  วิทยาเขตอุเทนถวาย  

  

11.  สถานการณ-ภายนอกหรือการพัฒนาท่ีจำเปdนต$องนำมาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 

 11.1  สถานการณ-หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 

  ด9วยสถานการณXของโลกท่ีเปล่ียนแปลงรวดเร็วและเช่ือมโยงใกล9ชิดกัน การแขCงขันด9าน

เศรษฐกิจจะเข9มแข็งมากข้ึน สังคมโลกจะมีความเช่ือมโยงใกล9ชิดกันมากข้ึน การพัฒนาเทคโนโลยีมีการ

เปล่ียนแปลงอยCางรวดเร็ว ขณะเดียวกันประเทศไทยมีข9อจำกัดปMจจัยทางยุทธศาสตรX ในแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแหCงชาติฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560-2564) ต9องเรCงพัฒนาวิทยาศาสตรXและเทคโนโลยี 

ประกอบกับนโยบายประเทศไทย 4.0 โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก และ

ยุทธศาสตรXชาติ 20 ปD โครงสร9างไปสูCเศรษฐกิจนวัตกรรมอุตสาหกรรมการกCอสร9างเปpนอุตสาหกรรมหน่ึงท่ีจะ

ได9รับผลกระทบจากนโยบายดังกลCาว  จึงจำเปpนต9องใช9ความรู9เปpนฐานในการพัฒนาขีดความสามารถในการ

แขCงขัน  การสร9างความรู9และนวัตกรรมใหมC  รวมถึงการถCายทอดความรู9  การปรับใช9เทคโนโลยีจากภายนอก

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตภายในประเทศและเปpนการเพ่ิมความสามารถของการแขCงขัน 

ดังน้ันคณะวิศวกรรมศาสตรXและสถาปMตยกรรมศาสตรX  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

ตะวันออก  วิทยาเขตอุเทนถวายได9เล็งเห็นความสำคัญในการพัฒนาวิศวกรโยธา  เพ่ือรองรับการแขCงขันได9

อยCางมีประสิทธิภาพ  จึงมีความประสงคXในการเป<ดหลักสูตรปริญญาโท  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร

มหาบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 
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11.2  สถานการณ-หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 

การพัฒนาทางอุตสาหกรรมและมีการพ่ึงพาเทคโนโลยีมักจะสCงผลกระทบตCอการเปล่ียนแปลง

ทางสังคมและวัฒนธรรม  เชCน ประชากรท่ีแนวโน9มจะมีจำนวนผู9สูงอายุเพ่ิมมากข้ึน การตCอต9านของชุมชน

ท9องถ่ินตCอโครงการพัฒนาหรือโครงการกCอสร9างขนาดใหญCจากภาครัฐ  ปMญหาภาวะโลกร9อน ปMญหาทาง

สังคมและส่ิงแวดล9อม เปpนต9น การเปล่ียนแปลงด9านวัฒนธรรม เชCน ความต9องการให9ภาครัฐมีธรรมาภิบาล

ท่ีดีข้ึน  ความก9าวหน9าทางเทคโนโลยีกับวิถีชีวิตของกลุCมคนในสังคม ความต9องการให9ท้ังภาครัฐบาลและ

เอกชนมีความรับผิดชอบตCอสังคม เปpนต9น ดังน้ันการพัฒนาการศึกษา นอกจากจะเน9นในการให9ความรู9ซ่ึง

เพียงพอตCอการประกอบอาชีพแล9ว ยังต9องคำนึงถึงตCอสังคมและส่ิงแวดล9อม ตลอดจนมีจิตสำนึกท่ีดีตCอ

จรรยาบรรณในวิชาชีพด9วย  อีกท้ังยังเปpนการพัฒนาแบบย่ังยืนท่ีเหมาะสมกับวิธีของสังคมไทย 
 

12.  ผลกระทบจาก ข$อ 11.1 และ 11.2 ตaอการพัฒนาหลักสูตรและความเก่ียวข$องกับพันธกิจของสถาบัน 

12.1  การพัฒนาหลักสูตร 

ด9วยสถานการณXของโลกท่ีเปล่ียนแปลงรวดเร็วและเช่ือมโยงใกล9ชิดกัน การแข็งขันด9าน

เศรษฐกิจจะเข9มแข็งมากข้ึน สังคมโลกจะมีความเช่ือมโยงใกล9ชิดกันมากข้ึน การพัฒนาเทคโนโลยีมีการ

เปล่ียนแปลงอยCางรวดเร็ว ขณะเดียวกันประเทศไทยมีข9อจำกัดปMจจัยทางยุทธศาสตรX ในแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแหCงชาติฉบับท่ี  12 (พ.ศ. 2560 – 2564) ต9องเรCงพัฒนาวิทยาศาสตรXและเทคโนโลยี 

ประกอบกับนโยบายประเทศไทย 4.0 ปรับโครงสร9างไปสูCเศรษฐกิจนวัตกรรมอุตสาหกรรมการกCอสร9างเปpน

อุตสาหกรรมหน่ึงท่ีจะได9รับผลกระทบจากนโยบายดังกลCาว   จึงจำเปpนต9องใช9ความรู9เปpนฐานในการพัฒนาขีด

ความสามารถในการแขCงขัน  การสร9างความรู9และนวัตกรรมใหมC  รวมถึงการถCายทอดความรู9   การปรับใช9

เทคโนโลยีจากภายนอกเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตภายในประเทศและเปpนการเพ่ิมความสามารถของการ

แขCงขัน 

ซ่ึงประเทศไทยจำเปpนต9องพัฒนาระบบสาธารณูปโภคข้ันพ้ืนฐานอีกมาก ซ่ึงต9องการบุคลากร

ทางด9านวิศวกรรมโยธาท่ีมีคุณภาพจำนวนมาก การพัฒนาหลักสูตรจึงต9องให9เหมาะสมตCอการผลิตบุคลากร

เพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศอยCางย่ังยืนและม่ันคง 

12.2  ความเก่ียวข$องกับพันธกิจของสถาบัน 

  ผลิตบัณฑิตท่ีมีความรู9ความสามารถและทักษะในด9านวิศวกรรมโยธา  เพ่ือให9สามารถประกอบ

อาชีพในภาครัฐ ภาคเอกชน และอาชีพอิสระ ตลอดจนสามารถแขCงขันในการเป<ดประชาคมอาเซียนได9 

 บัณฑิตได9รับการปลูกฝMงแนวคิดของการใช9กระบวนการวิจัยเพ่ือสร9างองคXความรู9ใหมC ท่ีสามารถ

นำไปประยุกตXใช9ในการประกอบอาชีพได9  เน9นการเรียนรู9รCวมกันระหวCางอาจารยXและนักศึกษา  

โดยการให9มีการอภิปรายในกรณีศึกษาจริงท่ีเกิดข้ึนและรCวมกันคิดหาวิธีการแก9ปMญหา  โดยสอดแทรก

เน้ือหาด9านจริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ 
 

13.  ความสัมพันธ- กับหลักสูตรอ่ืนท่ีเปeดสอนในคณะ/ภาควิชาอ่ืนของสถาบัน 

-ไมCมี-  
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หมวดที ่2  ข`อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 

1. ปรัชญา ความสำคัญ และวัตถุประสงค-ของหลักสูตร 

1.1  ปรัชญาของหลักสูตร 

 วิศวกรโยธาท่ีมีความเช่ียวชาญด9านการกCอสร9าง  การวางรากฐานการกCอสร9างของประเทศ  การ

สร9างองคXความรู9ด9านวิศวกรรมโยธา  เพ่ือพัฒนาโครงสร9างพ้ืนฐานของประเทศ    

1.2  ความสำคัญ 

   การพัฒนาประเทศเพ่ือให9คนในสังคมมีคุณภาพชีวิตและสภาพความเปpนอยูCท่ีดีข้ึน นอกจากการ

พัฒนาคนแล9ว  ยังต9องมีการพัฒนาความก9าวหน9าด9านวิทยาศาสตรXและเทคโนโลยีเพ่ือให9เกิดการพัฒนา

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล9อมได9อยCางมีคCาและเหมาะสม ไมCกCอให9เกิดผลกระทบตCอสังคมและ

ส่ิงแวดล9อม  ซ่ึงจะสCงผลกระทบตCอการพัฒนาประเทศแบบไมCย่ังยืน  โดยในสภาวะท่ีเศรษฐกิจของประเทศ

เจริญเติบโตอยCางรวดเร็ว  จึงจำเปpนต9องมีนักวิทยาศาสตรXและวิศวกรท่ีมีความรู9ความสามารถท่ีจะชCวยใน

การวางแผนพัฒนาประเทศ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก จึงมีนโยบายท่ีมุCงผลิตบัณฑิตท่ีมี

คุณภาพสูง  มีความรู9ความสามารถและทักษะทางอาชีพ  รวมถึงก9าวทันโลกใหมCเพ่ือตอบสนองความ

ต9องการผู9ใช9บัณฑิตทุกภาคสCวน 

สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา  คณะวิศวกรรมศาสตรXและสถาปMตยกรรมศาสตรX  มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก   ได9เล็งเห็นถึงปMญหาและได9พัฒนาการจัดการศึกษาในระดับปริญญาโท  

ซ่ึงปMจจุบันทางสาขาวิชามีความพร9อมในระดับหน่ึง  หลังจากท่ีได9เป<ดการสอนในระดับปริญญาตรีหลักสูตร

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา  ต้ังแตCปD  พ.ศ. 2543 โครงการเป<ดหลักสูตรปริญญาโท  

วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา  จะชCวยเพ่ิมศักยภาพของวิศวกรให9มีการศึกษาท่ี

สูงข้ึน  ผู9สำเร็จการศึกษาจะมีความชำนาญเชิงลึกในด9านวิศวกรรมโยธา  และยังชCวยเพ่ิมงานวิจัยท่ีมี

คุณภาพให9แกCประเทศ  ซ่ึงจะนำไปสูCการพัฒนาและวิทยาการใหมCๆ  ตลอดจนเปpนการพัฒนาท่ีเหมาะสม

และย่ังยืน  อันจะเปpนประโยชนXตCอการพัฒนาประเทศสืบไป 

1.3  วัตถุประสงค-ของหลักสูตร 

1.  เพ่ือผลิตมหาบัณฑิตท่ีมีจริยธรรม คุณธรรม จรรยาบรรณในวิชาชีพ  และมีความรับผิดชอบ

ตCอสังคมและส่ิงแวดล9อม 

2.  เพ่ือผลิตมหาบัณฑิตให9มีความรู9ความเข9าใจวิทยาการและเทคโนโลยีช้ันสูง  สามารถประยุกตXใช9

ผลงานวิจัยให9เกิดประโยชนXตCอวิชาการและประเทศชาติได9 

3.  เพ่ือผลิตมหาบัณฑิตให9มีทักษะ   ปMญญา   การวิเคราะหX  สังเคราะหXองคXความรู9เพ่ือสร9าง

องคXความรู9และสามารถบูรณาการศาสตรXท่ีเก่ียวข9องได9 

4.  เพ่ือผลิตมหาบัณฑิตให9มีทักษะความสัมพันธXระหวCางบุคคลและความรับผิดชอบ สามารถ

ส่ือสารและทำงานรCวมกับผู9อ่ืนได9  มีมนุษยXสัมพันธXท่ีดีตCอเพ่ือนรCวมงาน 

5.  เพ่ือผลิตมหาบัณฑิตท่ีมีทักษะในการวิเคราะหXเชิงตัวเลข  การส่ือสาร  และการใช9เทคโนโลยี

สารสนเทศได9อยCางมีประสิทธิภาพ  เพ่ือนำมาประยุกตXใช9ในการศึกษาค9นคว9าและแก9ปMญหา 
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2. แผนพัฒนาปรับปรุง 

 

2.1  แผนการพัฒนา/เปล่ียนแปลง 2.2 กลยุทธ- 2.3 หลักฐาน/ตัวบaงช้ี 

ด$านหลักสูตร   

1. พัฒนาหลักสูตรวิศวกรรมให9

มีมาตรฐานไมCต่ำกวCาท่ี  สกอ.  

กำหนด  และสอดคล9องกับความ

ต9องการของภาคอุตสาหกรรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.  ปรับปรุงหลักสูตรให9

สอดคล9องกับแผนการพัฒนา

ของประเทศ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. ติดตามและประเมินหลัก 

สูตรอยCางสม่ำเสมอให9

สอดคล9องกับความต9องการ

บัณฑิต  สถานการณXใน

ประเทศและตCางประเทศ  

โดยอยูCในกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แหCงชาติ พ.ศ. 2552 

 

 

 

 

 

 

1.  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แหCงชาติฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560-2564) 

2.  ยุทธXศาสตรXชาติ 20 ปD  

(พ.ศ. 2560-2579) 

3.  กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว   

15 ปD ฉบับท่ี 2 (พ.ศ.2551-2565) 

4. กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแหCงชาติ พ.ศ. 2552 

5.  รายละเอียดหลักสูตร (มคอ.2) เดิม 

6.  รายงานผลการดำเนินการของ

หลักสูตร  (มคอ.7) 

7. ผลการสำรวจความพึงพอใจของ

บัณฑิตตCอคุณภาพหลักสูตร 

8. ผลการสำรวจความต9องการบัณฑิต

ของผู9ใช9บัณฑิต 

9.  รายงานผลการดำเนินการของ

รายวิชา  (มคอ.5 และมคอ.6) 

10.  รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3 

และ มคอ.4) ท่ีปรับปรุงจากผลการ

ดำเนินการของรายวิชาท่ีผCานมา 

11.  ผลการสำรวจความพึงพอใจของ

ผู9ใช9บัณฑิตตCอคุณภาพบัณฑิต 
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2.1  แผนการพัฒนา/เปล่ียนแปลง 2.2 กลยุทธ- 2.3 หลักฐาน/ตัวบaงช้ี 

ด$านอาจารย-และบุคลากรสาย

สนับสนุน 

  

1.  ยกระดับความรู9ความสามารถ  

ของอาจารยXผู9สอนและเจ9าหน9าท่ีสาย

สนับสนุนเพ่ือการเรียนรู9ของ

นักศึกษา 

1.1  อาจารยXใหมCได9รับการ

ฝíกอบรมแนวทางการจัดการ

เรียนการสอนท่ีเน9นผู9เรียน

เปpนสำคัญ/การวัดและ

ประเมินผล 

1.2  อาจารยXทุกคนได9รับ

การพัฒนาทักษะทางด9าน

วิชาการหรือวิชาชีพ 

1.1  อาจารยXใหมCได9รับการฝíกอบรมแนว

ทางการจัดการเรียนการสอนท่ีเน9น

ผู9เรียนเปpนสำคัญ/เทคนิคในการวัด

ประเมินผล 

1.2  อาจารยXได9รับการพัฒนาทักษะ 

ทางวิชาการหรือวิชาชีพอยCางน9อย   

1 คร้ัง/คน/ปD 

 1.3  สCงเสริมและสนับสนุน

ให9มีการตีพิมพXเผยแพรC

ผลงานวิจัยระดับชาติและ

นานาชาติ 

1.3  อาจารยXมีผลงานวิจัยตีพิมพX

เผยแพรCระดับชาติและนานาชาติ 

 1.4  สCงเสริมและสนับสนุน

ให9อาจารยXขอตำแหนCงทาง

วิชาการ 

1.4  มีอาจารยXท่ีมีตำแหนCงทางวิชาการ 

ท่ีสูงข้ึน 

 1.5  บุคลากรสายสนับสนุน

ได9รับการพัฒนาทักษะด9าน

วิชาการหรือวิชาชีพ 

1.5  บุคลากรสายสนับสนุนได9รับการ

พัฒนาทักษะทางวิชาการหรือวิชาชีพ

อยCางน9อย 1 คร้ัง/คน/ปD 

2.  สCงเสริมและสนับสนุนให9อาจารยX

ได9ทำผลงานวิจัยและเผยแพรCผลงาน 

2.1  จัดหาแหลCงทุน

สนับสนุนการทำวิจัย 

2.1  จำนวนโครงการวิจัยได9รับอนุมัติ 

ไมCน9อยกวCาร9อยละ 10 ตCออาจารยX 

ประจำตCอปD 

 2.2  สCงเสริมและสนับสนุน

ให9อาจารยXเก่ียวกับการ

จัดทำข9อเสนองานวิจัยหรือ

การเขียนบทความวิชาการ 

2.2  จำนวนงานวิจัยท่ีได9รับการตีพิมพX

หรือเผยแพรCในจำนวนท่ีมากข้ึน 

 2.3  สร9างเครือขCายความ

รCวมมือในด9านวิชาการหรือ

วิจัยรCวมกับชุมชนหรือ

หนCวยงานภายนอก  

จำนวน  4  เครือขCาย 

2.3  จำนวนเครือขCายความรCวมมือใน

ด9านวิชาการหรือวิจัยรCวมกับชุมชนหรือ

งานภายนอก 

 

 2.4  สCงเสริมให9นักศึกษา

เผยแพรCผลงานวิจัย 

2.4  งานวิจัยของบัณฑิตศึกษาได9รับการ

ตีพิมพXลงวารสารหรือท่ีประชุมวิชาการ 
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2.1  แผนการพัฒนา/เปล่ียนแปลง 2.2 กลยุทธ- 2.3 หลักฐาน/ตัวบaงช้ี 

ด$านนักศึกษา   

1.  พัฒนานักศึกษาให9มีความรู9  

ความสามารถท้ังด9านวิชาการ  ท้ัง

ภาคทฤษฎีและปฏิบัติ  รวมท้ังมี

คุณธรรม  จริยธรรมตCอสังคมและ

วิชาชีพ 

1.1  จัดโครงการ/กิจกรรม

เสริมหลักสูตรด9านวิชาการ

ให9กับนักศึกษา 

1.2  จัดโครงการสัมมนา

วิชาการของบัณฑิตศึกษา 

1.1  นักศึกษาเข9ารCวมกิจกรรมเสริม

หลักสูตรทางด9านวิชาการไมCน9อยกวCา

ร9อยละ 80 

1.2  นักศึกษาเข9ารCวมโครงการสัมมนา

วิชาการของบัณฑิตศึกษา 

 1.3 เชิญผู9ทรงคุณวุฒิจาก

ภายนอกมาบรรยายและ

ถCายทอดความรู9และ

ประสบการณXให9กับ

นักศึกษา 

1.3  เชิญผู9ทรงคุณวุฒิ/ผู9เช่ียวชาญและ

ถCายทอดความรู9/ประสบการณXให9กับ

นักศึกษาไมCน9อยกวCา 1 คร้ัง/ปDการศึกษา 

ด$านทรัพยากร/ส่ิงสนับสนุนการ

จัดการเรียนการสอน 

  

1. พัฒนาส่ือสนับสนุนการเรียนรู9ให9

ทันสมัย  มีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล 

1.1  สำรวจวัสดุอุปกรณX

และครุภัณฑXทุกภาค

การศึกษา 

1.2  สาขาจัดทำแผนขอ

งบประมาณการจัดซ้ือ

ครุภัณฑXใหมCและซCอมบำรุง

ครุภัณฑX 

1.1  รายงานการสำรวจวัสดุอุปกรณXและ

ครุภัณฑX 

1.2  รายงานจัดระบบงบประมาณ 

ในการจัดซ้ือครุภัณฑXและซCอมบำรุง 

 

 1.3  จัดหาโสตทัศนูปกรณX

และอุปกรณXตCางๆ ใน

ห9องปฏิบัติการให9ทันตCอ

ความก9าวหน9าทางวิชาการ 

1.3  มีการจัดซ้ือครุภัณฑXและอุปกรณX 

ในห9องปฏิบัติการเพ่ิมเติมทุกปD 

 1.4  จัดหาฐานข9อมูล

ระดับชาติและนานาชาติเพ่ือ

ใช9การสืบค9น 

1.4  มีฐานข9อมูลงานวิจัยเพ่ือใช9 

ในการสืบค9น 

 1.5  มีหนCวยวิจัยหรือกลุCม

วิจัยเฉพาะทางไว9รองรับใน

การทำวิจัยของนักศึกษา 

 

1.5  มีผลงานวิจัยจากหนCวยวิจัยหรือ

กลุCมวิจัย 

 



9 

หมวดที ่3 ระบบการจัดการศึกษา การดำเนินการ และโครงสร`างของหลักสูตร 

 

1.  ระบบการจัดการศึกษา 

1.1  ระบบ 

ใช9ระบบทวิภาค โดย 1  ปDการศึกษาแบCงออกเปpน  2  ภาคการศึกษาปกติ  โดยใน  1 ภาค

การศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไมCน9อยกวCา  15  สัปดาหX  

1.2  การจัดการศึกษาภาคฤดูร$อน 

-ไมCมี-  

1.3  การเทียบเคียงหนaวยกิตในระบบทวิภาค 

-ไมCมี- 

 

2.  การดำเนินการหลักสูตร 

2.1  วัน – เวลาในการดำเนินการเรียนการสอน 

ภาคการศึกษาท่ี 1  เดือน มิถุนายน – ตุลาคม 

ภาคการศึกษาท่ี 2  เดือน พฤศจิกายน – มีนาคม 

2.2  คุณสมบัติของผู$เข$าศึกษา 

 คุณสมบัติของผู9เข9าศึกษาตามแผน ก แบบ ก 2 

1.  สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิตและ

อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต ในสาขาสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา วิศวกรรมขนสCง วิศวกรรมสำรวจและ

วิศวกรรมกCอสร9าง     
    2.  คุณสมบัติของผู9เข9าศึกษาให9อยูCในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

 2.3  ปiญหาของนักศึกษาแรกเข$า 
 พ้ืนฐานทางด9านวิชาภาษาตCางประเทศ 

 พ้ืนฐานวิชาทางด9านคณิตศาสตรX 

 2.4   กลยุทธ-ในการดำเนินการเพ่ือแก$ไขปiญหา/ข$อจำกัดของนักศึกษาในข$อ  2.3 

  จัดสอนวิชาภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา  เพ่ือให9นักศึกษามีพ้ืนฐานภาษาอังกฤษ

เพียงพอท่ีจะศึกษาตำรา  เอกสารประกอบการเรียน  และเอกสารค9นคว9าเพ่ิมเติม ท่ีเปpนภาษาอังกฤษได9 

  จัดการสอนวิชาคณิตศาสตรXเพ่ือเตรียมความพร9อมในหมวดวิชาบังคับเพ่ือให9นักศึกษามีพ้ืนฐาน

คณิตศาสตรXท่ีเพียงพอในการแก9ปMญหาทางวิศวกรรม 
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 2.5  แผนการรับนักศึกษาและผู$สำเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปj 

     แผน ก แบบ ก2 

ระดับช้ันปj 
จำนวนนักศึกษาในแตaละปjการศึกษา 

2562 2563 2564 2565 2566 

ช้ันปjท่ี 1 15 15 15 15 15 

ช้ันปjท่ี 2 - 15 15 15 15 

รวม 15 30 30 30 30 

คาดวaาจะสำเร็จการศึกษา - 15 15 15 15 

 

2.6 งบประมาณตามแผน 

2.6.1 งบประมาณรายรับ  ประเมินท่ี  นักศึกษา  30  คน  (หนCวย : บาท) 
 

แผน ก แบบ ก2 

หมวดเงิน 
รายรับ 

2562 2563 2564 2565 2566 

คCาบำรุงการศึกษา 1,350,000 2,700,000 2,700,000 2,700,000 2,700,000 

คCาลงทะเบียน - - - - - 

รวมรายรับอ่ืนๆ - - - - - 

รวมรายรับ 1,350,000 2,700,000 2,700,000 2,700,000 2,700,000 

 

2.6.2   งบประมาณคCาใช9จCาย  (หนCวย : บาท) 

 2562 2563 2564 2565 2566 

ก.  งบดำเนินการ      

1. คCาใช9จCายบุคลากร 432,000 864,000 864,000 864,000 864,000 

2. คCาใช9จCายดำเนินงาน   100,000 200,000 200,000 200,000 200,000 

3. ทุนการศึกษา      

4. รายจCายระดับมหาวิทยาลัย 337,500 675,000 675,000 675,000 675,000 

รวม  (ก)      

ข.  งบลงทุน 225,000 500,000 500,000 500,000 500,000 

รวม  (ข)      

 รวม  (ก) +  (ข) 1,094,500 2,239,000 2,239,000 2,239,000 2,239,000 

จำนวนนักศึกษา 15 30 30 30 30 

คaาใช$จaายตaอหัวนักศึกษา 72,965 74,630 74,630 74,630 74,630 

 

หมายเหตุ: คCาใช9จCายตลอดหลักสูตรตCอคนตCอปD 55,000 บาท (ห9าหม่ืนห9าพันบาทถ9วน)  
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 2.7  ระบบการศึกษา 

þ  จัดการศึกษาแบบช้ันเรียน 

¨  แบบทางไกลผCานส่ือส่ิงพิมพXเปpนหลัก 

¨  แบบทางไกลผCานส่ือแพรCภาพและเสียงเปpนส่ือหลัก 

¨  แบบทางไกลทางอินเตอรXเน็ต 

¨  อ่ืนๆ (ระบุ) 

 

2.8  การเทียบโอนหนaวยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข$ามมหาวิทยาลัย  

ให9เปpนไปตามคณะกรรมการประจำหลักสูตรพิจารณาและเปpนไปตามข9อบังคับมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วCาด9วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561 
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3.  หลักสูตรและอาจารย-ผู$สอน 

3.1  หลักสูตรตาม  แผน  ก  แบบ  ก 2      

 3.1.1  จำนวนหนaวยกิต  รวมตลอดหลักสูตร ไมaน$อยกวaา 36 หนaวยกิต 

 3.1.2  โครงสร$างหลักสูตร    

1.  หมวดวิชาบังคับ   ไมCน9อยกวCา 12 หนCวยกิต 

1.1  วิชาบังคับรCวม  ไมCน9อยกวCา 3 หนCวยกิต 

1.2  วิชาบังคับเฉพาะกลุCม ไมCน9อยกวCา 9 หนCวยกิต 

2. หมวดวิชาเลือก   ไมCน9อยกวCา 12 หนCวยกิต  

3. วิทยานิพนธX    ไมCน9อยกวCา 12 หนCวยกิต 

หมายเหตุ 

 นักศึกษาท่ีเข9าเรียนในหลักสูตรน้ีต9องผCานการทดสอบความรู9ด9านภาษาอังกฤษ โดยเกณฑXการ

ทดสอบภาษาอังกฤษหรือการเทียบผล ให9เปpนไปตามข9อกำหนดของมหาวิทยาลัย ในกรณีท่ีไมCผCานการ

ทดสอบตามเกณฑXท่ีกำหนด นักศึกษาต9องเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษ ตามท่ีคณะกรรมการบริหารหลักสูตร

กำหนด โดยได9รับคCาระดับคะแนนและผลการศึกษาเปpน S-พอใจ (Satisfactory) หรือ U-ไมCพอใจ

(Unsatisfactory) ซ่ึงรายวิชาภาษาอังกฤษมีดังน้ี 

07-30-502 ภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา     3(3-0-6)    

English  for Graduate Students  

 3.1.3  รายวิชา 

รายวิชาท่ีเป<ดสอนสำหรับหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา  

แผน ก  แบบ ก 2  มีดังตCอไปน้ี 

1) หมวดวิชาบังคับ  ไมaน$อยกวaา  12   หนaวยกิต 

ให$ศึกษาจากรายวิชาตaอไปน้ี 

   1.1  วิชาบังคับรCวม ไมCน9อยกวCา  3 หนCวยกิต 

07-10-501 คณิตศาสตรXวิศวกรรมโยธาข้ันสูง         3(3-0-6) 

  Advanced  Civil  Engineering  Mathematics 

 07-11-501 ระเบียบวิธีวิจัยสำหรับวิศวกรรมโยธา    1(1-0-2) 

  Research  Methodology  for  Civil  Engineering     ไมCนับหนCวยกิต 

07-11-502 สัมมนาทางวิศวกรรมโยธา      1(0-3-1) 

   Civil  Engineering  Seminar                                    ไมCนับหนCวยกิต 

 

   1.2  วิชาบังคับเฉพาะกลุCม   9 หนCวยกิต 

ให9นักศึกษาเลือกเรียนและสอบผCานในรายวิชาบังคับของกลุCมวิชาบังคับ

เฉพาะกลุCมท้ังกลุCมวิชา โดยมีจำนวนหนCวยกิต  ไมCน9อยกวCา  9  หนCวยกิต 

กลุaมวิชาวิศวกรรมโครงสร$าง 

07-12-501 กลศาสตรXวัสดุข้ันสูง      3(3-0-6) 

   Advanced  Mechanics  of  Materials 
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07-12-502 วิธีไฟไนทXเอลิเมนตX      3(3-0-6) 

   Finite  Element  Method 

 07-12-504 พฤติกรรมโครงสร9างคอนกรีตเสริมเหล็ก    3(3-0-6) 

   Behaviors of Reinforced Concrete Structures 

 

กลุaมวิชาวิศวกรรมธรณีเทคนิค 

07-16-501 วิศวกรรมฐานรากข้ันสูง      3(3-0-6) 

   Advanced  Foundation  Engineering 

07-16-502 ปฐพีกลศาสตรXข้ันสูง      3(3-0-6) 

Advanced Soil Mechanics 

07-16-503 การสำรวจและทดสอบดิน      3(2-3-5)

   Soil Exploration and Testing 
 

กลุaมวิชาวิศวกรรมขนสaงและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร- 

07-14-502   ลักษณะระบบการขนสCง      3(3-0-6) 

Transport Characteristics 

 07-14-503 การขนสCงมวลชนเมือง      3(3-0-6) 

   Urban Mass Transportation 

 07-14-504 ระบบสารสนเทศทางวิศวกรรมในการขนสCง    3(3-0-6) 

   Geographic Information System in Transportation 
 

กลุaมวิชาวิศวกรรมการบริหารงานกaอสร$าง 

07-21-511 การจัดการโครงการกCอสร9าง     3(3-0-6) 

   Construction  Project  Management 

 07-21-512 กฎหมายและการจัดการสัญญาในงานกCอสร9าง   3(3-0-6) 

   Laws  and  Contract   Management  in  Construction 

 07-23-641 การวางแผนงานกCอสร9างและการจัดการทรัพยากร   3(3-0-6) 

Construction  Planning  and  Resource  Scheduling 
 

2.  หมวดวิชาเลือก ไมaน$อยกวaา  12 หนaวยกิต 

 ให9นักศึกษาเลือกเรียนและสอบผCานจากวิชาเลือก หรือรายวิชาในหลักสูตรจำนวน  ไมCน9อยกวCา  

12  หนCวยกิต 

 07-10-502 วัสดุวิศวกรรมโยธาและการทดสอบข้ันสูง    3(2-3-5) 

   Advanced Civil  Engineering and Materials Testing 

07-12-503 ทฤษฎีโครงสร9างข้ันสูง      3(3-0-6) 

   Advanced Theory of Structures 
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07-12-506 การออกแบบสะพาน      3(3-0-6) 

   Bridge  Design 

 07-12-507 การออกแบบคอนกรีตอัดแรงข้ันสูง     3(3-0-6) 

   Advanced  Prestressed  Concrete  Design 

 07-12-508 พลศาสตรXโครงสร9าง      3(3-0-6) 

   Structural Dynamics 

07-12-509 การออกแบบโครงสร9างต9านทานแผCนดินไหว   3(3-0-6) 

  Seismic Design of  Structure 

07-12-510 เทคโนโลยีคอนกรีตข้ันสูง      3(3-0-6) 

   Advanced  Concrete  Technology 

07-12-511 กลศาสตรXการแตกหักของวัสดุ     3(3-0-6) 

  Fracture Mechanics of Materials 

07-12-512 การป̂องกัน ซCอมแซมและบำรุงรักษาโครงสร9าง   3(3-0-6) 

  Structural Protection Repair and Maintenance 

07-12-605 พฤติกรรมของโครงสร9างเหล็ก     3(3-0-6) 

   Behaviors of Steel Structure 

 07-12-609 การวิเคราะหXโครงสร9างวัสดุคอมโพสิต    3(3-0-6) 

   Analysis  of  Composite  Structures 

 07-12-610 หัวข9อพิเศษทางด9านวิศวกรรมโยธา     3(3-0-6) 

   Selected Topics  in  Civil  Engineering 

07-14-501   การสำรวจระยะไกลสำหรับวิศวกรรมขนสCง    3(3-0-6) 

Remote Sensing for Transportation Engineering 

 07-14-505 การออกแบบทางหลวงข้ันสูง     3(3-0-6) 

   Advanced  Highway  Design  

07-14-506 การวางแผนการขนสCง      3(3-0-6) 

Transportation Planning  

 07-14-507 การจัดทำแบบจำลองด9านการขนสCงและจราจร   3(3-0-6) 

   Transportation and Traffic Modeling 

 07-14-508 แบบจำลองการขนสCงสินค9า     3(3-0-6) 

   Freight  Logistics Modeling 

 07-14-509 การจำลองและปฏิบัติการจราจร     3(3-0-6) 

   Simulation and Traffic Operations 

 07-16-504 โครงสร9างดิน       3(3-0-6) 

   Earth Structures 



15 

07-16-505 การประยุกตXเชิงตัวเลขในงานวิศวกรรมธรณีเทคนิค   3(3-0-6) 

  Applied Numerical Method in Geotechnical Engineering 

07-16-506 เทคนิคการปรับปรุงดิน      3(3-0-6) 

  Ground  Improvement  Techniques 

07-16-507 ปฐพีพลศาสตรX       3(3-0-6) 

  Soil  Dynamics  

07-16-508 วิศวกรรมธรณีและส่ิงแวดล9อม     3(3-0-6) 

Geotechnical and Environmental Engineering 

07-25-532 การจัดการผลิตภาพในงานกCอสร9าง     3(3-0-6) 

  Productivity Management in Construction   

07-25-631 การวิเคราะหXความเส่ียงในงานกCอสร9าง    3(3-0-6) 

  Risk Analysis in Construction 

07-25-632 การวิเคราะหX การควบคุมต9นทุนในงานกCอสร9าง   3(3-0-6) 

  Cost Control Analysis in Construction 

 07-25-642 การเปpนผู9ประกอบการและการจัดการธุรกิจกCอสร9าง   3(3-0-6) 

   Entrepreneurship and Construction Business Management 

 07-25-651 การจำลองสารสนเทศอาคาร     3(3-2-5) 

   Building Information Modeling 
 

     3) วิทยานิพนธ-    

 07-11-603 วิทยานิพนธX       12(0-0-36) 

   Thesis 

 

หมวดวิชาภาษาอังกฤษ 

นักศึกษาท่ีเข9าเรียนในหลักสูตรน้ีต9องผCานการทดสอบความรู9ด9านภาษาอังกฤษ โดยเกณฑXการ

ทดสอบภาษาอังกฤษหรือการเทียบผล ให9เปpนไปตามข9อบังคับของมหาวิทยาลัย ในกรณีท่ีไมCผCานการ

ทดสอบตามเกณฑXท่ีกำหนด 

เกณฑXของมหาวิทยาลัยฯ จะต9องลงทะเบียนเรียนวิชาปรับพ้ืนภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษา จำนวน 1 วิชา ดังตCอไปน้ี โดยประเมินผลเปpน S/U และไมCคิดเปpนหนCวยกิตการเรียน  

 

07-30-502 ภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา     3(3-0-6)    

English  for Graduate Students  
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ความหมายของเลขรหัสรายวิชา 

         คณะ 

กลุCมวิชา/สาขาวิชา 

ปDท่ีควรศึกษา 

ลำดับวิชา 

 

 

X   X -   X   X -  X    X   X  

1   2     3   4     5    6   7     

 

ตำแหนaงท่ี 1-2 แทน คณะ 

00-หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

01-คณะเกษตรศาสตรXและทรัพยากรธรรมชาติ 

02-คณะเทคโนโลยีสังคม 

03-คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร 

04-คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

05-คณะมนุษยศาสตรXและสังคมศาสตรX 

06-คณะวิทยาศาสตรXและเทคโนโลยี 

07-คณะวิศวกรรมศาสตรXและสถาปMตยกรรมศาสตรX 

08-คณะศิลปศาสตรX 

09-สถาบันเทคโนโลยีการบิน 

10-คณะสัตวแพทยศาสตรX 

 

ตำแหนaงท่ี  3-4 แทน กลุaมวิชา/สาขาวิชา 

ตำแหนaงท่ี  5 แทน ปjท่ีควรศึกษา 

ตำแหนaงท่ี  6-7 แทน ลำดับวิชา 
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ความหมายของรหัสการจัดช่ัวโมงเรียน 

       หนCวยกิต 

       ช่ัวโมงเรียนทฤษฎี 

       ช่ัวโมงเรียนปฏิบัติ 

       ช่ัวโมงการศึกษานอกเวลา 

 
  

   X    ( X  – X – X ) 

 

การนับหนaวยกิต 

 การนับหนCวยกิตให9ถือเกณฑXดังตCอไปน้ี 

 1.  ช่ัวโมงเรียนทฤษฎี 1 ช่ัวโมงตCอสัปดาหX เทCากับ 1 หนCวยกิต 

2.  ช่ัวโมงเรียนปฏิบัติในห9องเรียน ห9องทดลอง หรือห9องปฏิบัติการ 2-3 ช่ัวโมงตCอสัปดาหX 

เทCากับ 1 หนCวยกิต 

 3.  ช่ัวโมงการศึกษานอกเวลา เทCากับ 2 x  (หนCวยกิตทฤษฎี + หนCวยกิตปฏิบัติ) 
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แผนการศึกษา  แผน  ก  แบบ  ก 2  การวิจัยเพ่ือทำวิทยานิพนธ-และการศึกษารายวิชา 

กลุaมวิชาวิศวกรรมโครงสร$าง 

ปjการศึกษาท่ี  1 

ภาคเรียนท่ี  1 

กลุaมวิชา รหัสรายวิชา ช่ือวิชา หนaวยกิต 

หมวดวิชาบังคับรCวม 07-10-501 คณิตศาสตรXวิศวกรรมโยธาข้ันสูง 3(3-0-6) 

หมวดวิชาบังคับเฉพาะ

กลุCม 

07-12-501 กลศาสตรXวัสดุข้ันสูง 3(2-1-5) 

หมวดวิชาเลือก 07-xx-xxx วิชาเลือกเสรี 3(3-0-6) 

รวม 9  

 

ภาคเรียนท่ี  2 

กลุaมวิชา รหัสรายวิชา ช่ือวิชา หนaวยกิต 

หมวดวิชาบังคับรCวม 07-11-501 ระเบียบวิธีวิจัยสำหรับวิศวกรรมโยธา 1(1-0-2) 

หมวดวิชาเลือกเฉพาะ

กลุCม 

07-12-502 วิธีไฟไนทXเอลิเมนตX 3(3-0-6) 

หมวดวิชาเลือกเฉพาะ

กลุCม 

07-12-504 พฤติกรรมโครงสร9างคอนกรีตเสริมเหล็ก 3(3-0-6) 

หมวดวิชาเลือก 07-xx-xxx วิชาเลือกเสรี 3(x-x-x) 

  รวม 9   

 

ปjการศึกษาท่ี  2 

ภาคเรียนท่ี  1 

กลุaมวิชา รหัสรายวิชา ช่ือวิชา หนaวยกิต 

หมวดวิชาบังคับรCวม 07-11-502 สัมมนาทางวิศวกรรมโยธา 1(0-3-1) 

หมวดวิชาเลือก 07-xx-xxx วิชาเลือกเสรี 3(x-x-x) 

หมวดวิชาเลือก 07-xx-xxx วิชาเลือกเสรี 3(x-x-x) 

หมวดวิทยานิพนธX 07-11-603 วิทยานิพนธX 3(0-0-9) 

  รวม 9   

 
ภาคเรียนท่ี  2 

กลุaมวิชา รหัสรายวิชา ช่ือวิชา หนaวยกิต 

หมวดวิชาวิทยานิพนธX 07-11-603 วิทยานิพนธX 9(0-0-27) 

รวม 9   
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กลุaมวิชาวิศวกรรมธรณีเทคนิค 

ปjการศึกษาท่ี  1 

ภาคเรียนท่ี  1 

กลุaมวิชา รหัส

รายวิชา 

ช่ือวิชา หนaวยกิต 

หมวดวิชาบังคับรCวม 07-10-501 คณิตศาสตรXวิศวกรรมโยธาข้ันสูง 3(3-0-6) 

หมวดวิชาเลือกเฉพาะกลุCม 07-16-502 ปฐพีกลศาสตรXข้ันสูง 3(3-0-6) 

หมวดวิชาเลือก 07-xx-xxx วิชาเลือกเสรี 3(3-0-6) 

รวม 9   

 

ภาคเรียนท่ี  2 

กลุaมวิชา รหัส

รายวิชา 

ช่ือวิชา หนaวยกิต 

หมวดวิชาบังคับรCวม 07-11-501 ระเบียบวิธีวิจัยสำหรับวิศวกรรมโยธา 1(1-0-2) 

หมวดวิชาบังคับเฉพาะกลุCม 07-16-501 วิศวกรรมฐานรากข้ันสูง 3(3-0-6) 

หมวดวิชาบังคับเฉพาะกลุCม 07-16-503 การสำรวจและทดสอบดิน 3(2-3-4) 

หมวดวิชาเลือก 07-xx-xxx วิชาเลือกเสรี 3(x-x-x) 

  รวม 9   

 

ปjการศึกษาท่ี  2 

ภาคเรียนท่ี  1 

กลุaมวิชา รหัส

รายวิชา 

ช่ือวิชา หนaวยกิต 

หมวดวิชาบังคับรCวม 07-11-502 สัมมนาทางวิศวกรรมโยธา 1(0-3-1) 

หมวดวิชาเลือก 07-xx-xxx วิชาเลือกเสรี 3(x-x-x) 

หมวดวิชาเลือก 07-xx-xxx วิชาเลือกเสรี 3(x-x-x) 

หมวดวิชาวิทยานิพนธX 07-11-603 วิทยานิพนธX 3(3-0-9) 

  รวม 9  

 

ภาคเรียนท่ี  2 

กลุaมวิชา รหัสรายวิชา ช่ือวิชา หนaวยกิต 

หมวดวิชาวิทยานิพนธX 07-11-603 วิทยานิพนธX 9(0-0-27) 

รวม 9   
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กลุaมวิชาวิศวกรรมขนสaงและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร- 

ปjการศึกษาท่ี  1 

ภาคเรียนท่ี  1 

กลุaมวิชา รหัส

รายวิชา 

ช่ือวิชา หนaวยกิต 

หมวดวิชาบังคับรCวม 07-10-501 คณิตศาสตรXวิศวกรรมโยธาข้ันสูง 3(3-0-6) 

หมวดวิชาเลือกเฉพาะกลุCม 07-14-502   ลักษณะระบบการขนสCง 3(3-0-6) 

หมวดวิชาเลือก 07-xx-xxx วิชาเลือกเสรี 3(x-x-x) 

รวม 9 

 

ภาคเรียนท่ี  2 

กลุaมวิชา รหัสรายวิชา ช่ือวิชา หนaวยกิต 

หมวดวิชาบังคับรCวม 07-11-501 ระเบียบวิธีวิจัยสำหรับวิศวกรรมโยธา 1(1-0-2) 

หมวดวิชาบังคับเฉพาะกลุCม 07-14-503 การขนสCงมวลชนเมือง 3(3-0-6) 

หมวดวิชาบังคับเฉพาะกลุCม 07-14-504 ระบบสารสนเทศทางวิศวกรรมในการ

ขนสCง 

3(3-0-6) 

หมวดวิชาเลือก 07-xx-xxx วิชาเลือกเสรี 3(x-x-x) 

  รวม 9  

 

ปjการศึกษาท่ี  2 

ภาคเรียนท่ี  1 

กลุaมวิชา รหัสรายวิชา ช่ือวิชา หนaวยกิต 

หมวดวิชาบังคับรCวม 07-11-502 สัมมนาทางวิศวกรรมโยธา 1(0-3-1) 

หมวดวิชาเลือก 07-xx-xxx วิชาเลือกเสรี 3(x-x-x) 

หมวดวิชาเลือก 07-xx-xxx วิชาเลือกเสรี 3(x-x-x) 

หมวดวิชาเลือก 07-xx-xxx วิชาเลือกเสรี 3(x-x-x) 

  รวม 9   

 

ภาคเรียนท่ี  2 

กลุaมวิชา รหัสรายวิชา ช่ือวิชา หนaวยกิต 

หมวดวิชาวิทยานิพนธX 07-11-603 วิทยานิพนธX 9(0-0-27) 

รวม 9   
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กลุaมวิชาวิศวกรรมการบริหารงานกaอสร$าง 

ปjการศึกษาท่ี  1 

ภาคเรียนท่ี  1 

กลุaมวิชา รหัสรายวิชา ช่ือวิชา หนaวยกิต 

หมวดวิชาบังคับรCวม 07-10-501 คณิตศาสตรXวิศวกรรมโยธาข้ันสูง 3(3-0-6) 

หมวดวิชาบังคับเฉพาะกลุCม 07-25-511 การจัดการโครงการกCอสร9าง 3(3-0-6) 

หมวดวิชาเลือก 07-xx-xxx วิชาเลือกเสรี 3(x-x-x) 

รวม 9   

 

ภาคเรียนท่ี  2 

กลุaมวิชา รหัสรายวิชา ช่ือวิชา หนaวยกิต 

หมวดวิชาบังคับรCวม 07-11-501 ระเบียบวิธีวิจัยสำหรับวิศวกรรมโยธา 1(1-0-2) 

หมวดวิชาบังคับเฉพาะกลุCม 07-25-513 การวางแผนงานกCอสร9างและการจัดการ

ทรัพยากร 

3(3-0-6) 

หมวดวิชาเลือก 07-25-512 กฎหมายและการจัดการสัญญาในงานกCอสร9าง 3(3-0-6) 

หมวดวิชาเลือก 07-xx-xxx วิชาเลือกเสรี 3(x-x-x) 

  รวม 9   

 

ปjการศึกษาท่ี  2 

ภาคเรียนท่ี  1 

กลุaมวิชา รหัสรายวิชา ช่ือวิชา หนaวยกิต 

หมวดวิชาบังคับรCวม 07-11-502 สัมมนาทางวิศวกรรมโยธา 1(0-3-1) 

หมวดวิชาเลือก 07-xx-xxx วิชาเลือกเสรี 3(x-x-x) 

หมวดวิชาเลือก 07-xx-xxx วิชาเลือกเสรี 3(x-x-x) 

หมวดวิชาวิทยานิพนธX 07-11-603 วิทยานิพนธX 3(3-0-9) 

  รวม 9   

 

ภาคเรียนท่ี  2 

กลุaมวิชา รหัสรายวิชา ช่ือวิชา หนaวยกิต 

หมวดวิชาวิทยานิพนธX 07-11-603 วิทยานิพนธX 9(0-0-27) 

รวม 9   
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3.1.5  คำอธิบายรายวิชา 

07-10-501 คณิตศาสตร-วิศวกรรมโยธาข้ันสูง      3(3-0-6) 

  Advanced  Civil  Engineering  Mathematics 

วิธีเชิงวิเคราะหX  และเชิงตัวเลขในวิศวกรรม  สมการเชิงอนุพันธXสามัญ  สมการเชิง

อนุพันธXยCอย  การประมาณด9วยอนุกรม  การแปรผัน  ไฟไนทXเอลิเมนตX  ไฟไนทXดิฟเฟอ

เรนทX   

การอินทิเกรตเชิงตัวเลข  การประยุกตXใช9ทางวิศวกรรม 

Analytical method and numerical in engineering, Ordinary differential 

equations, partial differential equations, estimation, finite element, finite 

difference, numerical integration, engineering application 

 

07-11-501 ระเบียบวิธีวิจัยสำหรับวิศวกรรมโยธา     1(1-0-2) 

  Research  Methodology  for  Civil  Engineering 

ความหมายลักษณะเป̂าหมายการทำวิจัย  ประเภทกระบวนการวิจัย  การกำหนดปMญหา

การวิจัย  ตัวแปรสมมุติฐาน  การเก็บรวบรวมข9อมูล  การสืบค9นข9อมูล  การวิเคราะหX

ข9อมูล  การเขียนโครงรCางรายงานวิจัย  จรรยาบรรณนักวิจัย 

Definition of research goals, research process type, defining research 

problems, hypothesis, data collection, search data, analysis data, writing 

research report outline, researcher ethics 

  หมายเหตุ การประเมินผลการศึกษาให9กำหนดเปpนระดับคะแนน (grade) 

    S - ผลการศึกษาอยูCในเกณฑXข้ันพอใจ  (Satisfatory)  และ 

    U - ผลการศึกษาอยูCในเกณฑXข้ันไมCพอใจ (Unfatisfatory) 

 

  07-11-502 สัมมนาทางวิศวกรรมโยธา      1(0-3-1) 

  Civil Engineering  Seminar   

การฝíกค9นคว9า  อCาน  เขียนบทความ  การนำเสนอและอภิปรายหัวข9อท่ีนCาสนใจใน

ปMจจุบันทางวิศวกรรมโยธาในระดับปริญญาโท ศึกษาเบ้ืองต9นเก่ียวกับหัวข9อเพ่ือการทำ

วิทยานิพนธX การเตรียมมัลติมิเดีย 

หมายเหตุ การประเมินผลการศึกษาให9กำหนดเปpนระดับคะแนน (grade) 

    S - ผลการศึกษาอยูCในเกณฑXข้ันพอใจ  (Satisfatory)  และ 

    U - ผลการศึกษาอยูCในเกณฑXข้ันไมCพอใจ (Unfatisfatory) 
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กลุaมวิชาบังคับ  วิศวกรรมโครงสร$าง 
 

07-12-501 กลศาสตร-วัสดุข้ันสูง       3(3-0-6) 

  Advanced   Mechanics  of  Materials 

การวิเคราะหXหนCวยแรงความเครียด ความสัมพันธXระหวCางหนCวยแรงและความเครียดของ

วัสดุ  ทฤษฎีความยืดหยุCนการประยุกตXใช9วิธีพลังงานในการวิเคราะหXช้ินสCวนโครงสร9าง 

การวิบัติและเกณฑXกำหนดการวิบัติในการทำนายการวิบัติของช้ินสCวนโครงสร9าง การล9า

กลศาสตรXการแตกร9าวเบ้ืองต9น คานบนฐานรากยืดหยุCน การดัดของแผCนเรียบ การโกCงเดาะ  

และการขาดเสถียรภาพของแผCนเรียบ 

Stress analysis, relationship between force and stress of materials, 

elasticity theory, application of energy methods in structural parts analysis, 

failure and failure criteria for predicting the failure of structural member, 

fatigue, basic fracture mechanics, beam on elastic foundation, bending of 

flat plate, deflection and instability of flat sheets 
    

07-12-502 วิธีไฟไนท-เอลิเมนต-       3(3-0-6) 

  Finite  Element  Method 

แนะนำวิธีการไฟไนตXเอลิเมนตXเง่ือนไขขอบเขตและเง่ือนไขเร่ิมต9นการแบCงโดเมนเปpนแบบ

ยCอยๆ แบบจำลองการประมาณ การหาสติฟเนสเมตริกสXของเอลิเมนตX การประกอบสติฟ

เนสเมตริกสXของเอลิเมนตXและหาสมการของระบบ  การหาผลการแก9สมการ ไฟไนตXเอลิเมนตX 

แบบเชิงตัวเลข  การประยุกตXไฟตXไนตXเอลิเมนตXกับปMญหากลศาสตรXของแข็งการพิจารณา

แบบจำลองและการใช9ซอฟตXแวรX 

Finite element methods, conditions, boundaries and conditions, domain 

subdivision sub-model, stiffness metrics of elements, stiffness elements, 

elements of the elements and system equations, solutions to solve 

equations, finite element numerical application of finite element with 

solid mechanics problems, model considerations and software usage 

 

07-12-504 พฤติกรรมโครงสร$างคอนกรีตเสริมเหล็ก     3(3-0-6) 

  Behaviors of Reinforced Concrete  Structures 

การวิเคราะหXและออกแบบช้ินสCวนโครงสร9างของคาน  คานรูปตัวที  แผCนพ้ืนไร9คานโดย

วิธีโดยตรง  วิธีโครงข9อแข็งเทียบเทCา  การตรวจสอบแรงเฉือนในพ้ืนไร9คานและฐานรากโดย

วิธีกำลัง  การคำนวณและควบคุมการแอCนตัวรอยแตกร9าวของคาน  การออกแบบ

โครงสร9างเพ่ือรับแรงด9านข9าง  การออกแบบโครงสร9างสำหรับแผCนดินไหว 

Analysis and design of structural member of beams, t-member beams, flat 

slab by direct method, equivalent frame method, shear force detection in 
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flat slab and foundations by force method,  calculation and control of 

beam deflection, structural design for lateral loads, structural design for 

earthquakes 

 

กลุaมวิชาบังคับ  วิศวกรรมธรณีเทคนิค 

07-16-501 วิศวกรรมฐานรากข้ันสูง       3(3-0-6) 

  Advanced  Foundation  Engineering 

การสำรวจใต9พ้ืนผิว  การประเมินคCาพารามิเตอรXของดิน รายงานเก่ียวกับวิศวกรรมฐาน

ราก  การวิเคราะหXแบบขีดจำกัด  ทฤษฎีขีดจำกัดบนขีดจำกัดลCาง  ฐานรากชนิดตCางๆ  

การรับน้ำหนักแบกทานของดิน  การทรุดตัว  ฐานรากแบบเสาเข็ม  ปMญหาเก่ียวกับ

แรงดันปฐพี กรณีศึกษา 

Surface exploration, evaluation of soil parameters, report on foundation, 

engineering limit analysis, limit theory on the lower, limit various foundations, 

soil bearing load, foundation settlement, pile foundation problems with soil 

pressure, case studies 
 

07-16-502 ปฐพีกลศาสตร-ข้ันสูง       3(3-0-6) 

Advanced Soil Mechanics 

การจัดหมวดหมูCดิน  สมบัติดัชนี ความสัมพันธXระหวCางน้ำหนักกับปริมาตร สมบัติการซึม

ผCานได9และการวิเคราะหXการไหลผCานของน้ำ ความเค9นในมวลดิน ผลเฉลยอิลาสติกของ

ความเค9นพฤติกรรมกำลังรับแรงเฉือนของดินและเกณฑXการวิบัติมอรX-คูลอมบX ทางเดิน

ความเค9น พฤติกรรมการเปล่ียนรูปรCาง ทฤษฎีการอัดตัวคายน้ำ การยุบตัวระยะท่ีสอง 

การคาดคะเนการทรุดตัว 

Soil classification, index properties, weight-volume relationship, 

permeability and seepage analysis, stress within soil mass, elastic solutions  

for stress, shear strength behavior and Mohr-Coulomb failure criteria, stress 

paths, deformation behavior, consolidation theory, secondary 

compression, settlement prediction. 

 

07-16-503 การสำรวจและทดสอบดิน      3(2-3-5)

  Soil Exploration and Testing 

ขอบเขตในการสำรวจ  การสำรวจดินสำหรับงานวิศวกรรมโดยมาตรฐานและทาง

ธรณีวิทยา  การทดสอบในสนาม  การทดสอบในห9องปฏิบัติการ 

Scope of survey, soil exploration for engineering by standards and geology, 

field test, laboratory tests 
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กลุaมวิชาบังคับ  วิศวกรรมขนสaงและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร- 

 07-14-502   ลักษณะระบบการขนสaง       3(3-0-6) 

Transport Characteristics 

การขนสCงและการพัฒนา  ลักษณะเชิงการดำเนินการและเชิงเทคโนโลยีของระบบขนสCง  

ทางบก  ทางอากาศ  ทางน้ำและระบบขนสCงอ่ืนๆ  ปMญหาในการขนสCง  การวางแผนการ

ขนสCง  การจัดการระบบขนสCง 

Transportation and development, operational and technological  

characteristics of transportation systems land, air, water and other 

transportation systems,  transportation problems, transportation planning, 

transportation system management 

 

07-14-503 การขนสaงมวลชนเมือง       3(3-0-6) 

  Urban  Mass  Transportation 

บทบาทและประวัติของระบบขนสCงมวลชน  การขนสCงมวลชนเทคโนโลยีนำสมัย  การ

วางแผนโครงการขนสCงมวลชน  การดำเนินการและการจัดการ  การประเมินเงินลงทุน

ระบบขนสCงมวลชน 

Roles and history of public transportation systems, public transportation 

modern technology, project planning public transportation, operation and 

management, evaluation of public transportation investment systems 

 

07-14-504 ระบบสารสนเทศทางวิศวกรรมในการขนสaง    3(3-0-6) 

  Geographic Information System in Transportation 

หลักการของระบบภูมิสารสนเทศทางภูมิศาสตรX  แนวคิดเร่ืองการจัดการและการ

ออกแบบฐานข9อมูลเชิงพ้ืนท่ีเพ่ืองานวิศวกรรมขนสCง  ทฤษฎีและเทคนิคการนำเข9า  การ

วิเคราะหXและการจัดการข9อมูลเชิงพ้ืนท่ี  ความแมCนยำและข9อผิดพลาดข9อมูลเชิงพ้ืนท่ีการ

จำลอง  การวิเคราะหXสำหรับในการตัดสินใจ 

Principles of geographic information systems, concepts of management 

and design of spatial databases for transportation engineering, importing 

theories and techniques, spatial data analysis and management, accuracy 

and error, spatial data, simulation analysis for decisions 
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กลุaมวิชาบังคับ  วิศวกรรมการบริหารงานกaอสร$าง 

07-21-511 การจัดการโครงการกaอสร$าง      3(3-0-6) 

  Construction  Project  Management 

การจัดการโครงการกCอสร9างโดยภาพรวม  การศึกษาความเปpนไปได9ของโครงการ  

ข้ันตอนของงานกCอสร9าง  การบริหารทีมงานของโครงการกCอสร9าง  การะประมูลงาน  

วิศวกรรมเชิงคุณคCา  การบริหารสายโซCอุปทานและการกCอร9างแบบลีน 

Construction management focusing on construction project feasibility 

study performed by construction managers, value engineering, supply 

chain management, and lean construction 

 

07-21-512 กฎหมายและการจัดการสัญญาในงานกaอสร$าง    3(3-0-6) 

  Laws  and  Contract   Management  in  Construction 

กฎหมายท่ีเก่ียวข9องในงานกCอสร9าง  สัญญาของงานกCอสร9างและกรณีศึกษา  สัญญาใน

งานกCอสร9าง  ข9อกำหนดการกCอสร9างระหวCางประเทศ  การจัดการสัญญาในงานกCอสร9าง

เพ่ือการบริหารสัญญาอยCางมีประสิทธิภาพ 

Construction law and regulation, different construction contractual 

agreements, case studies in construction projects, international contractual 

agreements, and effective contract management and administration 

 

07-23-641 การวางแผนงานกaอสร$างและการจัดการทรัพยากร    3(3-0-6) 

Construction  Planning  and  Resource  Scheduling 

การวางแผน  การวางกำหนดการงานกCอสร9าง  และการจัดการทรัพยากรในโครงการ

กCอสร9าง  เทคนิคและวิธีการวางแผนงานตCางๆ  การวางแผนระดับปฏิบัติ  การควบคุม

โครงการ  ผลกระทบตCอการบริหารโครงการ 

Planning and scheduling  construction projects including resource 

management using different techniques from operation to project levels. 

Project control and impact analysis 

 

วิชาเลือก 

07-10-502 วัสดุวิศวกรรมโยธาและการทดสอบข้ันสูง     3(2-3-5) 

  Advanced Civil  Engineering and Materials Testing 

วัสดุในการกCอสร9างและวัสดุประกอบ  การทดลองในห9องปฏิบัติการทางวิศวกรรมโยธา   

การใช9เคร่ืองมือตรวจวัดทางเทคนิค  การทดสอบบรรทุกในสนาม การทดสอบแบบไมC

ทำลาย   การทดสอบโครงสร9างจุลภาค ศึกษาความก9าวหน9าของวัสดุวิศวกรรมโยธา 
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Construction materials and composite materials, experiments in civil 

engineering laboratories, using technical measurement tools, field test, non-

destructive testing, microstructure testing,   study the progress of civil 

engineering materials 

 

07-12-503 ทฤษฎีโครงสร$างข้ันสูง       3(3-0-6) 

  Advanced  Theory  of  Structures 

งานท่ีทำโดยน้ำหนักบรรทุก   พลังงานความเครียด   ทฤษฎีพลังงาน   การเคล่ือนตัว        

ขนาดใหญC เสถียรภาพของโครงสร9าง ปMญหาไมCเชิงเส9น ปMญหาไมCยืดหยุCน  วิธีเชิงตัวเลขใน

การแก9ปMญหาสำหรับการวิเคราะหXโครงสร9างแบบไมCเชิงเส9น  

Work done by load, Strain energy, energy theory, large movement, 

structural stability, nonlinear problems, Numerical methods for solving 

problems for nonlinear structural analysis 

 

07-12-506 การออกแบบสะพาน       3(3-0-6) 

  Bridge  Design 

  ประวัติศาสตรXของหนCวยงานกCอสร9างระบบ  ประเภทของสะพานพฤติกรรมของสะพาน   

น้ำหนักกระทำการกระจายน้ำหนัก  เส9นอิทธิพล  การออกแบบสะพาน 

History of the construction system types of bridges, behavior of bridges 

weight action, weight distribution, influence line, bridge design 

 

07-12-507 การออกแบบคอนกรีตอัดแรงข้ันสูง     3(3-0-6) 

  Advanced  Prestressed  Concrete  Design 

  วัสดุท่ีใช9ในงานคอนกรีตอัดแรงวิธีการอัดแรง  การออกแบบคานรับแรงดัด แรงเฉือน  

แรงบิด  การวิเคราะหXการแอCนตัวของคาน  การวางลวด  การออกแบบคานตCอเน่ืองถังน้ำ 

Materials used in prestressed concrete compression method,  beam design 

for bending, shear strength torque, deflection analysis of beams, wire 

laying, continuous beam design, water tank 

 

07-12-508 พลศาสตร-โครงสร$าง       3(3-0-6) 

  Structural Dynamics 

การวิเคราะหXระบบท่ีมีความอิสระระดับเด่ียวและหลายระดับ  การส่ันสะเทือนอยCาง

อิสระและภายใต9แรง  ความถ่ีธรรมชาติของโครงสร9าง  ระบบมวลกระจาย  การ

ส่ันสะเทือนความยาวและตามขวางขององคXอาคารท่ีรับแรงดัด  ปMญหาท่ีเก่ียวข9องกับการ

หนCวง  และความสัมพันธXระหวCางแรงกับการเคล่ือนท่ีไมCเปpนเชิงเส9นผิวบาง 



28 

Analysis of systems independent single and multi-level,  Vibration free and 
under force,  natural frequency of the structure, Mass distribution system, 
vibration, length and transverse direction of building receives bending 
strength, problems related to delay and the relationship between force 
and nonlinear motion 
 

07-12-509 การออกแบบโครงสร$างต$านทานแผaนดินไหว    3(3-0-6) 

 Seismic Design of  Structure 

วิศวกรรมแผCนดินไหว  คล่ืนแผCนดินไหว  ความเข9มและขนาดของแผCนดินไหว  การ

ออกแบบต9านทานแผCนดินไหว  มาตรฐานการออกแบบต9านทานแผCนดินไหว  การวิเคราะหX

สเปคตัม  การตอบสนอง  การส่ันสะเทือนเชิงสุCม  การจำลองแรงแผCนดินไหว  การ

ออกแบบและให9รายละเอียดโครงสร9างเพ่ือรับแรงแผCนดินไหว  โครงสร9างพิเศษสะพาน 

Earthquake engineering, earthquake wave, intensity and size of the 
earthquake, earthquake resistance design earthquake resistance design 
standards, spectrum analysis, random vibration response, seismic 
simulation design and structure details for earthquake, resistance bridge 
structure 
 

07-12-510 เทคโนโลยีคอนกรีตข้ันสูง       3(3-0-6) 

  Advanced  Concrete  Technology 

คุณสมบัติของคอนกรีตสด  กำลัง  พฤติกรรมทางด9านกายภาพ ทางเคมี  ทางกล การล9า  
การหดตัวความคงทนของคอนกรีต  การป̂องกันและซCอมแซมการเส่ือมสภาพของ
คอนกรีต  คอนกรีตผสมวัสดุปอซโซลาน  คอนกรีตสมรรถสูง  คอนกรีตพิเศษ  คอนกรีต
เสริมเส9นใย  ความก9าวหน9าของเทคโนโลยีคอนกรีตในปMจจุบัน 
Properties of fresh concrete, physical, chemical behavior, mechanics, fatigue, 
shrinkage, durability of concrete, prevention and repair of deterioration of 
concrete, concrete containing pozzolanic materials, hight performance 
concrete, special concrete, fiber reinforced concrete. advancement of 
concrete technology today 
 

07-12-511 กลศาสตร-การแตกหักของวัสดุ      3(3-0-6) 

 Fracture Mechanics of Materials 

การแตกหัก  การวิเคราะหXความเค9นท่ีปลายรอยแตก  ระนาบความเค9นและระนาบ

ความเครียด  การแตกหักของวัสดุเหนียว  การแตกหักของวัสดุเปราะ  การเกิดและการ

ขยายตัวของรอยแตก  การออกแบบ  การป̂องกันการแตกหัก  การทดสอบการแตกหักของ

วัสดุเหนียว  การทดสอบแบบไมCทำลาย 

Fracture, stress analysis at the end of the crack, stress plane and stress 

plane Fracture of sticky materials Breakage of brittle materials The 

formation and expansion of cracks, design of fracture protection, fracture 

testing of ductile material, non-destructive testing 
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07-12-512 การปòองกัน ซaอมแซมและบำรุงรักษาโครงสร$าง    3(3-0-6) 

 Structural Protection Repair and Maintenance 

ปMญหาการเส่ือมสภาพของวัสดุ  แนวคิดเร่ืองคCาใช9จCายตลอดอายุการใช9งาน  การป̂องกัน

การเส่ือมสภาพ  การเกิดสนิมเหล็ก  ประเภทของการชำรุดและความเสียหาย  การ

ทดสอบแบบไมCทำลาย  การทดสอบแบบทำลายบางสCวน  การทดสอบน้ำหนักบรรทุก วัสดุ

ในการซCอม  วิธีการและเทคนิคการซCอมแซม  การเสริมกำลัง  

Material deterioration problems, concept of cost lifetime, prevent, 

deterioration, rust  steel,  types of damage and damage, non-destructive 

testing, partial destructive testing, load test, repairing material, methods and 

techniques to repair strengthening 

  

07-12-605 พฤติกรรมของโครงสร$างเหล็ก      3(3-0-6) 

  Behaviors of Steel Structure 

  พฤติกรรมของโครงสร9างเหล็กภายใต9แรงกระทำ  คาน  เสา  จุดตCอยึด  เสถียรภาพ   

ของโครงสร9าง  ระบบยึดร้ังและข9อกำหนดในการออกแบบ 

Behavior of steel structure under load, beam, column, connection, 

stability of structure, brace system and design requirements 

 

07-12-609 การวิเคราะห-โครงสร$างวัสดุคอมโพสิต     3(3-0-6) 

  Analysis  of  Composite  Structures 

กลศาสตรXแตกหัก  วัสดุคอมโพสิตและโครงสร9าง  พฤติกรรมของวัสดุคอมโพสิต  พฤติกรรม

ของโครงสร9างเสริมกำลังด9วยวัสดุคอมโพสิต  การวิเคราะหXและออกแบบ  โครงสร9างเสริม

กำลังด9วยวัสดุคอมโพสิต 

Fracture mechanics, composite materials and structures, behavior of 

composite materials, behavior of reinforcing structures with composite 

materials,  analysis and design reinforced structure with composite materials 

 

07-12-610 หัวข$อพิเศษทางด$านวิศวกรรมโยธา     3(3-0-6) 

  Selected Topics  in  Civil  Engineering 

วิทยาการ  เทคโนโลยีสมัยใหมC และนวัตกรรมท่ีนCาสนใจในปMจจุบันทางด9านวิศวกรรมโยธา 

Current interesting knowledge technology and Innovation in civil engineering 
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07-14-501   การสำรวจระยะไกลสำหรับวิศวกรรมขนสaง    3(3-0-6) 

Remote Sensing for Transportation Engineering 

หลักการสำรวจข9อมูลระยะไกล  ทฤษฎีของคล่ืนพลังงาน  แมCเหล็กไฟฟ̂า  การแปล

ความหมายภาพถCาย  ประมวลผลข9อมูลภาพเชิงตัวเลข  การประยุกตXใช9ภาพถCายจาก

ดาวเทียมเพ่ือการวางแผน การควบคุมทางด9านวิศวกรรมขนสCง 

Principles of remote data exploration, theory of energy waves,  electromagnet,  

photo interpretation, processing numerical image data, application of satellite 

images for planning, control in transportation engineering 

 

07-14-505 การออกแบบทางหลวงข้ันสูง      3(3-0-6) 

  Advanced  Highway  Design  

การออกแบบทางด9านเรขาคณิตของทางหลวง  การออกแบบทางแยกรCวมทางแยกตCาง

ระดับ  การออกแบบระบบระบายน้ำของถนนในเมือง  มลภาวะจากการใช9ยวดยาน 

Geometric design of highway, intersection design with interchange, design 

of drainage systems of urban roads, pollution from the use of vehicles 
 

07-14-506 การวางแผนการขนสaง       3(3-0-6) 

บทบาทการขนสCง  กระบวนการวางแผนการขนสCงเมือง  ภูมิภาคและเขตเมือง  การบCงช้ี

ปMญหา  เป̂าหมาย  วัตถุประสงคXและหลักการ  แบบจำลองคณิตศาสตรXสำหรับการ

คาดคะเนการใช9ท่ีดิน  อุปสงคXการเดินทาง  การสร9างแลการประเมินผลทางเลือกการ

ขนสCง 

Transportation role, city transportation planning process,  regions and 

cities Identification of problems, goals, objectives and principles 

mathematical models for land use prediction, travel demand, creation and 

evaluation of transportation options 

 

07-14-507 การจัดทำแบบจำลองด$านการขนสaงและจราจร    3(3-0-6) 

  Transportation and Traffic Modeling 

หลักการพัฒนาแบบจำลองจราจร  การพัฒนาแบบจำลองแบบจุลภาค  การวิเคราะหX

แบบจำลองท้ังจากการจำลองสภาพจราจร  การประเมินปรับประสิทธิภาพของสัญญาณ 

ไฟจราจร 

Principles of traffic modeling development, develop a micro-model 

model, analysis from simulation of traffic conditions, evaluating the 

efficiency of traffic lights 



31 

07-14-508 แบบจำลองการขนสaงสินค$า      3(3-0-6) 

  Freight  Logistics Modeling 

แบบจำลองสำหรับการวิเคราะหX การตัดสินใจ แบบจำลองการขนสCงเครือขCาย การแก9ปMญหา

เส9นทางเดินรถ การประยุกตXแบบจำลองสถานการณXสำหรับการจัดการโลจิสติกสX การ

วิเคราะหXผลแบบจำลองสถานการณX 

Model for decision analysis, network transport model, solving route 

problems, application of the simulation model for logistics management, 

analysis of simulation results 

 

07-14-509 การจำลองและปฏิบัติการจราจร      3(3-0-6) 

  Simulation an Traffic Operations 

ทฤษฎี  หลักการและข้ันตอนการสร9างแบบจำลองเสมือน  การปรับแก9และตรวจสอบ

แบบจำลอง การพัฒนาแบบจำลองเสมือนสำหรับการขนสCง ประกอบด9วยการไหลของ

การจราจร  สถานการณXจราจรแบบพลวัต  พฤติกรรมการเดินทาง การกระจาย การเดินทาง

บนโครงขCายพลวัต  ระบบการจัดการขนสCงสาธารณชน 

Theories, principles and procedures for creating virtual models, revision 

and inspection, model for developing virtual models for transportation, 

consists of traffic flow, dynamic traffic situation, travel behavior, 

distribution of travel on dynamic networks, public transport management 

system 

 

07-16-504 โครงสร$างดิน        3(3-0-6) 

  Earth Structures 

ปMญหาข้ันมูลฐานเก่ียวกับเสถียรภาพของดิน  การทรุดตัวและการเคล่ือนตัวทางด9านข9าง

ของดิน  การออกแบบดิน  การซึมผCานของน้ำในดินซ่ึงเปpนหน9าตัดประกอบและดินท่ีมี

คุณสมบัติแอนไอโซโทรป<ค  วิธีการวิเคราะหXเก่ียวกับเสถียรภาพของดิน  กลไกของพิบัติ

ของลาดดินตามธรรมชาติ  และลาดดินท่ีสร9างข้ึน  การบดอัดและการตรวจสอบการบด

อัดดินให9ได9มาตรฐาน  การแก9ไขเสถียรภาพของดิน 

Basic problem about soil stability, settlement and lateral movement of 

soil soil design, water permeability in soil, which is a cross-section and soil 

with an isotropic properties analysis methods for soil stability natural 

catastrophic mechanism and sloping soil created compaction and 

inspection of soil compaction standards soil stabilization 
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07-16-505 การประยุกต-เชิงตัวเลขในงานวิศวกรรมธรณีเทคนิค   3(3-0-6) 

  Applied Numerical Method in Geotechnical Engineering 

คCาท่ีเหมาะสมท่ีสุดเชิงตัวเลขสำหรับการออกแบบทางวิศวกรรม  วิธีการหาคCาท่ีเหมาะสม

ท่ีสุดสำหรับปMญหาท่ีมีข9อจำกัดและปMญหาท่ีไมCมีข9อจำกัด  วิธีการแยกองคXประกอบ  การ

วิเคราะหXความอCอนไหวหลักการประมาณคCา  การออกแบบเชิงบูรณาการท่ีเหมาะสมท่ีสุด 

Numerical optimal values for engineering design, most suitable 

optimization for problems with limitations and problems are not limited, 

separate elements, sensitivity analysis, estimation principles appropriate 

integrated design 
 

07-16-506 เทคนิคการปรับปรุงดิน       3(3-0-6) 

 Ground  Improvement  Techniques 

การปรับปรุงดินเชิงกล  การบดอัดในห9องทดลอง  การบดอัดบริเวณผิวดิน  การบดอัดแบบ

ลึก  คุณสมบัติของดินหลังการบดอัด  การควบคุมคุณภาพของการบดอัด  การปรับปรุงดิน

โดยใช9น้ำเปpนตัวขับเคล่ือน  การออกแบบงานขุดโดยการสูบน้ำออกจากดิน  การให9น้ำหนัก

กCอนและการระบายน้ำในแนวด่ิง  การปรับปรุงดินโดยใช9สารผสมเพ่ิมแบบต้ืน  แบบลึก 

เสาเข็มดินซีเมนตX  การเสริมกำลังดินโดยใช9เส9นใยสังเคราะหX  การเสริมกำลังของเชิงลาด

โดยวิธีสมอบก 

Mechanical soil improvement, soil compaction in laboratory deep 

compaction, soil properties after compaction, quality control of compaction, 

soil improvement by using water as a driver, excavation design by pumping 

water out of soils pre-weighting and vertical drainage, soil improvement using 

superficial shallow mixtures, cement columns strengthening soil using 

synthetic fibers, strengthening the slope by anchorage  
 

07-16-507 ปฐพีพลศาสตร-        3(3-0-6) 

 Soil  Dynamics  

อิลาสติกซิต้ี  วิสโคอิลาสติกซิต้ี  สติฟเนสของดิน  การดูดซับพลังงานของดิน  การเปล่ียน

สถานะเปpนของเหลวเน่ืองจากความดันน้ำสูง  จำแนกลักษณะท่ีต้ัง  การทดสอบในท่ี   

การทดสอบในห9องปฏิบัติการ  การวิเคราะหXการตอบสนองเน่ืองจากแผCนดินไหว  การ

เก็บตัวอยCางดิน  การวิบัติแบบไหล 

Elasticity, visco elasticity, stiffness of soil, adsorption of soil energy changing 

state to liquid due to high water pressure, classify location, testing in 

laboratory tests, earthquake response analysis, soil sample collection, flow 

failure 
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07-16-508 วิศวกรรมธรณีและส่ิงแวดล$อม      3(3-0-6) 

Geotechnical and Environmental Engineering 

การจัดการกากของเสีย  องคXประกอบของกากเสีย  การออกแบบหลุมฝMงกลบขยะ  

การประเมินผลหลุมฝMงกลบขยะ การเคล่ือนตัวของสารปนเป∞±อนในมวลดิน  ชนิดของ 

สารปนเป∞±อนและวิธีการกำจัดสารปนเป∞±อน 

Waste management, waste composition, landfill design, landfill evaluation, 
movement of contaminants in soil mass, types of contaminants and methods 
of removal of contaminants 
 

07-25-532 การจัดการผลิตภาพในงานกaอสร$าง     3(3-0-6) 

 Productivity Management in Construction 

การจัดการผลิตภาพในงานกCอสร9าง  เทคนิคและวิธีการวัดและวิเคราะหXผลิตภาพ การ

บันทึกและวิเคราะหXข้ันตอนการดำเนินงานกCอสร9างเพ่ือปรับปรุงเทคนิคการทำงานและ  

ปรับปรุงข้ันตอนการทำงานให9มีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน ปMจจัยตCางๆ  ท่ีสCงผลตCอการทำงาน

ของบุคลากร  การเพ่ิมผลิตภาพในโครงการกCอสร9างแบบลดความสูญเสีย 

Production management in construction, including technique, assessment, 
and analysis. Using recording and analyzing construction tasks in detail to 
improve the tasks, factors affecting personnel performance, and increasing 
production in construction project with waste minimization 
 

07-25-631 การวิเคราะห-ความเส่ียงในงานกaอสร$าง     3(3-0-6) 

 Risk Analysis in Construction 

แนวความคิดพ้ืนฐานเร่ืองความเส่ียง  แบบจำลองทางคณิตศาสตรXสำหรับการวิเคราะหX 

ความเส่ียง  วิธีวิเคราะหXความเส่ียง  การบริหารความเส่ียงของต9นทุน  ตลอดอายุการใช9งาน 

การประยุกตXการวิเคราะหXความเส่ียงเข9ากับงานกCอสร9าง 

Fundamental concepts of risk. Mathematical formulation and simulation for 

risk analysis and capital risk management throughout project life cycle. 

Application of risk analysis in construction. 
 

07-25-632 การวิเคราะห-  การควบคุมต$นทุนในงานกaอสร$าง    3(3-0-6) 

 Cost Control Analysis in Construction 

การประมาณต9นทุนงานกCอสร9างประเภทตCางๆ  ประเภทต9นทุนโครงการการถอดปริมาณ 

งานกCอสร9าง  การวิเคราะหXต9นทุนตCอหนCวยของวัสดุคCาแรงและเคร่ืองจักร  การจัดทำบัญชี 

ปริมาณงานการจัดเตรียมเอกสารเสนอราคากลยุทธXในการเสนอ  ราคาการวิเคราะหX 

กระแสเงินสด  การบริหารเวลาและการควบคุมต9นทุน 

Estimating various types of construction projects with different types of  

estimation, cost per unit estimation in labors and machine, accounting and  

estimating quantity for bidding-competitive strategies, cash flow analysis,   

schedule and cost control analysis 
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07-25-642 การเปdนผู$ประกอบการและการจัดการธุรกิจกaอสร$าง   3(3-0-6) 

  Entrepreneurship and Construction Business Management 

แนวคิดการเปpนผู9ประกอบการ ลักษณะการประกอบการ การประกอบการท่ีประสบ

ความสำเร็จการควบคุม ติดตามประเมินผลธุรกิจ เทคนิคการสลับ ธุรกิจใหมC  กลยุทธX

การยกระดับการจัดการ ธุรกิจให9มีความสามารถในการแขCงขัน 

Entre premiership concept, business categories, successful business operation 

model, business management, planning, human resource management, new 

business development techningues, strategies for enhancing competitiveness  

of businesses 

 

07-25-651 การจำลองสารสนเทศอาคาร      3(2-3-5) 

  Building Information Modeling 

แนะนำและกระบวนการท่ีเก่ียวข9อง การใช9คอมพิวเตอรXในการสร9างโมเดลสามมิติท่ีมี

ข9อมูลอาคารเพ่ือรองรับกระบวนการออกแบบ  เทคนิคของ BIM การใช9ซอฟทXแวรX

มาตรฐานในอุตสาหกรรม การจำลองโมเดลอาคารท่ีเหมาะสม การวิเคราะหXการ

ออกแบบ การออกแบบการนำเสนอท้ังในรูปเอกสารและส่ือการมองเห็น 

Introduce concepts and processes related to the use of computers in 

creating three-dimensional. Model contain building in formation for 

supporting the design process of the BIM technique recommended by 

using standard software in the industry as well as related procedures for 

Modeling of appropriate building Model, exchange technology and work 

capability design analysis, presentation design in the document and the 

master form 

 

07-11-603 วิทยานิพนธ-        12(0-0-36) 

  Thesis 

การค9นคว9าวิจัยในหัวข9อท่ีนCาสนใจในสาขาวิชาวิศวกรรมโยธาภายใต9การดูแลและ 

ให9คำปรึกษาจากอาจารยXผู9ควบคุมวิทยานิพนธX  การเขียนวิทยานิพนธXตามรูปแบบท่ี

กำหนด  ผลงานวิทยานิพนธXสCวนหน่ึงได9รับการตีพิมพXตCอท่ีประชุมวิชาการท่ีมีรายงานการ

ประชุมหรือวารสารระดับชาติ  สอบปากเปลCาตCอคณะกรรมการสอบและจัดทำรูปเลCม

วิทยานิพนธXฉบับสมบูรณX 

Research on topics of interest in the field of civil engineering under the 

supervision and consultation of thesis supervisors,  writing thesis according 

to the specified format part of the thesis published at an academic 

conference with a meeting report or national journal, oral examination to 

the examination committee and prepare a complete thesis  
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รายวิชาภาษาอังกฤษ 

07-30-502 ภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา    3(3-0-6) 

  English for Graduate Students 

ศึกษาและฝíกเทคนิคการฟMง การพูด การอCาน และการเขียนภาษาอังกฤษ ฝíกการอCานจับ

ใจความและสรุปความคิดรวบยอด ฝíกการยCอเร่ืองท่ีอCาน และฝíกการเขียนขยายความ จาก

เร่ืองท่ีอCานท้ังจากส่ือส่ิงพิมพXและส่ืออิเล็กทรอนิคสXและฝíกการเขียนบทคัดยCองานวิจัย 

Study and practice listening, speaking, reading and writing techniques in 

english,  practice reading comprehension and concluding ideas, practice 

summarizing and extending stories and electronic documents, practice writing 

research abstracts 
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3.2  ช่ือ สกุล  ตำแหน2งและคุณวุฒิของอาจารย? 
 3.2.1  อาจารย?ประจำหลักสูตร 
 

ลำดับ ช่ือ-สกุล 
ตำแหน2ง

ทางวิชาการ 
คุณวุฒิการศึกษา สถาบัน 

ปLท่ี
สำเร็จ 

ภาระการสอนต2อสัปดาห? 
แต2ละปLการศึกษา 

2562 2563 2564 2565 2566 
1 นายวันโชค  เครือหงษ2 อาจารย2 วศ.ด.(วิศวกรรมโยธา) 

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

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
สุรนารี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
มหานคร 
สถาบันเทคโนโลยี 
ราชมงคล 

2555 
 

2547 
 

2539 

9 9 9 9 9 

2 นายณรงค2เดช   
อินทรัตน2ชัยกิจ 

ผู&ช(วย
ศาสตราจารย1 

สาขา
เชี่ยวชาญ

วิศวกรรมโยธา 

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

จุฬาลงกรณ2มหาวิทยาลัย 
จุฬาลงกรณ2มหาวิทยาลัย 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกลOาพระนครเหนือ 

2560 
2547 
2545 

9 9 9 9 9 

3 นายกฤษฎา  
อนันตกาลต2 

อาจารย2 ปร.ด.(วิศวกรรมศาสตร2) 
วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา) 
ผ.ม.(การวางแผนชุมชน
เมืองและส่ิงแวดลOอม) 
ค.อ.บ.(วิศวกรรมโยธา-
สำรวจ) 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร2 
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกลOาเจOาคุณทหารลาดกระบัง 
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 

2559 
2545 
2539 

 

2532 

9 9 9 9 9 
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ลำดับ ช่ือ-สกุล 
ตำแหน2ง

ทางวิชาการ 
คุณวุฒิการศึกษา สถาบัน 

ปLท่ี
สำเร็จ 

ภาระการสอนต2อสัปดาห? 
แต2ละปLการศึกษา 

2562 2563 2564 2565 2566 
4 นายเอนก   

เนรมิตรครบุรี 
อาจารย2 วศ.ด.(วิศวกรรมโยธา) 

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

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
สุรนารี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
สุรนารี 
สถาบันเทคโนโลยี 
ราชมงคล 

2557 
 

2552 
 

2547 

9 9 9 9 9 

5 นายชาคริต  
ศรีสุวรรณรัตน2 

อาจารย2 Ph.D.(Construction  
Engineering  and  
Management) 
 
M.Eng. (Construction  
Engineering  and  
Management) 
วศ.บ.(วิศวกรรมโยธา) 

University  of  Michigan, 
Ann  Arbor, United  
Stated of America 
University  of  Michigan, 
Ann Arbor, United  
Stated of America 
สถาบันเทคโนโลยีเจOาคุณ
ทหารลาดกระบัง 

2552 
 
 
 

2547 
 

 
 
2544 

9 9 9 9 9 

6 นางสาวเทอดธิดา 
ทิพย2รัตน2 

อาจารย2 วศ.ด.(วิศวกรรมโยธา) 
วศ.ม.(วิศวกรรมโยธา)
วศ.บ.(วิศวกรรมโยธา) 

จุฬาลงกรณ2มหาวิทยาลัย 
จุฬาลงกรณ2มหาวิทยาลัย 
จุฬาลงกรณ2มหาวิทยาลัย 
 

2552 
2545 
2543 

6 6 6 6 6 
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ลำดับ ช่ือ-สกุล 
ตำแหน2ง

ทางวิชาการ 
คุณวุฒิการศึกษา สถาบัน 

ปLท่ี
สำเร็จ 

ภาระการสอนต2อสัปดาห? 
แต2ละปLการศึกษา 

2562 2563 2564 2565 2566 
7 นายปกาศิต  ฮงทอง อาจารย2 วศ.ด.(วิศวกรรม

ส่ิงแวดลOอม) 
วศ.ม.(วิศวกรรม
ส่ิงแวดลOอม) 
วศ.บ.(วิศวกรรมโยธา) 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
มหานคร 

2555 
 

2549 
 

2544 

6 6 6 6 6 

8 นายศตวรรษ   
หฤหรรษพงศ2 

อาจารย2 ปร.ด.(วิศวกรรมโยธา) 
 
วศ.ม.(วิศวกรรมโยธา) 
 
วศ.บ.(วิศวกรรมโยธา) 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
พระจอมเกลOาธนบุรี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
พระจอมเกลOาธนบุรี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
พระจอมเกลOาธนบุรี 

2560 
 

2554 
 

2550 

6 6 6 6  6 
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 3.2.2  อาจารย?ประจำ 

ลำดับ ช่ือ-สกุล 
ตำแหน2ง

ทางวิชาการ 
คุณวุฒิการศึกษา สถาบัน 

ปLท่ี
สำเร็จ 

ภาระการสอนต2อสัปดาห? 
แต2ละปLการศึกษา 

2562 2563 2564 2564 2565 
1 นายวันโชค  เครือหงษ2 

 
อาจารย2 วศ.ด.(วิศวกรรมโยธา) 

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

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
สุรนารี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
มหานคร 
สถาบันเทคโนโลยี 
ราชมงคล 

2555 
 

2547 
 

2539 

12 12 12 12 12 

2 นายณรงค2เดช   
อินทรัตน2ชัยกิจ 

ผูOชxวย
ศาสตราจารย2 

สาขา
เช่ียวชาญ
วิศวกรรม

โยธา 

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

จุฬาลงกรณ2มหาวิทยาลัย 
จุฬาลงกรณ2มหาวิทยาลัย 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกลOาพระนครเหนือ 

2560 
2547 
2545 

12 12 12 12 12 

3 นายกฤษฎา อนันตกาลต2 อาจารย2 ปร.ด.(วิศวกรรมศาสตร2) 
วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา) 
ผ.ม.(การวางแผนชุมชน
เมืองและส่ิงแวดลOอม) 
ค.อ.บ.(วิศวกรรมโยธา-
สำรวจ) 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร2 
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกลOาเจOาคุณทหารลาดกระบัง 
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 

2559 
2545 
2539 

 
2532 

12 12 12 12 12 
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ลำดับ ช่ือ-สกุล 
ตำแหน2ง

ทางวิชาการ 
คุณวุฒิการศึกษา สถาบัน 

ปLท่ี
สำเร็จ 

ภาระการสอนต2อสัปดาห? 
แต2ละปLการศึกษา 

2562 2563 2564 2564 2565 
4 นายเอนก  เนรมิตรครบุรี อาจารย2 วศ.ด.(วิศวกรรมโยธา) 

 

วศ.ม.(วิศวกรรมโยธา) 

 

วศ.บ.(วิศวกรรมโยธา) 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 

สุรนารี 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 

สุรนารี 

สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 

2557 

 

2552 

 

2547 

6 6 6 6 6 

5 นายชาคริต   

ศรีสุวรรณรัตน2 

 

อาจารย2 Ph.D.(Construction  

Engineering  and  

Management) 

M.Eng. (Construction  

Engineering  and  

Management) 

วศ.บ.(วิศวกรรมโยธา) 

University  of  Michigan, 

Ann  Arbor, United  

Stated of America 

University  of  Michigan, 

Ann Arbor, United  

Stated of America 

สถาบันเทคโนโลยีเจOาคุณ

ทหารลาดกระบัง 

 

 

 

 

2552 

 

 

2547 

 

 

2544 

6 6 6 6 6 
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ลำดับ ช่ือ-สกุล 
ตำแหน2ง

ทางวิชาการ 
คุณวุฒิการศึกษา สถาบัน 

ปLท่ี
สำเร็จ 

ภาระการสอนต2อสัปดาห? 
แต2ละปLการศึกษา 

2562 2563 2564 2564 2565 
6 นางสาวเทอดธิดา  

ทิพย2รัตน2 
อาจารย2 วศ.ด.(วิศวกรรมโยธา) 

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

จุฬาลงกรณ2มหาวิทยาลัย 
จุฬาลงกรณ2มหาวิทยาลัย 
จุฬาลงกรณ2มหาวิทยาลัย 
 
 

2552 
2545 
2543 

6 6 6 6 6 

7 นายปกาศิต  ฮงทอง อาจารย2 วศ.ด.(วิศวกรรม
ส่ิงแวดลOอม) 
วศ.ม.(วิศกวรรม
ส่ิงแวดลOอม) 
วศ.บ.(วิศวกรรมโยธา) 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
มหานคร 

2555 
 

2549 
 

2544 

6 6 6 6 6 

8 นายศตวรรษ  
หฤหรรษพงศ2 

อาจารย2 ปร.ด.(วิศวกรรมโยธา) 
 
วศ.ม.(วิศวกรรมโยธา) 
 
วศ.บ.(วิศวกรรมโยธา) 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
พระจอมเกลOาธนบุรี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
พระจอมเกลOาธนบุรี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
พระจอมเกลOาธนบุรี 
 
 

2560 
 

2554 
 

2550 

6 6 6 6 6 
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ลำดับ ช่ือ-สกุล 
ตำแหน2ง

ทางวิชาการ 
คุณวุฒิการศึกษา สถาบัน 

ปLท่ี
สำเร็จ 

ภาระการสอนต2อสัปดาห? 
แต2ละปLการศึกษา 

2562 2563 2564 2564 2565 
9 นายสมบูรณ2   

พันเลิศจำนรรจ2 
ผูOชxวย

ศาสตราจารย2 
สาขา

เช่ียวชาญ
วิศวกรรมโยธา 
 

M.S.(Engineering  
Hydrology) 
 
วศ.บ.(ชลประทาน) 

University  of  
Newcastle,   
United  Kingdom 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร2 

2531 
 
 
2525 

3 3 3 3 3 

10 นายสุรินทร2  สุทธิประภา 
 

ผูOชxวย
ศาสตราจารย2 

สาขา
เช่ียวชาญ

วิศวกรรมโยธา 
 

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

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
พระจอมเกลOาพระนครเหนือ 
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 

2550 
 
2532 

3 3 3 3 3 

11 นายวิทวัส   สิทธิกูล 
 

ผูOชxวย
ศาสตราจารย2 

สาขา
เช่ียวชาญ

วิศวกรรมโยธา 
 
 

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

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร2 
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 

2550 
2545 

3 3 3 3 3 
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ลำดับ ช่ือ-สกุล 
ตำแหน2ง

ทางวิชาการ 
คุณวุฒิการศึกษา สถาบัน 

ปLท่ี
สำเร็จ 

ภาระการสอนต2อสัปดาห? 
แต2ละปLการศึกษา 

2562 2563 2564 2564 2565 
12 นายอภิวิชญ2   พูลสง 

 
ผูOชxวย

ศาสตราจารย2
สาขา 

เช่ียวชาญ
วิศวกรรม 

โยธา 
 

วศ.ม.(วิศวกรรมและการ
บริหาร การกxอสรOาง) 
วศ.บ.(วิศวกรรมโยธา) 

สถาบันเทคโนโลยี 
พระจอมเกลOาธนบุรี 
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 

2552 
 
2546 

3 3 3 3 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

44  

 3.2.3  อาจารย?พิเศษ 

ลำดับ ช่ือ-สกุล 
ตำแหน2ง

ทางวิชาการ 
คุณวุฒิการศึกษา สถาบัน 

ปLท่ี
สำเร็จ 

ภาระการสอนต2อสัปดาห? 
แต2ละปLการศึกษา 

2562 2563 2564 2564 2565 
1 นายดนัย   วันทนากร 

 
ผูOชxวย

ศาสตราจารย2 
สาขา

เช่ียวชาญ
วิศวกรรมโยธา 

Ph.D.(Construction 
Engineering and 
Management) 
M.Eng. (Construction 
Engineering and 
Management) 
วศ.บ.(วิศวกรรมโยธา) 

University of 
Nottingham, United 
Kingdom 
University of  Missouri - 
Columbia, United 
States of America 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ
จอมเกลOาธนบุรี 

2546 
 
 

2540 
 

 
2527 
 

     

2 นายจิรวัฒน2   
ดำริห2อนันต2 
 

ผูOชxวย
ศาสตราจารย2 

สาขา
เช่ียวชาญ

วิศวกรรมโยธา 

Ph.D.(Civil 
Engineering) 
วศ.ม.(วิศวกรรม
โครงสรOางและ 
การกxอสรOาง) 
วศ.บ.(วิศวกรรมโยธา) 

University of New South 
Wales, Australia  
สถาบันเทคโนโลยี 
แหxงเอเชีย  
 
มหาวิทยาลัยเชียงใหมx 

2541 
 

2536 
 
 
2532 

     

3 นายประสงค2   ธาราไชย 
 

อาจารย2 วศ.ม.(วิศวกรรมขนสxง) 
 
วศ.บ.(วิศวกรรมโยธา) 

สถาบันเทคโนโลยี 
แหxงเอเชีย  
จุฬาลงกรณ2มหาวิทยาลัย 
 

2538 
 

2517 
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ลำดับ ช่ือ-สกุล 
ตำแหน2ง

ทางวิชาการ 
คุณวุฒิการศึกษา สถาบัน 

ปLท่ี
สำเร็จ 

ภาระการสอนต2อสัปดาห? 
แต2ละปLการศึกษา 

2562 2563 2564 2564 2565 
4 นายณรงค2ชัย วิวัฒนาชxาง  

 
 
 
 

ผูOชxวย
ศาสตราจารย2 

วศ.ด.(วิศวกรรม
โครงสรOาง) 
วศ.ม.(วิศวกรรมโยธา) 
 
วศ.บ.(วิศวกรรมโยธา) 

สถาบันเทคโนโลยี 
แหxงเอเชีย  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
พระจอมเกลOาธนบุรี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
พระจอมเกลOาธนบุรี 
 

2555 
 

2543 
 

2540 
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หมวดที ่4  ผลการเรียนรู3 กลยุทธ6การสอนและการประเมินผล 
 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 
คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ:หรือกิจกรรมของนักศึกษา 

1)  มีความรู+ในศาสตร1ทางด+านวิศวกรรมโยธาช้ันสูง  
สามารถประยุกต1ใช+ศาสตร1ดังกลBาวเข+ากับ
สถานการณ1จริงได+อยBางเหมาะสม 

จัดให+มีการเรียนโดยใช+กรณีศึกษาจริงเปMนหลัก  
เพ่ือให+นักศึกษาชBวยกันคิดวิเคราะห1และหาวิธีใน
แก+ปRญหาในแตBละกรณีอยBางเหมาะสม 

2)  มีความสามารถในการวิจัย  ท้ังการวิจัย
พ้ืนฐาน  การวิจัยเชิงทดลองและการวิจัยเชิง
ประยุกต1  โดยนำความรู+ด+านวิศวกรรมโยธาท่ีเรียน
มาประยุกต1ใช+กับงานวิจัย 

นักศึกษาทำงานวิจัยท่ีตนเองสนใจหรือได+รับ
มอบหมายจากอาจารย1ท่ีปรึกษา  โดยนักศึกษาต+อง
รายงานความก+าวหน+าตBอคณะกรรมการทุกภาค
การศึกษา 

3)  มีความสามารถในการนำเสนอผลงานและใช+
ภาษาไทย  ภาษาตBางประเทศและเทคโนโลยี
สารสนเทศเปMนอยBางดี 

มอบหมายงานท่ีต+องนำเสนอปากเปลBาประกอบส่ือ
ในช้ันเรียนเพ่ือฝ[กฝนการนำเสนอผลงาน 

 

2. การพัฒนาผลการเรียนรูDในกลุFมมาตรฐานผลการเรียนรูD 

2.1 คุณธรรมจริยธรรม 

2.1.1  ผลการเรียนรูDดDานคุณธรรม จริยธรรม 

1) มีคุณธรรม  จริยธรรม ยึดม่ันในความถูกต+องและสามารถแก+ไขปRญหาทางคุณธรรม
และจริยธรรมท่ีซับซ+อนเชิงวิชาการหรือวิชาชีพด+วยความซ่ือสัตย1สุจริตและมีจรรยาบรรณ 

2) สามารถวินิจฉัยปRญหาได+ด+วยความยุติธรรมและตามหลักการเหตุผล และคBานิยมอันดีงาม 
3) มีคุณธรรม จริยธรรมในการจัดการกับข+อโต+แย+งปRญหาท่ีมีผลกระทบตBอตนเองและผู+อ่ืน 

นอกจากน้ียึดม่ันในจรรยาบรรณวิชาชีพ 
4) มีภาวะผู+นำในการสBงเสริมให+มีการประพฤติปฏิบัติตามหลักคุณธรรม จริยธรรมใน 

สภาพแวดล+อมของการทำงานและสังคมและจิตสำนึกตBอสาธารณะ 
 

2.1.2  กลยุทธ:การสอนท่ีใชDพัฒนาการเรียนรูDดDานคุณธรรม จริยธรรม 

ปลูกฝRงให+นักศึกษามีความกล+าหาญท่ีถูกต+อง  นักศึกษาต+องมีความรับผิดชอบโดยในการ
ทำงานกลุBมต+องฝ[กให+รู+หน+าท่ีของการเปMนผู+นำกลุBมและการเปMนสมาชิกกลุBม มีความซ่ือสัตย1โดยต+องไมB
กระทำการทุจริตในการสอบหรือลอกการบ+านของผู+อ่ืน   นักศึกษาต+องไมBคัดลอกผลการศึกษางานวิจัย 
การตีพิมพ1ผลงาน หรือวิทยานิพนธ1 มาเปMน ผลงานของตน  นักศึกษาต+องมีความซ่ือสัตย1และสุจริตตBอ
ตนเองในด+านงานวิจัย เชBน ไมBสร+างหรือดัดแปลงผลการศึกษา  โดยไมBมีหลักฐานหรือหลักการท่ีเปMนเหตุ
และผล เปMนต+นมีการเปaดโอกาสให+นักศึกษาได+แสดงออก แสดงความคิดเห็น และวิพากษ1วิจารณ1ปRญหา
ทางคุณธรรม จริยธรรมในวิชาการและวิชาชีพในระหวBางการเรียนการสอน นอกจากน้ี อาจารย1ผู+สอนทุก
คนต+องสอดแทรกเร่ืองคุณธรรม  จริยธรรม และจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพในการสอนทุก
รายวิชา  รวมท้ังมีการจัดกิจกรรมสBงเสริมคุณธรรมและจริยธรรม  มีจิตสำนึกตBอสาธารณะ 
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2.1.3  กลยุทธ:การประเมินผลการเรียนรูDดDานคุณธรรมจริยธรรม 

 1)  ประเมินจากการตอบ  ซักถามและการอภิปรายของนักศึกษาในการเข+าช้ันเรียน การ
สBงงานท่ีได+รับมอบหมาย   และการรBวมกิจกรรม และ ประเมินจากการมีวินัยและพร+อมเพรียงของ
นักศึกษาในการเข+ารBวมกิจกรรมสBงเสริมหลักสูตร 
 2)  ประเมินจากความรับผิดชอบในหน+าท่ีท่ีได+รับมอบหมาย 
 3)  ประเมินรายงาน วิทยานิพนธ1 หรือผลงานตีพิมพ1ของนักศึกษาจากการอ+างอิง
ผลงานวิจัยอ่ืนวBามีการคัดลอกหรือดัดแปลงมาหรือไมB 

4)  ประเมินจากการกระทำทุจริตในการสอบ 
 

2.2  ความรูD 

 2.2.1  ผลการเรียนรูDดDานความรูD 

1)  มีความรู+และความเข+าใจอยBางถBองแท+ ในเน้ือหาสาระหลักของสาขาวิชา ตลอดจน
หลักการทฤษฎีท่ีสำคัญและการเปล่ียนแปลงของสังคม 

2)  สามารถบูรณาการศาสตร1 ความเข+าใจในสาขาวิชาของตนในการศึกษาค+นคว+าทาง
วิชาการหรือการปฏิบัติในวิชาชีพ 

3)  มีความเข+าใจทฤษฎี การวิจัยและการปฏิบัติทางวิชาชีพอยBางลึกซ่ึง โดยสามารถ
พัฒนาความรู+ใหมB และการประยุกต1 ตลอดจนผลกระทบของผลงานวิจัยในปRจจุบัน 

4)  ตระหนักในระเบียบข+อบังคับท่ีใช+อยูBในสภาพแวดล+อมของระดับชาติและนานาชาติท่ี
อาจจะมีผลกระทบตBอสาขาวิชาชีพ รวมท้ังเหตุผลและการเปล่ียนแปลงท่ีอาจจะเกิดข้ึนในอนาคต 

2.2.2  กลยุทธ:การสอนท่ีใชDพัฒนาการเรียนรูDดDานความรูD 

ใช+การสอนในบูรณาศาสตร1 ท้ังการเน+นผู+เรียนเปMนสำคัญ และการเน+นการประยุกต1 
ความรู+ในสาขาวิชาตBางๆ ท่ีพบในปRจจุบัน เพ่ือกระตุ+นให+นักศึกษามีการพัฒนาความคิดและสร+างสรรค1
องค1ความรู+เพ่ิมเติมได+ด+วยตนเอง ท้ังน้ีให+เปMนไปตามลักษณะของรายวิชาตลอดจนเน้ือหาสาระของ
รายวิชา น้ันๆ มีการจัดให+มีการเรียนรู+จากสถานการณ1จริงโดยการศึกษาดูงานหรือเชิญผู+เช่ียวชาญท่ีมี
ประสบการณ1ตรงมาเปMนวิทยากรพิเศษเฉพาะเร่ืองตลอดจนฝ[กปฏิบัติงานในสถานประกอบการ มีการ
วัดผลด+วยข+อสอบหรือการทดสอบท่ีเน+นการประยุกต1ความรู+พ้ืนฐาน เพ่ือให+นักศึกษาทำความเข+าใจใน  
วิชาน้ันๆ  ได+อยBางลึกซ้ึง 

2.2.3  กลยุทธ:การประเมินผลการเรียนรูDดDานความรูD 

ประเมินจากผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและการปฏิบัติของนักศึกษา ในด+านตBางๆ คือ 
1)  การทดสอบยBอย 
2)  การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน 
3)  ประเมินจากรายงานท่ีนักศึกษาจัดทำสBงอาจารย1 
4)  ประเมินจากโครงงานท่ีนำเสนอ 
5)  ประเมินจากผลงานตีพิมพ1ของนักศึกษา 
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2.3  ทักษะทางปPญญา 

2.3.1  ผลการเรียนรูDดDานทักษะทางปPญญา 

1)  สามารถใช+ความรู+ทางภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติในการจัดการปRญหาใหมBในเชิง
วิชาการและวิชาชีพ 

2)  สามารถพัฒนาแนวคิดริเร่ิมและสร+างสรรค1เพ่ือตอบสนองประเด็นหรือปRญหา ทันตBอ
การเปล่ียนแปลงองค1ความรู+และมีทักษะศตวรรษท่ี 21 

3)  สามารถสังเคราะห1และใช+ผลงานวิจัย ส่ิงตีพิมพ1ทางวิชาการ หรือรายงานทางวิชาชีพ
และพัฒนาความคิดใหมBๆ  ในการสร+างนวัตกรรมโดยบูรณาการให+เข+ากับองค1ความรู+เดิมหรือเสนอเปMน
ความรู+ใหมBในการวิเคราะห1ประเด็นหรือปRญหาท่ีซับซ+อนได+อยBางมีประสิทธิภาพ 

4)  สามารถพัฒนาข+อสรุปและข+อเสนอแนะท่ีเก่ียวข+องในทางวิชาการ หรือวิชาชีพ จาก
การ วางแผนและดำเนินการโครงการสำคัญหรือโครงการวิจัยค+นคว+าทางวิชาการได+ด+วยตนเอง โดยใช+
ความรู+ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ตลอดจนเทคนิคการวิจัยในการให+ข+อสรุปและแนวทางปฏิบัติในวิชาชีพ
ท่ีมีอยูBเดิมหรือขยายองค1ความรู+ได+อยBางสร+างสรรค1และมีนัยสำคัญ 

 

2.3.2  กลยุทธ:การสอนท่ีใชDในการพัฒนาการเรียนรูDดDานทักษะทางปPญญา 

1) ในการเรียนการสอน ต+องฝ[กคิดอยBางสร+างสรรค1และเปMนระบบ โดยเร่ิมต+นจากปRญหา 
พ้ืนฐานท่ีงBายและเพ่ิมการประยุกต1ใช+และมีระดับความยากข้ึนเร่ือยๆท้ังน้ีต+องจัดให+เหมาะสมและ
สอดคล+องกับ รายวิชา 

2) จัดการสอนแบบยึดผู+เรียนเปMนสำคัญ ด+วยการแก+ปRญหาจริงจากสถานการณ1จำลองท่ี
สอดคล+องกับรายวิชาน้ันๆ 

3) มีการมอบหมายงานเชิงค+นคว+า และการสร+างนวัตกรรมใหมBนอกเหนือจากเน้ือหาใน
รายวิชาท่ีเปMนประเด็นหรือปRญหาในสาขาวิชาน้ันๆ ท่ีพบเห็นในปRจจุบัน 

4) จัดให+มีการสัมนาเชิงวิจัยระหวBางนักศึกษาและอาจารย1ผู+สอน หรือเชิญวิทยากรภายนอก
ท่ีมีความเช่ียวชาญในสาขาวิชา หรือวิชาชีพ เพ่ือเปMนการบูรณาการความรู+ 

5) นักศึกษาทุกคนต+องเผยแพรBผลงานวิจัยด+วยการตีพิมพ1ผลงานในวารสารการประชุมวิชาการ
ระดับชาติหรือสูงกวBา อยBางน+อย 1 บทความ 

2.3.3  กลยุทธ:การประเมินผลการเรียนรูDดDานทักษะทางปPญญา 

ประเมินตามสภาพจริงจากผลงาน และการปฏิบัติของนักศึกษา   เชBน  ประเมินจากการ
นำเสนอรายงานในช้ันเรียน ประเมินจากงานท่ีได+รับมอบหมาย ประเมินผลงานวิจัยท่ีตีพิมพ1 เปMนต+น 

 

2.4  ทักษะความสัมพันธ:ระหวFางบุคคลและความรับผิดชอบ 

2.4.1  ผลการเรียนรูDดDานทักษะความสัมพันธ:ระหวFางตัวบุคคลและความรับผิดชอบ 

1)  สามารถแก+ไขปRญหาท่ีมีความซับซ+อนหรือยุBงยากระดับสูงทางวิชาชีพโดยสามารถ
ตัดสินใจในการดำเนินงานได+ด+วยตนเองและสามารถประเมินตนเองได+ 
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2)  สามารถส่ือสารกับกลุBมคนท่ีหลากหลายมีทักษะการส่ือสารภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
สามารถนำเสนอท้ังการพูดและการเขียนตBอสังคมได+อยBางเหมาะสม 

3)  มีความรับผิดชอบในการดำเนินงานของตนเอง และรBวมมือกับผู+อ่ืนอยBางเต็มท่ีในการ
จัดการข+อโต+แย+งและปRญหาตBาง ๆ 

4)  มีภาวะผู+นำและแสดงออกอยBางเหมาะสมตามโอกาสและสถานการณ1  เพ่ือเพ่ิมพูน 
ประสิทธิภาพในการทำงานของหมูBคณะ 

2.4.2  กลยุทธ:การสอนท่ีใชDในการพัฒนาผลการเรียนรูDดDานทักษะความสัมพันธ:ระหวFางบุคคล

และความรับผิดชอบ 

จัดกิจกรรมการเรียนรู+ในรายวิชาให+นักศึกษาเรียนรู+แบบรBวมมือ ฝ[กการทำงานเปMนกลุBม 
ตลอดจนมีการสอดแทรกเร่ืองความรับผิดชอบตBอตนเองและสังคม การมีมนุษย1สัมพันธ1 การเข+าใจใน 
วัฒนธรรมองค1กรเข+าไปในรายวิชาตBางๆ รวมไปถึงสนับสนุนการทำงานวิจัยเชิงบูรณาการ 

2.4.3  กลยุทธ:การประเมินผลการเรียนรูDดDานทักษะความสัมพันธ:ระหวFาบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาในการนำเสนอรายงานกลุBมในช้ัน
เรียนและสังเกตจากพฤติกรรมท่ีแสดงออกในการรBวมกิจกรรมตBางๆ  ประเมินจากงานท่ีได+รับมอบหมาย
ท้ังงาน เด่ียวและงานกลุBม 

 
2.5  ทักษะในการวิเคราะห: การส่ือสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

2.5.1  ผลการเรียนรูDดDานทักษะในการวิเคราะห:  การส่ือสาร  และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

1) สามารถคัดกรองข+อมูลทางคณิตศาสตร1และสถิติเพ่ือนำมาใช+ในการศึกษาค+นคว+าเพ่ือ 
แก+ไขและสรุปปRญหารวมท้ังเสนอแนะแนวทางการแก+ไขในด+านตBางๆ 

2) สามารถส่ือสารได+อยBางมีประสิทธิภาพ และเหมาะสมกับกลุBมบุคคลตBางๆ  ท้ังในวงการ 
วิชาการและวิชาชีพ  รวมถึงชุมชนท่ัวไป 

3) สามารถใช+ เทคโนโลยีสารสนเทศในการเก็บรวบรวมข+อมูล  และนำเสนอได+อยBางมี 
ประสิทธิภาพ 

4) สามารถเผยแพรBองค1ความรู+หรือข+อมูลท่ีเปMนประโยชน1ตBอวงการวิชาการ วิชาชีพ  หรือ 
สังคมได+โดยการนำเสนอรายงานท้ังในรูปแบบท่ีเปMนทางการและไมBเปMนทางการผBานส่ิงตีพิมพ1ทางวิชาการ
และ วิชาชีพ  รวมท้ังวิทยานิพนธ1หรือโครงการค+นคว+าท่ีสำคัญ 

2.5.2  กลยุทธ:การสอนท่ีใชDในการพัฒนาการเรียนรูDดDานทักษะในการวิเคราะห: การส่ือสาร 

และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

จัดกิจกรรมการเรียนรู+ในรายวิชาตBางๆ ให+นักศึกษาได+เรียนรู+ด+วยการปฏิบัติในหลากหลาย 
สถานการณ1 เน้ือหาการเรียนการสอนมีการสอดแทรกตัวอยBางการประยุกต1ใช+หลักทางคณิตศาสตร1และ
สถิติในการแก+ปRญหา  บังคับให+นิสิตทุกคนต+องผBานการทดสอบระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษ 
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2.5.3  กลยุทธ:การประเมินผลการเรียนรูDดDานทักษะในการคิดวิเคราะห:  การส่ือสาร  และ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1)  ประเมินจากเทคนิคการนำเสนอโดยใช+เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือคณิตศาสตร1และ
สถิติ 

2)  ประเมินจากความสามารถในการอธิบาย การอภิปราย กรณีศึกษาตBางๆท่ีมีการ
นำเสนอ ตBอช้ันเรียน 

3)  ประเมินจากงานท่ีได+รับมอบหมาย  รายงาน  วิทยานิพนธ1  ผลงานวิจัยท่ีตีพิมพ1  และ
การนำเสนอด+วยเทคโนโลยีสารสนเทศ 

4)  ประเมินจากงานท่ีได+รับมอบหมาย รายงาน และผลงานวิจัยท่ีตีพิมพ1 
 

3.  แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูDจากหลักสูตรสูFรายวิชา   

(Curriculum  Mapping)   

1.  คุณธรรม  จริยธรรม 

1)  มีคุณธรรม จริยธรรม ยึดม่ันในความถูกต+องและสามารถแก+ไขปRญหาทางคุณธรรมและ
จริยธรรมท่ีซับซ+อนเชิงวิชาการหรือวิชาชีพด+วยความซ่ือสัตย1สุจริตและมีจรรยาบรรณ 

2)  สามารถวินิจฉัยปRญหาได+ด+วยความยุติธรรมและตามหลักการ เหตุผล และคBานิยมอันดีงาม 
3)  มีคุณธรรม จริยธรรมในการจัดการกับข+อโต+แย+งปRญหาท่ีมีผลกระทบตBอตนเองและผู+อ่ืน 

นอกจากน้ียึดม่ันในจรรยาบรรณวิชาชีพ 
4)  มีภาวะผู+นำในการสBงเสริมให+มีการประพฤติปฏิบัติหลักคุณธรรม จริยธรรมในสภาพแวดล+อม

ของการทำงานและสังคมและจิตสำนึกตBอสาธารณะ 
 
2.  ความรูD 

1)  มีความรู+และความเข+าใจอยBางถBองแท+ ในเน้ือหาสาระหลักของสาขาวิชา ตลอดจนหลักการ
ทฤษฎีท่ีสำคัญและการเปล่ียนแปลงของสังคม 

2)  สามารถบูรณาการศาสตร1  ความเข+าใจในสาขาวิชาของตนในการศึกษาค+นคว+าทางวิชาการ
หรือการปฏิบัติในวิชาชีพ 

3)  มีความเข+าใจทฤษฎี  การวิจัยและการปฏิบัติทางวิชาชีพอยBางลึกซ่ึง โดยสามารถพัฒนาความรู+
ใหมB และการประยุกต1  ตลอดจนผลกระทบของผลงานวิจัยในปRจจุบัน 

4)  ตระหนักในระเบียบข+อบังคับท่ีใช+อยูBในสภาพแวดล+อมของระดับชาติและนานาชาติท่ีอาจจะมี
ผลกระทบตBอสาขาวิชาชีพ รวมท้ังเหตุผลและการเปล่ียนแปลงท่ีอาจจะเกิดข้ึนในอนาคต 
 
3.  ทักษะปPญญา 

1)  สามารถใช+ความรู+ทางภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติในการจัดการปRญหาใหมBในเชิงวิชาการและ
วิชาชีพ 

2)  สามารถพัฒนาแนวคิดริเร่ิมและสร+างสรรค1เพ่ือตอบสนองประเด็นหรือปRญหา ทันตBอการ
เปล่ียนแปลงองค1ความรู+และมีทักษะศตวรรษท่ี 21 
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3)  สามารถสังเคราะห1และใช+ผลงานวิจัย ส่ิงตีพิมพ1ทางวิชาการ หรือรายงานทางวิชาชีพและ
พัฒนาความคิดใหมBๆ ในการสร+างนวัตกรรมโดยบูรณาการให+เข+ากับองค1ความรู+เดิมหรือเสนอเปMนความรู+
ใหมBในการวิเคราะห1ประเด็นหรือปRญหาท่ีซับซ+อนได+อยBางมีประสิทธิภาพ 

4)  สามารถพัฒนาข+อสรุปและข+อเสนอแนะท่ีเก่ียวข+องในทางวิชาการ หรือวิชาชีพ จากการ
วางแผนและดำเนินการโครงการสำคัญหรือโครงการวิจัยค+นคว+าทางวิชาการได+ด+วยตนเอง โดยใช+ความรู+
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ตลอดจนเทคนิคการวิจัยในการให+ข+อสรุปและแนวทางปฏิบัติในวิชาชีพท่ีมีอยูB
เดิมหรือขยายองค1ความรู+ได+อยBางสร+างสรรค1และมีนัยสำคัญ 
 

4.  ทักษะความสัมพันธ:ระหวFางบุคคลและความรับผิดชอบ 

1)  สามารถแก+ไขปRญหาท่ีมีความซับซ+อนหรือยุBงยากระดับสูงทางวิชาชีพโดยสามารถตัดสินใจใน
การดำเนินงานได+ด+วยตนเองและสามารถประเมินตนเองได+ 

2)  สามารถส่ือสารกับกลุBมคนท่ีหลากหลายมีทักษะการส่ือสารภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
สามารถนำเสนอท้ังการพูดและการเขียนตBอสังคมได+อยBางเหมาะสม 

3)  มีความรับผิดชอบในการดำเนินงานของตนเอง  และรBวมมือกับผู+ผ่ืนอยBางเต็มท่ีในการจัดการ  
ข+อโต+แย+งและปRญหาตBางๆ 

4)  มีภาวะผู+นำและแสดงออกอยBางเหมาะสมตามโอกาสและสถานการณ1   เพ่ือเพ่ิมพูน
ประสิทธิภาพในการทำงานของหมูBคณะ 
 
5.  ทักษะการวิเคราะห:เชิงตัวเลข  การส่ือสาร  และการใชDเทคโนโลยีสารสนเทศ 

1)  สามารถคัดกรองข+อมูลทางคณิตศาสตร1และสถิติเพ่ือนำมาใช+ในการศึกษาค+นคว+าเพ่ือแก+ไขและ
สรุปปRญหารวมท้ังเสนอแนะแนวทางการแก+ไขในด+านตBางๆ 

2)  สามารถส่ือสารได+อยBางมีประสิทธิภาพ  และเหมาะสมกับกลุBมบุคคลตBางๆ ท้ังในวงการ
วิชาการและวิชาชีพ  รวมถึงชุมชนท่ัวไป 

3)  สามารถใช+ เทคโนโลยีสารสนเทศในการเก็บรวบรวมข+อมูล  และนำเสนอได+อยBางมี
ประสิทธิภาพ 

4)  สามารถเผยแพรBองค1ความรู+หรือข+อมูลท่ีเปMนประโยชน1ตBอวงการวิชาการ  วิชาชีพหรือสังคมได+
โดยการนำเสนอรายงานท้ังในรูปแบบท่ีเปMนทางการและไมBเปMนทางการผBานส่ิงตีพิมพ1ทางวิชาการและ
วิชาชีพ  รวมท้ังวิทยานิพนธ1หรือโครงการค+นคว+าท่ีสำคัญ 
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แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู=สู>รายวิชา (Curriculum Mapping) 

� ความรับผิดชอบ   �ความรับผิดชอบรอง 
 

รายวิชา 
1.คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู2 
3.ทักษะทาง

ป;ญญา 

4. ด2านทักษะ
ความสัมพันธBและ
ความรับผิดชอบ 

5.ด2านทักษะการ
วิเคราะหBเชิง

ตัวเลข 
การส่ือสารและ 

การใช2เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
07-10-501 คณิตศาสตร2วิศวกรรมโยธาข้ันสูง  �  �    �  �  � � �     �  � 
07-10-502 วัสดุวิศวกรรมโยธาและการทดสอบ 

ข้ันสูง � �  � �  �  � �  �   �  � � � � 

07-11-501 ระเบียบวิธีวิจัยสำหรับวิศวกรรมโยธา � �  � �  � � �  � � � � �  � � � � 
07-11-502 สัมมนาทางวิศวกรรมโยธา �  � � � �   �  � � �  � � � � � � 
07-11-603 วิทยานิพนธ2   �    �   �   �  �   � �  
07-12-501 กลศาสตร2วัสดุข้ันสูง �  �  �  �  � � � � � � � �  � � � 
07-12-502 วิธีไฟไนท2เอลิเมนต2  � � � � �  � � � �  � � �  � �  � � 
07-12-503 ทฤษฎีโครงสรSางข้ันสูง  � �  � �  � �  � � � � �  � � � � � 
07-12-504 พฤติกรรมโครงสรSางคอนกรีตเสริมเหล็ก  � �  �   � �    �  �   � �  
07-12-506 การออกแบบสะพาน �  � �  � � �  � � �  � � � � � � � 
07-12-507 การออกแบบคอนกรีตอัดแรงข้ันสูง  �  �   �   �  � � �   � � � � � 
07-12-508 พลศาสตร2โครงสรSาง � �   �   �  �  �  �   �  �  
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รายวิชา 
1.คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู2 
3.ทักษะทาง

ป;ญญา 

4. ด2านทักษะ
ความสัมพันธBและ
ความรับผิดชอบ 

5.ด2านทักษะการ
วิเคราะหBเชิง

ตัวเลข 
การส่ือสารและ 

การใช2เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
07-12-509 การออกแบบโครงสรSางตSานทาน

แผXนดินไหว  � �  � �  � �  � �   � �  � �  

07-12-510 เทคโนโลยีคอนกรีตข้ันสูง �  � � � � �  � � � � � � �  � � �  
07-12-511 กลศาสตร2การแตกหักของวัสดุ � � �  � �  �  �  � �  �  � �   
07-12-512 การปZองกัน  ซXอมแซมและบำรุงรักษา

โครงสรSาง   �  � �  � �  �   � � �  � �  

07-12-605 พฤติกรรมของโครงสรSางเหล็ก � �  � �   � �  � �  �  �  � �  
07-12-609 การวิเคราะห2โครงสรSางวัสดุคอมโพสิต � �   �  �  � �  � �  �  � �   
07-12-610 หัวขSอพิเศษทางดSานวิศวกรรมโยธา  � � �  �  �  � � �  �  �  � �  
07-14-501   การสำรวจระยะไกลสำหรับวิศวกรรม

ขนสXง �  � � �  � � � �   � �  � �  �  

07-14-505 การออกแบบทางหลวงข้ันสูง  �  � � �   �  � �  �  � �  � � 
07-14-506 การวางแผนการขนสXง �           � �     �   
07-14-507 การจัดทำแบบจำลองดSานการขนสXง

และจราจร   � � � �  � � �  �  �  �  � � � 

07-14-508 แบบจำลองการขนสXงสินคSา �  � �  � �    �  �   � �  �  
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รายวิชา 
1.คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู2 
3.ทักษะทาง

ป;ญญา 

4. ด2านทักษะ
ความสัมพันธBและ
ความรับผิดชอบ 

5.ด2านทักษะการ
วิเคราะหBเชิง

ตัวเลข 
การส่ือสารและ 

การใช2เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
07-14-509 การจำลองและปฏิบัติการจราจร  � �  � �   �  � �    � �  � � 
07-16-501 วิศวกรรมฐานรากข้ันสูง  � �  �   � � �  � � �   � �  �  
07-16-502 ปฐพีกลศาสตร2ข้ันสูง   � �  � � � �  �  � �  �  � �  � 
07-16-503 การสำรวจและทดสอบดิน  �  � � � �   �  �   � �  � � � � 
07-16-504 โครงสรSางดิน �       �  � � �  �   �    
07-16-505 การประยุกต2เชิงตัวเลขในงานวิศวกรรม

ธรณีเทคนิค 
� �  �  �    �  �   �    �  

07-16-506 เทคนิคการปรับปรุงพ้ืนดิน   �      �  �   �   � �   
07-16-507 ปฐพีกลศาสตร2 �     �      � �   �   �  
07-16-508 วิศวกรรมธรณีและส่ิงแวดลSอม  �        �  �   �    �  
07-25-532 การจัดการผลิตภาพในงานกXอสรSาง   �   �  �     �    �  � � 
07-25-631 การวิเคราะห2ความเส่ียงในงานกXอสรSาง �  � � �  � �  � � � �  �  � � �  
07-25-632 การวางแผนงานกXอสรSางและการจัดการ

ทรัพยากร 
� �  �  � �   � � � �  �  � �  � 
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รายวิชา 
1.คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู2 
3.ทักษะทาง

ป;ญญา 

4. ด2านทักษะ
ความสัมพันธBและ
ความรับผิดชอบ 

5.ด2านทักษะการ
วิเคราะหBเชิง

ตัวเลข 
การส่ือสารและ 

การใช2เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
07-25-642 การเปcนผูSประกอบการและการจัดการ

ธุรกิจกXอสรSาง 
 � � �  � � � � � � � � � � � �  � � 

07-25-651 การจำลองสารสนเทศอาคาร  �  � � � �   � �   �   � �  � � 
07-25-632 การวิเคราะห2  การควบคุมตSนทุนในงาน

กXอสรSาง 
�  �  �  � �  � � �   � � �  �  

07-30-502 ภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษา
บัณฑิตศึกษา 

�   � �  � �  � � �   �  � �   
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หมวดที่  5  หลักเกณฑ0ในการประเมินผลของนักศึกษา 
 

1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ3ในการให7ระดับคะแนน (เกรด) 
 การวัดผลการศึกษา  ให/ปฏิบัติตามข/อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วBาด/วย

การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561 

 ให/คณะและวิทยาเขตท่ีเปMดสอนในมหาวิทยาลัย จัดการวัดผลและประเมินผลการศึกษาสำหรับ

รายวิชาท่ีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนไว/ในภาคการศึกษาน้ันๆ 

 การประเมินผลการศึกษาในแตBละรายวิชา ให/กำหนดเปUนระดับคะแนนตBางๆ  ซ่ึงมีความระดับ

คะแนนตBอหนBวยกิตและผลการศึกษา ดังตBอไปน้ี 

ระดับคะแนน (GRADE) คBาระดับคะแนนตBอหนBวยกิต ผลการศึกษา 
A 4.0 ดีเย่ียม (Excellent) 

B+ 3.5 ดีมาก (Very Good) 

B 3.0 ดี (Good) 

C+ 2.5 คBอนข/างดี (Fairly Good) 

C 2.0 พอใช/ (Fair) 

D+ 1.5 อBอน (Poor) 

D 1.0 อBอนมาก (Very Poor) 

F 0.0 ตก (Failed) 

W - ถอนรายวิชา (Withdrawal) 

I - ไมBสมบูรณy (Incomplete) 

S - พอใจ (Satisfactory) 

U - ไมBพอใจ (Unsatisfactory) 

AU - เข/ารBวมฟÅงการบรรยาย  

 

การสอบวิทยานิพนธyให/ผลการประเมินเปUนระดับคะแนน ดังน้ี 

ระดับคะแนน (GRADE) ผลการศึกษา 

P ผBาน (PASS) 

 โดยระบุจำนวนหนBวยกิตวิทยานิพนธyท่ีได/รับการประเมินให/ได/สัญลักษณy P 
 

วิชาปรับพ้ืนฐานทางวิศวกรรม  วิชาภาษาอังกฤษ  การสอบประมวลความรู/ และการสอบวัดคุณสมบัติ

ให/ผลการประเมินเปUนระบบคะแนน ดังน้ี 

ระดับคะแนน (GRADE) ผลการศึกษา 

S สอบผBาน (Satisfactory) 

U สอบไมBผBาน (Unsatisfactory) 
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2.  กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษา 
    2.1  การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู7ขณะนักศึกษายังไมBสำเร็จการศึกษา 
นักศึกษาต/องผBานกระบวนการสอบภาคทฤษฏีสำหรับวิชาท่ีมีทฤษฎี รวมท้ังมีการประเมินผลงานท่ีได/รับ

มอบหมาย  การจัดสัมมนา (ถ/ามี)  รวมท้ังการรายงานความก/าวหน/าวิทยานิพนธy  โดยการประเมิน

ดังกลBาวจะอยูBภายใต/การกำกับและดูแลของอาจารยyผู/สอน อาจารยyท่ีปรึกษาหรือผู/ทรงคุณวุฒิ และ/หรือ

ผู/รับผิดชอบหลักสูตร 

2.2  การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู7หลังจากนักศึกษาสำเร็จการศึกษา 
 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู/หลังจากนักศึกษาสำเร็จการศึกษาสามารถทำได/โดยการ

สำรวจผู/สำเร็จการศึกษาและสถานประกอบการ ในเร่ืองตBอไปน้ี 

 1.  ภาวการณyได/งานทำและ/หรือความก/าวหน/าในสายงานผู/สำเร็จการศึกษา 

 2.  การประเมินความพึงพอใจเก่ียวกับหลักสูตรของผู/สำเร็จการศึกษาหรือองคyกรผู/ใช/บัณฑิต 

 3.  การประเมินความพึงพอใจจากผู/สำเร็จการศึกษาท่ีไปประกอบอาชีพ  ในแงBของความพร/อม

และความรู/จากสาขาวิชาท่ีเรียน  รวมท้ังเปMดโอกาสให/เสนอข/อคิดเห็นในการปรับปรุงหลักสูตร 

 

3.  เกณฑ3การสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
     นักศึกษาได/ข้ึนทะเบียนเปUนนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก และต/องศึกษา

รายวิชาตBางๆ  ให/ครบตามหลักสูตรของสาขาวิชาน้ันๆ โดย 

 1.  นักศึกษาต/องผBานการทดสอบความรู/ในด/านภาษาอังกฤษหรือเรียนวิชาภาษาอังกฤษเพ่ิมเติม 

ตามท่ีมหาวิทยาลัยฯ กำหนดให/ 

 2.  นักศึกษาต/องมีหนBวยกิตสะสมรวมไมBต่ำกวBาท่ีหลักสูตรกำหนดไว/ และได/คBาระดับคะแนน

เฉล่ียสะสมตลอดหลักสูตรไมBต่ำกวBา 3.00 จากระบบ 4.00 ระดับคะแนนหรือเทียบเทBา 

 3.  นักศึกษาต/องเสนอวิทยานิพนธyและสอบผBานด/วยวาจาข้ันสุดท/ายโดยคณะกรรมการสอบ

วิทยานิพนธy และต/องเปUนระบบเปMดให/ผู/สนใจเข/ารับฟÅงได/ 

 4.  ผลงานวิทยานิพนธyของนักศึกษาต/องได/รับการตีพิมพy หรืออยBางน/อยดำเนินการให/ผลงานหรือ

สBวนหน่ึงของผลงานได/รับการยอมรับให/ตีพิมพyในวารสารหรือส่ิงพิมพyทางวิชาการ  หรือการนำเสนอ

ผลงานวิจัยด/วยวาจา (Oral Presentation) ตBอท่ีประชุมวิชาการในระดับชาติหรือนานาชาติ ซ่ึงตีพิมพy

บทความวิจัยฉบับสมบูรณy (Full Paper)  ไว/ในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการ (Proceeding) ท่ีมี

กองบรรณาการจัดทำรายงาน หรือคณะกรรมการจัดประชุม ประกอบด/วยศาสตราจารยy หรือ

ผู/ทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก หรือผู/ทรงคุณวุฒิท่ีมีผลงานเปUนท่ียอมรับในสาขาวิชาน้ันๆ  นอกสถาบัน

เจ/าภาพอยBางน/อยร/อยละ 25 
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หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย0 
 

1.  การเตรียมการสำหรับอาจารย3ใหมB 
 1.1  สBงเสริมให/อาจารยyใหมBเข/ารBวมการปฐมนิเทศและ/หรือแนะแนวการเปUนครู รวมถึงให/มี

ความรู/และความเข/าใจนโยบายของมหาวิทยาลัยฯ ท่ีได/กำหนดไว/ 

 1.2  กำหนดให/มีการให/ความรู/แกBอาจารยyใหมBเก่ียวกับปรัชญา  เปëาหมายและการสร/าง

นวัตกรรมจากงานวิจัย  รวมถึงการดำเนินงานของสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา  คณะวิศวกรรมศาสตรyและ

สถาปÅตยกรรมศาสตรy มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตอุเทนถวาย 

 1.3  กำหนดให/มีอาจารยyพ่ีเล้ียงให/แกBอาจารยyใหมB เพ่ือให/คำแนะนำด/านกระบวนการจัดการ

เรียนการสอนและการประเมินผล  รวมถึงการวิจัยและการพัฒนาตนเอง 

 

2.  การพัฒนาความรู7และทักษะให7แกBคณาจารย3 
 2.1  การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 

สนับสนุนให/คณาจารยyของสาขาวิศวกรรมโยธา  เข/ารBวมการฝìกอบรม การศึกษาดูงานด/าน

การจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลในรูปแบบใหมB  ท้ังในหนBวยงานของรัฐและเอกชน พร/อมท้ัง

ให/การสนับสนุนคณาจารยyได/นำความรู/เหลBาน้ันมาใช/ในกาจัดการเรียนการสอน รวมท้ังสBงเสริมและ

สนับสนุนการนำผลงานวิจัยมาใช/ในการเรียนการสอน 

 2.2  การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด/านอ่ืนๆ 

สBงเสริมและสนับสนุนคณาจารยyให/มีการเพ่ิมพูนความรู/ใหมBๆ สร/างเสริมประสบการณyเพ่ือ

สBงเสริมการสอนและการวิจัยในสาขาท่ีเก่ียวข/องอยBางตBอเน่ือง อีกท้ังยังสนับสนุนด/านการฝìกอบรม และ

การสัมมนาทางวิชาการและวิชาชีพในองคyกรตBางๆ หรือเข/ารBวมประชุมทางวิชาการท้ังในประเทศและ/

หรือตBางประเทศ รวมท้ังสBงเสริมการไปรBวมประชุมวิชาการและการเสนอผลงานวิจัยท้ังในประเทศและ

ตBางประเทศ 
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หมวดที่  7  การประกันคุณภาพหลักสูตร 

 
 

1. การกำกับมาตรฐาน 
มีการบริหารจัดการหลักสูตรให/เปUนไปตามเกณฑyมาตรฐานหลักสูตรท่ีประกาศใช/และตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหBงชาติหรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขาวิชา ตลอดระยะเวลาท่ีมีการจัดการ

เรียนการสอนในหลักสูตรทุกประการ ในการบริหารหลักสูตรอาจารยyผู/รับผิดชอบหลักสูตร เปUนไปตาม

เกณฑyมาตรฐานหลักสูตรบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 โดยมีคณบดีเปUนผู/กำกับดูแลและคอยให/คำแนะนำ 

ตลอดจนกำหนดนโยบายปฏิบัติให/แกBอาจารยyประจำหลักสูตร อาจารยyผู/รับผิดชอบหลักสูตรจะวางแผนการ

จัดการเรียนการสอนรBวมกับผู/บริหารของคณะและอาจารยyผู/สอน ติดตามและรวบรวมข/อมูลสำหรับใช/ในการ

ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร โดยกระทำทุกปïอยBางตBอเน่ือง 

 

2. บัณฑิต 
 

คุณภาพของบัณฑิตเปUนไปตามมาตรฐานผลการเรียนรู/ท่ีคณะกรรมการการอุดมศึกษากำหนด 

ท้ัง 5 ด/าน  ได/แกB ด/านคุณธรรม จริยธรรม ด/านความรู/ด/านทักษะทางปÅญญา ด/านทักษะความสัมพันธy

ระหวBางบุคคลและความรับผิดชอบ และ ด/านทักษะการวิเคราะหyเชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช/

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

หลักสูตรจัดให/มีการสำรวจความพึงพอใจของผู/ใช/บัณฑิตทุกปïเพ่ือนำข/อมูลไปปรับปรุงหลักสูตร

และมีการสำรวจการได/งานทำของบัณฑิตทุกปïการศึกษา เพ่ือให/บัณฑิต มีคุณสมบัติท่ีสามารถประกอบ

อาชีพ วิศวกรโยธา ตามหนBวยงานราชการ เอกชนและสถานประกอบการตBางๆ  นักวิชาการ ตามเปëาหมาย

ของหลักสูตร รวมท้ังสามารถประกอบอาชีพอิสระได/ 
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3. นักศึกษา 
 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา แผน ก  แบบ ก 2  รับนักศึกษา

สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  ครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิตและ

อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต ในสาขาสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา วิศวกรรมขนสBง วิศวกรรมสำรวจและ

วิศวกรรมกBอสร/างคุณสมบัติของผู/เข/าศึกษาให/อยูBในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
 

ปÅญหาท่ีพบของนักศึกษาแรกเข/าบางสBวนในทุกปï คือภาษาอังกฤษระดับปริญญาตรีไมBดี  หลักสูตร

จึงจัดการสอบวัดระดับความรู/ด/านภาษาอังกฤษให/กับนักศึกษาช้ันปïท่ี 1 โดยนักศึกษาท่ีได/คะแนนผBานน/อย

กวBา 60 เปอรyเซ็นตy  จะต/องเรียนวิชาภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษา นอกจากน้ีทางหลักสูตรได4ดำเนินการการ

เตรียมความพร4อมก=อนเข4าศึกษาโดยสาขาวิชาฯ จัดกิจกรรมการเตรียมความพร4อมปฐมนิเทศก=อนเปิดภาค

การศึกษา เพ่ือช้ีแจงการจัดการเรียนการสอน กฎ ระเบียบในการศึกษา ส่ิงอำนวยความสะดวกในการศึกษาท่ี

มหาวิทยาลัย คณะ และหลักสูตรจัดให4นอกจากน้ันคณาจารยPมนหลักสูตรอธิบายเทคนิคการทำวิทยานิพนธPให4

สำเร็จ นอกจากน้ัน  คณะมีการแตBงต้ังอาจารยyท่ีปรึกษาทางวิชาการให/แกBนักศึกษาทุกคน โดยนักศึกษาท่ีมี

ปÅญหาในการเรียนสามารถปรึกษากับอาจารยyท่ีปรึกษาทางวิชาการได/  โดยอาจารยyทุกคนในสาขาวิชาฯ ต/อง

กำหนดช่ัวโมงวBาง (Office hours) เพ่ือให/นักศึกษาเข/าปรึกษาได/ หากนักศึกษามีข/อร/องเรียนในเร่ืองใดๆ 

นักศึกษาสามารถทำคำร/องผBานอาจารยyท่ีปรึกษาและเสนอตามลำดับช้ันถึงผู/มีอำนาจในการตัดสินใจในแตB

ละคำร/อง 

 

4. อาจารย3 
 

หลักสูตรให/ความสำคัญ กับคุณภาพของอาจารยy ซ่ึงเปUนปÅจจัยสำคัญในการผลิตบัณฑิต โดยการ

กำหนดระบบ กลไกเก่ียวกับการรับสมัครอาจารยyเพ่ือให/มีคุณสมบัติตามเกณฑyมาตรฐานหลักสูตร ท่ีกำหนด

โดยคณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือตามมาตรฐานวิชาชีพท่ีกำหนด นอกจากน้ียังมีการสBงเสริมให/อาจารยy

เข/ารับการฝìกอบรม พัฒนาทางด/านวิชาการและวิชาชีพ มีการวิจัยและการสร/างผลงานวิชาการ  

 

 



61 

 

 

หลักสูตรมีการแตBงต้ังอาจารยyประจำหลักสูตรเปUนไปตามเกณฑyมาตรฐานหลักสูตรระดับ

บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 คัดเลือกอาจารยyใหมBตามระเบียบและหลักเกณฑyของมหาวิทยาลัยโดยอาจารยyใหมB

จะต/องมีคุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโทข้ึนไปในสาขาวิชาท่ีเก่ียวข/อง นอกจากน้ี ยังมีการสBงเสริมให/

อาจารยyทุกทBานได/จัดอบอรมการเขียนบทความวิจัยตีพิมพy และการทำเอกสารการสอน โดยประธาน

สาขาวิชาต/องต้ังกลุBมประเมินเอกสารประกอบการสอน สามารถทำส่ือการสอนได/หลากหลาย และใช/

เทคโนโลยี วัดผล และตัดสินผลตามหลักการศึกษา และสามารถประเมินการเรียนการสอน หลักสูตร เพ่ือ

ทบทวนปรับปรุง และต/องเข/าใจจิตวิทยาการเรียนรู/ คณะจะสBงเสริม และสนับสนุน การทำงานทางวิชาการ 

เพ่ือการเผยแพรBความรู/ และการสนับสนุนการขอตำแหนBงทางวิชาการ 

 

5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู7เรียน 
1.  สาระของรายวิชาในหลักสูตร 

2.  การวางระบบผู/สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 

3.  การประเมินผู/เรียน 

4.  ผลการดำเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหBงชาติ 

 

    หลักสูตรมีกลไกในการสBงเสริมการมีสBวนรBวมของคณาจารยyในการวางแผน การติดตามและ

ทบทวนหลักสูตร คณาจารยyผู/รับผิดชอบหลักสูตร และผู/สอน จะต/องประชุมรBวมกันในการวางแผนจัดการ

เรียนการสอน ประเมินผลและให/ความเห็นชอบการประเมินผลทุกรายวิชา ท้ังทักษะวิชาการ ภาษาอังกฤษ 

เทคโนโลยีสารสนเทศ การทำวิทยานิพนธy เก็บรวบรวมข/อมูลเพ่ือเตรียมไว/สำหรับการปรับปรุงหลักสูตร 

ตลอดจนปรึกษาหารือแนวทางท่ีจะทำให/บรรลุเปëาหมายตามหลักสูตรและบัณฑิตมีผลการเรียนรู/อยBางน/อย

ตามท่ีมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษากำหนด 
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6. ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู7 
 

คณะมีความพร/อมด/านหนังสือ ตำรา และการสืบค/นผBานฐานข/อมูล โดยมีห/องสมุดกลางท่ีมีหนังสือ

ด/านการบริหารจัดการและฐานข/อมูลท่ีจะให/สืบค/น สBวนระดับคณะก็มีหนังสือ ตำราเฉพาะทาง นอกจากน้ี

คณะมีอุปกรณyท่ีใช/สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนอยBางพอเพียง ในแตBละปïคณะจะประสานงานกับสำนัก

หอสมุดกลางในการจัดซ้ือหนังสือ และตำราท่ีเก่ียวข/อง เพ่ือบริการให/อาจารยyและนักศึกษาได/ค/นคว/า และ

ใช/ประกอบการเรียนการสอน ในการประสานการจัดซ้ือหนังสือน้ัน อาจารยyผู/สอนแตBละรายวิชาจะมีสBวน

รBวมในการเสนอแนะรายช่ือหนังสือ ตลอดจนส่ืออ่ืน ๆ ท่ีจำเปUน นอกจากน้ีอาจารยyพิเศษท่ีเชิญมาสอนบาง

รายวิชาและบางหัวข/อ ก็มีสBวนในการเสนอแนะรายช่ือหนังสือ สำหรับให/หอสมุดกลางจัดซ้ือหนังสือด/วย 

หอสมุดกลางมีเจ/าหน/าท่ีทำการประสานงานการจัดซ้ือจัดหาหนังสือเพ่ือเข/าหอสมุดกลาง และทำหน/าท่ี

ประเมินความพอเพียงของหนังสือ ตำรา นอกจากน้ีมีเจ/าหน/าท่ีด/านโสตทัศนอุปกรณy คอยอำนวยความ

สะดวกในการใช/ส่ือของอาจารยyและยังต/องประเมินความพอเพียงและความต/องการใช/ส่ือของอาจารยyด/วย  

สาขาวิชาการบริหารงานกBอสร/าง  มีห/องเรียนและห/องปฏิบัติการสำหรับให/นักศึกษาฝìกปฏิบัติและ

เปUนไปตามข/อกำหนดของสภาวิศวกร 

ห7องเรียน 

ห/องเรียน ขนาดจุ   40 ท่ีน่ัง        จำนวน  10 ห/อง 

ห/องภาษา ขนาดจุ   40 ท่ีน่ัง        จำนวน 2 ห/อง 

ห/องคอมพิวเตอรy ขนาดจุ  40 ท่ีน่ัง  จำนวน 2 ห/อง 

ห7องปฏิบัติการ 

ห/องปฏิบัติการวิศวกรรมโครงสร/าง จำนวน 1 ห/อง 

ห/องปฏิบัติการคอนกรีต จำนวน 1 ห/อง 

ห/องปฏิบัติการวิศวกรรมปฐพี จำนวน  1 ห/อง 

ห/องปฏิบัติการวิศวกรรมแหลBงน้ำ จำนวน 1 ห/อง 

ห/องปฏิบัติการวิศวกรรมขนสBง  จำนวน  1 ห/อง 

ห/องปฏิบัติการวิศวกรรมสำรวจ จำนวน 1 ห/อง  
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อุปกรณ3การเรียนรู7 

-   ตำราเรียนภาษาไทย  จำนวน  22,350 เลBม  ตำราเรียนภาษาตBางประเทศจำนวน  672 เลBม 

-   วารสารภาษาไทย  จำนวน  1,023  เลBม  วารสารภาษาตBางประเทศ จำนวน  321 เลBม 

-   ฐานข/อมูล e brMCEry 

-   ฐานข/อมูล eBooks on EBSCOhost 

-   ฐานข/อมูล Science direct e-Book 

-   ฐานข/อมูล Springer Link 

-   ฐานข/อมูล 2eBook 

-   ฐานข/อมูลวิทยานิพนธy 
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7.  ตัวบBงช้ีการดำเนินงาน  (Key  Performance  Indicators) 
 ผลการดำเนินการบรรลุเปëาหมายตัวบBงช้ีท้ังหมดอยูBในเกณฑyดีตBอเน่ือง  2  ปïการศึกษาเพ่ือ

ติดตามการดำเนินการตาม TQF ตBอไป ท้ังน้ีเกณฑyการประเมินผBาน คือ มีการดำเนินงานตามข/อ 1-5 

และอยBางน/อยร/อยละ 80 ของ ตัวบBงช้ีผลการดำเนินงานท่ีระบุไว/ในแตBละปï 

 

ดัชนีบBงช้ีผลการดำเนินงาน 
ปีการศึกษา 

ปีท่ี 
1 

ปีท่ี 
2 

ปีท่ี 
3 

ปีท่ี 
4 

ปีท่ี 
5 

1. อาจารยyผู/รับผิดชอบหลักสูตรอยBางน/อยร/อยละ  80  มีสBวนรBวมในการประชุม

เพ่ือวางแผน  ติดตาม  และทบทวนการดำเนินงานหลักสูตร 

X X X X X 

2. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ท่ีสอดคล/องกับกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหBงชาติ พ.ศ.2552 

X X X X X 

3. มีรายละเอียดของรายวิชา  และประสบการณyภาคสนามตามแบบ มคอ.3   

และ มคอ.4 อยBางน/อยกBอนการเปMดสอนในแตBละภาคการศึกษาให/ครบ 

ทุกรายวิชา 

X X X X X 

4. จัดทำรายงานผลการดำเนินการของรายวิชา  และประสบการณyภาคสนาม   

ตามแบบ  มคอ.5 และ มคอ.6  ภายใน 30 วัน  หลังส้ินสุดภาคการศึกษาท่ี

เปMดสอนให/ครบทุกรายวิชา 

X X X X X 

5. จัดทำรายงานผลการดำเนินการของหลักสูตร  ตามแบบ  มคอ.7  

ภายใน  60 วัน หลังส้ินสุดปïการศึกษา 

X X X X X 

6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู/ 

ท่ีกำหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4  อยBางน/อยร/อยละ 25 ของรายวิชาท่ีเปMดสอน

ในแตBละปïการศึกษา 

X X X X X 

7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน  กลยุทธyการสอนหรือการ

ประเมินผลการเรียนรู/  จากผลการประเมินการดำเนินงานท่ีรายงานใน  มคอ. 

7 ปïท่ีแล/ว 

 X X X X 

8. อาจารยyใหมBทุกคน  ได/รับการปฐมนิเทศหรือคำแนะนำด/านการจัดการเรียน

การสอน 

X X X X X 

9. อาจารยyประจำหลักสูตรทุกคนได/รับการพัฒนาทางวิชาการ  และ/หรือวิชาชีพ

อยBางปïละ 1 คร้ัง   

X X X X X 

10. จำนวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน  ได/รับการพัฒนาวิชาการ  และ/

หรือวิชาชีพ  ไมBน/อยกวBาร/อยละ  50  ตBอปï 

X X X X X 
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ดัชนีบBงช้ีผลการดำเนินงาน 
ปีการศึกษา 

ปีท่ี 
1 

ปีท่ี 
2 

ปีท่ี 
3 

ปีท่ี 
4 

ปีท่ี 
5 

11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปïสุดท/าย / บัณฑิตใหมBท่ีมีตBอคุณภาพ

หลักสูตร  เฉล่ียไมBน/อยกวBา  3.5  จากคะแนน  5.0 
   X X 

12. ระดับความพึงพอใจของผู/ใช/บัณฑิตท่ีมีตBอบัณฑิตใหมBเฉล่ียไมBน/อยกวBา  3.5 

จากคะแนนเต็ม  5.0 
    X 
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หมวดที่  8  การประเมินและปรับปรุงการดำเนินการของหลักสูตร 
 

1.  การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
1.1  การประเมินกลยุทธyการสอน 

 ประเมินจากการเรียนรู/ของนักศึกษา  โดยอาจารยyผู/สอนจะต/องประเมินนักศึกษาในทุกๆ  หัวข/อ

วBามีความเข/าใจหรือไมB  โดยอาจประเมินจากการทดสอบยBอย  การสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษา  การ

อภิปราย  โต/ตอบจากนักศึกษา  การตอบคำถามของนักศึกษาในช้ันเรียน  ซ่ึงเม่ือรวบรวมข/อมูลจากท่ี

กลBาวข/างต/น  จะสามารถประเมินเบ้ืองต/นได/วBา  นักศึกษามีความเข/าใจหรือไมB  หากวิธีการท่ีใช/ไมB

สามารถทำให/นักศึกษาเข/าใจได/ก็จะต/องมีการปรับเปล่ียนวิธีการทดสอบกลางภาคเรียนและปลายภาค

เรียน  จะสามารถช้ีได/วBานักศึกษามีความเข/าใจหรือไมBในเน้ือหาท่ีได/สอนไป 

1.2  การประเมินทักษะของอาจารยyในการใช/แผนกลยุทธyการสอน 

 ให/นักศึกษาได/มีการประเมินผลการสอนของอาจารยyในทุกด/าน  ท้ังด/านทักษะกลยุทธyการสอน   

การตรงตBอเวลา  การช้ีแจงเปëาหมาย  วัตถุประสงคyรายวิชา  ช้ีแจงเกณฑyการประเมินผลรายวิชาและการ

ใช/ส่ือการสอนในทุกรายวิชา 

 

2.  การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 
 การประเมินหลักสูตรในภาพรวมน้ันจะกระทำเม่ือนักศึกษาเรียนอยูBช้ันปïท่ี  2  กBอนท่ีจะทำ

วิทยานิพนธyหรือการค/นคว/าอิสระ  ซ่ึงต/องมีการสอบประเมินเปUนแบบรายบุคคล  ตลอดจนติดตาม

ประเมินความรู/ของนักศึกษาวBา  สามารถปฏิบัติงานได/หรือไมB  มีความรับผิดชอบ  และยังอBอนด/อยใน

ด/านใด  ซ่ึงจะมีการรวบรวมข/อมูลทังหมดเพ่ือการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร  ตลอดจนปรับปรุง

กระบวนการจัดการเรียนการสอน  ท้ังในภาพรวมและในแตBละรายวิชา  อีกท้ังประเมินจากการรายงาน

ผลการดำเนินงานของหลักสูตร 

 

3.  การประเมินผลการดำเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 
 การประเมินคุณภาพการศึกษาประจำปï  ตามดัชนีบBงช้ีผลการดำเนินงานท่ีระบุในหมวดท่ี  7  

ข/อ  7  โดยคณะกรรมการประเมินท่ีได/รับการแตBงต้ังจากมหาวิทยาลัย 

 

4.  การทบทวนผลการประเมินวางแผนปรับปรุงหลักสูตร  และแผนกลยุทธ3การสอน 
 สาขาวิชาฯ  จัดให/มีการประชุมคณาจารยyรBวมกันและดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรทุกๆ 5 ปï  

เพ่ือให/หลักสูตรมีความทันสมัยและตรงกับความต/องการขององคyกรผู/ใช/บัณฑิต  โดยกำหนดให/มี

ผู/ทรงคุณวุฒิภายนอกรBวมวิพากษyหลักสูตร   

 นอกจากน้ีสาขาวิชาฯ จะมีการปรับปรุงหลักสูตรเปUนรายวิชาไปในกรณีท่ีพบปÅญหาท่ีจำเปUนต/อง

แก/ไขเปUนการเรBงดBวน 
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ตารางเปรียบเทียบระหว.างหลักสูตรเดิมและหลักสตูรปรับปรุง 
 

หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2557) หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2562) ความแตกต<าง 
ช่ือหลักสูตร 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  คงเดิม 

สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา  สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา  คงเดิม 

จำนวนหน<วยกิตตลอดหลักสูตร  

ไม<น>อยกว<า  38  หน<วยกิต ไม<น>อยกว<า   36  หน<วยกิต  

โครงสรHางหลักสูตรปริญญาโท แผน ก แบบ ก2 หน<วยกิต โครงสรHางหลักสูตรปริญญาโท แผน ก แบบ ก2 หน<วยกิต  

1. หมวดวิชาบังคับ 14 1. หมวดวิชาบังคับ 3 ลด 6 หน<วยกิต 

2. หมวดวิชาเลือก 12 2. หมวดวิชาเลือก 21 เพ่ิม 6 หน<วยกิต 

3. วิทยานิพนธK 12    2.1  วิชาเลือกเฉพาะกลุ<ม 9 ใหม< 

     2.2  วิชาเลือกเสรี 12 ใหม< 

  3. วิทยานิพนธK 12 คงเดิม 
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หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2557) หน<วยกิต หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2562) หน<วยกิต ความแตกต<าง 
1.  หมวดวิชาบังคับ    ไม<นHอยกว<า 8 1)  หมวดวิชาบังคับ  ไม<นHอยกว<า 3 ปรับลด 5 
ใหHศึกษาจากรายวิชาต<อไปน้ี  ใหHศึกษาจากรายวิชาต<อไปน้ี   

07-10-501 คณิตศาสตรKวิศวกรรมโยธาข้ันสูง 3(3-0-6) 07-10-501 คณิตศาสตรKวิศวกรรมโยธาข้ันสูง 3(3-0-6) คงเดิม 

07-11-501 ระเบียบวิธีวิจัยสำหรับวิศวกรรมโยธา 1(1-0-2) 07-11-501 ระเบียบวิธีวิจัยสำหรับวิศวกรรมโยธา 1(1-0-2)  

07-11-502 สัมมนาทางวิศวกรรมโยธา 1(0-3-1) 07-11-502 สัมมนาทางวิศวกรรมโยธา 1(0-3-1)  

07-12-501 กลศาสตรKวัสดุข้ันสูง 3(3-0-6) 2)  หมวดวิชาเลือก  ไม<นHอยกว<า 21  

07-12-502 วิธีไฟไนลKเอลิเมนตK 3(3-0-6)     2.1  วิชาเลือกเฉพาะกลุ<ม ไม<นHอยกว<า 12  

07-12-503 ทฤษฎีโครงสร>างข้ันสูง 3(3-0-6) ใหHเลือกเรียนจากรายวิชาต<อไปน้ี   

2. หมวดวิชาเลือก    ไม<นHอยกว<า 12 กลุ<มวิชาวิศวกรรมโครงสรHาง   

ใหHศึกษาจากรายวิชาต<อไปน้ี  07-12-501 กลศาสตรKวัสดุข้ันสูง 3(3-0-6)  

07-12-504 การออกแบบโครงสร>างคอนกรีตเสริมเหล็กข้ันสูง 3(3-0-6) 07-12-502 วิธีไฟไนทKเอลิเมนตK 3(3-0-6)  

07-12-605 การออกแบบโครงสร>างเหล็กข้ันสูง 3(3-0-6) 07-12-504 พฤติกรรมโครงสร>างคอนกรีตเสริมเหล็ก 3(3-0-6)  

07-12-506 การออกแบบสะพาน 3(3-0-6) กลุ<มวิชาวิศวกรรมธรณีเทคนิค   

07-12-507 การออกแบบคอนกรีตอัดแรงข้ันสูง 3(3-0-6) 07-16-501 วิศวกรรมฐานรากข้ันสูง 3(3-0-6)  

07-12-508 เทคโนโลยีคอนกรีตข้ันสูง 3(3-0-6) 07-16-502 ปฐพีกลศาสตรKข้ันสูง 3(3-0-6)  

07-12-609 การวิเคราะหKโครงสร>างวัสดุคอมโพสิต 3(3-0-6) 07-16-503 การสำรวจและทดสอบดิน 3(2-3-5)  

07-12-610 หัวข>อพิเศษทางด>านวิศวกรรมโยธา 3(3-0-6) กลุ<มวิชาวิศวกรรมขนส<งและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร\   

07-14-501 การดำเนินการและควบคุมการจราจร 3(3-0-6) 07-14-502 ลักษณะระบบการขนส<ง 3(3-0-6)  

07-14-502 การออกแบบทางหลวงข้ันสูง 3(3-0-6) 07-14-503 การขนส<งมวลชนเมือง 3(3-0-6)  

07-14-503 การขนส<งมวลชนเมือง 3(3-0-6) 07-14-504 ระบบสารสนเทศทางวิศวกรรมในการ

ขนส<ง 

3(3-0-6)  
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หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2557) หน<วยกิต หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2562) หน<วยกิต ความแตกต<าง 
07-14-504 ลักษณะระบบการขนส<ง 3(3-0-6) กลุ<มวิชาวิศวกรรมการบริหารงานก<อสรHาง   

07-15-501 การจำลองกระบวนการอุทกศาสตรK 3(3-0-6) 07-25-511 การจัดการโครงการก<อสร>าง 3(3-0-6)  

07-15-502 การจัดการแม<น้ำและพ้ืนท่ีน้ำท<วม 3(3-0-6) 07-25-512 กฎหมายและการจัดการสัญญา 

ในงานก<อสร>าง 

3(3-0-6)  

07-15-503 วิศวกรรมการระบายน้ำและการออกแบบ 3(3-0-6) 07-23-641 การวางแผนงานก<อสร>างและการจัดการ

ทรัพยากร 

3(3-0-6)  

07-16-501 วิศวกรรมฐานรากข้ันสูง 3(3-0-6) 2.หมวดวิชาเลือก   ไม<นHอยกว<า 12  

07-16-502 เทคนิคการปรับปรุงพ้ืนดิน 3(3-0-6) ให>เลือกศึกษาจากรายวิชาต<อไปน้ี   

07-16-503 ปฐพีพลศาสตรK 3(3-0-6) 07-10-502 วัสดุวิศวกรรมโยธาและการทดสอบข้ันสูง 3(2-3-5)  

07-16-504 การหาพฤติกรรมของดินทางวิศวกรรม 3(3-0-6) 07-12-503 ทฤษฎีโครงสร>างข้ันสูง 3(3-0-6)  

07-25-511 การจัดการโครงการก<อสร>าง 3(3-0-6) 07-12-506 การออกแบบสะพาน 3(3-0-6)  

07-25-512 กฎหมายหมายและการจัดการสัญญาในงาน

ก<อสร>าง 

3(3-0-6) 07-12-507 การออกแบบคอนกรีตอัดแรงข้ันสูง 3(3-0-6)  

07-25-651 การประยุกตKคอมพิวเตอรKในการจัดการงาน

ก<อสร>าง 

3(3-0-6) 07-12-508 พลศาสตรKโครงสร>าง 3(3-0-6)  

3.  วิทยานิพนธ\  07-12-509 การออกแบบโครงสร>างต>านทาน 

แผ<นดินไหว 
3(3-0-6)  

07-11-603 วิทยานิพนธK 12(0-0-36) 07-12-510 เทคโนโลยีคอนกรีตข้ันสูง 3(3-0-6)  

หมวดวิชาภาษาอังกฤษ 3 07-12-511 กลศาสตรKการแตกหักของวัสดุ 3(3-0-6)  

07-25-563 ปรับพ้ืนฐานภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษา 

3(3-0-6) 07-12-512 การปgองกัน ซ<อมแซมและบำรุงรักษา

โครงสร>าง 
3(3-0-6)  



71 

 

หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2557) หน<วยกิต หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2562) หน<วยกิต ความแตกต<าง 
   07-12-605 พฤติกรรมของโครงสร>างเหล็ก 3(3-0-6)  
   07-12-609 การวิเคราะหKโครงสร>างวัสดุคอมโพสิต 3(3-0-6)  
   07-12-610 หัวข>อพิเศษทางด>านวิศวกรรมโยธา 3(3-0-6)  
   07-14-501 การสำรวจระยะไกลสำหรับวิศวกรรมขนส4ง 3(3-0-6)  
   07-14-505 การออกแบบทางหลวงข้ันสูง 3(3-0-6)  
   07-14-506 การวางแผนขนส<ง 3(3-0-6)  
   07-14-507 การจัดทำแบบจำลองด>านการขนส<งและ

การจราจร 
3(3-0-6)  

   07-14-508 แบบจำลองการขนส<งสินค>า 3(3-0-6)  
   07-14-509 การจำลองและปฏิบัติการจราจร 3(3-0-6)  
   07-16-504 โครงสร>างดิน 3(3-0-6)  
   07-16-505 การประยุกตKเชิงตัวเลขในงาน 

วิศวกรรมธรณีเทคนิค 
3(3-0-6)  

   07-16-506 เทคนิคการปรับปรุงดิน 3(3-0-6)  
   07-16-507 ปฐพีพลศาสตรK 3(3-0-6)  
   07-16-508 วิศวกรรมธรณีและส่ิงแวดล>อม 3(3-0-6)  

   07-25-532 การจัดการผลิตภาพในงานก<อสร>าง 3(3-0-6)  

   07-25-631 การวิเคราะหKความเส่ียงในงานก<อสร>าง 3(3-0-6)  

   07-25-632 การวิเคราะหK การควบคุมต>นทุน 

ในงานก<อสร>าง 

3(3-0-6)  

   07-25-642 การเปjนผู>ประกอบการและการจัดการ

ธุรกิจก<อสร>าง 

3(3-0-6)  

   07-24-651 การจำลองสารสนเทศอาคาร 3(2-3-5)  
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หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2557) หน<วยกิต หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2562) หน<วยกิต ความแตกต<าง 
   3. วิทยานิพนธ\   

   07-11-603 วิทยานิพนธK 12(0-0-36)  

   หมวดวิชาภาษาอังกฤษ   

   07-30-502 ภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษา

บัณฑิตศึกษา 

3(3-0-6)  
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ผลงานทางวิชาการของอาจารย0ประจำหลักสูตร 
 

1. นายวันโชค เครือหงษ0   ตำแหนBงทางวิชาการ อาจารย0 

ระดับการศึกษา ช่ือปริญญา (สาขาวิชา) มหาวิทยาลัย/สถาบัน 
ปNท่ีสำเร็จ
การศึกษา 

วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 2555 

วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 2547 

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา) สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 2539 

 
ผลงานทางวิชาการ 

งานวิจัยท่ีไดRรับการตีพิมพ0 / เผยแพรB 

Punurai, W., Kroehong, W., Saptamongkol, A., & Chindaprasirt, P. (2018). Mechanical 

properties, microstructure and drying shrinkage of hybrid fly ash-basalt fiber 

geopolymer paste. Construction and Building Materials, 186, 62-70. 

Kroehong , W., & Poolsong, A. (2017). Mechanical Properties, Microstructure, Thermal  

           Conductivity and Drying Shrinkage of Cellular Lightweight Concrete Containing  

           Bagasse Ash. The Journal of Industrial Technology, 13(2), 22-38. 

Kroehong, W., Sangpaen, S., Sitkanarak, P., & Wilairat, J. (2016). Mechanical Properties,  

          Microstructure and Thermal Conductivity ofConcrete Block Containing Fly  

Ash. KMUTT  Research and Development Journal, 39(2), 407-425.  

Kroehong, W., Damrongwiriyanupap, N., Sinsiri, T., & Jaturapitakkul, C. (2016). The  

Effect of Palm Oil Fuel Ash as a Supplementary Cementitious Material on  

Chloride Penetration and Microstructure of Blended Cement Paste. Arabian 

Journal for Science and Engineering, 41, 4799-808. 
 

บทความทางวิชาการท่ีตีพิมพ0เผยแพรB 
 -ไมwมี- 

แตBงตำรา 
 -ไมwมี- 

รายวิชาท่ีรับผิดชอบ 

- สัมมนาทางวิศวกรรมโยธา       
- กลศาสตรxวัสดุข้ันสูง       
- เทคโนโลยีคอนกรีตข้ันสูง 
- วิธีไฟไนทxเอลิเมนตx 
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ประสบการณ0                                                                                                                                                            
 พ.ศ. 2556 - 2558 ผูÄชwวยคณบดีฝÇายวิชาการและวิจัย 

  พ.ศ. 2555  ทำวิจัย ณ University of Colorado, Boulder ประเทศสหรัฐอเมริกา 

 พ.ศ. 2549 – 2551 หัวหนÄาสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 

พ.ศ. 2558 – ปãจจุบัน หัวหนÄาสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 

 พ.ศ. 2541 - 2549  กองแผนงาน มหาวิทยาลัยศิลปากร ตำแหนwง วิศวกรโยธา 

 ผูÄทรงคุณวุฒิประเมินวารสารวิชาการ พระจอมเกลÄาพระนครเหนือ 

 ผูÄทรงคุณวุฒิประเมินวารสารวิชาการ โรงเรียนนายรÄอยพระจอมเกลÄา 

 ผูÄทรงคุณวุฒิประเมินวารสารวิชาการ Construction and Building Materials 

 ผูÄทรงคุณวุฒิประเมินวารสารวิชาการ Advances in Civil Engineering Materials 
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2. นายณรงค0เดช   อินทรัตน0ชัยกิจ  ตำแหนBงทางวิชาการ ผูRชBวยศาสตราจารย0 

ระดับการศึกษา ช่ือปริญญา (สาขาวิชา) มหาวิทยาลัย/สถาบัน 
ปNท่ีสำเร็จ
การศึกษา 

วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต  (วิศวกรรมโยธา) จุฬาลงกรณxมหาวิทยาลัย 2560 
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  (วิศวกรรมโยธา) จุฬาลงกรณxมหาวิทยาลัย 2547 
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลÄา 

พระนครเหนือ 
2545 

 

ผลงานทางวิชาการ 

งานวิจัยท่ีไดRรับการตีพิมพ0 / เผยแพรB 

ณรงคxเดช อินทรัตนxชัยกิจ, วันโชค  เครือหงษx, และศตวรรษ  หฤหรรษพงศx. (2561). การวิเคราะหxไฟไนตx 
เอลิเมนตxและการออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็กสำหรับฐานรากต้ืน. ใน การประชุมวิชาการ

นวัตกรรมดWานวิศวกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม คร้ังท่ี 2 เม่ือวันท่ี  16 ธันวาคม 
2561 (น.606-611). กรุงเทพมหานคร: สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน. 

ศตวรรษ หฤหรรษพงศx, วันโชค เครือหงษx, ณรงคxเดช อินทรัตนxชัยกิจ,  และเอนก เนรมิตรครบุรี. (2561).  
สมบัติทางกายภาพและทางกลของจีโอโพลิเมอรxมอรxตÄารxผสมเถÄาลอยและผสมเสÄนปÇาน
ศรนารายณx. ใน การประชุมวิชาการนวัตกรรมดWานวิศวกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือเศรษฐกิจและ

สังคม คร้ังท่ี 2 เม่ือวันท่ี 16 ธันวาคม 2561 (น.600-605). กรุงเทพมหานคร: สถาบันเทคโนโลยี
ปทุมวัน. 

วันโชค  เครือหงษ์,  ศตวรรษ  หฤหรรษพงศ์, ณรงค์เดช  อินทรัตน์ชัยกิจ, สมบูรณ์  พันเลิศจำนรรจ์,  
และธรรมนูญ  บุญบำรุง. (2562). ผลของการเผาท่ีอุณหภูมิสูงต่อสมบัติของจีโอพอลิเมอร์เพสต์ 
เถ้าลอยแคลเซียมสูง. วารสารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี,  
42(1), 109-122. 

 

บทความทางวิชาการท่ีตีพิมพ0เผยแพรB 
 -ไมwมี- 
 

แตBงตำรา 
-ไมwมี- 

รายวิชาท่ีรับผิดชอบ 

- สัมมนาทางวิศวกรรมโยธา       

- ปฐพีกลศาสตรxข้ันสูง      

- การสำรวจและทดสอบดิน 

ประสบการณ0                                                                                                                                                            
 -ไมwมี- 

 



76 

 

3. นายกฤษฎา  อนันตกาลต0 ตำแหนBงทางวิชาการ อาจารย0 
 

ระดับการศึกษา ช่ือปริญญา (สาขาวิชา) มหาวิทยาลัย/สถาบัน 
ปNท่ีสำเร็จ
การศึกษา 

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (วิศวกรรมศาสตรx) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรx 2559 

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา) สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 2545 

การวางแผนภาคและเมืองมหาบัณฑิต  
(การวางแผนชุมชนเมืองและสภาพแวดลÄอม) 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลÄา 
เจÄาคุณทหารลาดกระบัง   

2539 

ครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต  
(วิศวกรรมโยธา – สำรวจ) 

สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 2532 

 

ผลงานทางวิชาการ 
งานวิจัยท่ีไดRรับการตีพิมพ0 / เผยแพรB 
Anantakarn, K, & Witchayangkoon, B. (2019). Accuracy assessment of L-band atlas GNSS in  
           Thailand,  International Transaction Journal of Engineering, Management, &  

           Applied Sciences & Technologies, 8(1), 91-98. 
Anantakarn, K. (2017). GPS-based driving observations of personal vehicles in Bangkok.  

International Transaction Journal of Engineering, Management, & Applied Sciences 

& Technologies, 8(1), 39-47. 
Anantakarn, K. (2016).  Unmanned blimp aerial photography for low-cost mapping.  

International Transaction Journal of Engineering, Management, & Applied 

Sciences & Technologies, 7(1), 35-45.  
Anantakarn, K. (2015).  Accuracy evaluation on NTRIP-Based GNSS RTK with varied speeds. 

American Transactions on Engineering & Applied Sciences, 4(3), 129-138.  
 

บทความทางวิชาการท่ีตีพิมพ0เผยแพรB 
 -ไมwมี- 
 

แตBงตำรา 
-ไมwมี- 
 

รายวิชาท่ีรับผิดชอบ 
- ระเบียบวิธีวิจัยสำหรับวิศวกรรมโยธา 
- สัมมนาทางวิศวกรรมโยธา 

- ระบบสารสนเทศทางวิศวกรรมในการขนสwง 

- การสำรวจระยะไกลสำหรับวิศวกรรมขนสwง 

ประสบการณ0 
   -ไมwมี- 
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4.  นาย เอนก  เนรมิตครบุรี   ตำแหนBงทางวิชาการ อาจารย0 

ระดับการศึกษา ช่ือปริญญา (สาขาวิชา) มหาวิทยาลัย/สถาบัน 
ปNท่ีสำเร็จ
การศึกษา 

วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 2557 

วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 2552 

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา) สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 2547 
 

ผลงานทางวิชาการ 
งานวิจัยท่ีไดRรับการตีพิมพ0 / เผยแพรB 
ศตวรรษ หฤหรรษพงศx, วันโชค  เครือหงษx, ณรงคxเดช  อินทรัตนxชัยกิจ, และเอนก เนรมิตครบุรี. (2561).  

สมบัติทางกายภาพและทางกลของจีดอโพลิมอรxตÄาผสมเถÄาลอยและผสมเสÄนปÇานศรนารายณx.  

ในการประชุมวิชาการนวัตกรรมดWานวิศวกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม คร้ังท่ี 2  

เม่ือวันท่ี 16 ธันวาคม 2561 (น.660 – 605). กรุเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต. 

ธนัท  แกÄวนพรัตนx, เฉลย  คงปรีพันธุx, และเอนก เนรมิตครบุรี. (2561). การศึกษาความคิดเห็นของ

ผูÄรับเหมาชwวงของปãจจัยท่ีมีผลตwอความลwาชÄาในการกwอสรÄางอาคารท่ีพักอาศัยประเภทใหÄเชwาซ้ือ : 

กรณีศึกษาบริษัท เดอะไพรxม พรอพเพอต้ี จำกัด. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ พะเยาวิจัย 

คร้ังท่ี 7  เม่ือวันท่ี 25 – 26 มกราคม 2561 (น.954 – 967). พะเยา: มหาวิทยาลัยพะเยา.  

อุลินทx  บัวพุด, วีณัฐกานตx รัตนธีรวงศx, และเอนก เนรมิตครบุรี. (2561). การศึกษาปãจจัยท่ีเปúนสาเหตุ 

ท่ีสwงผลตwอความลwาชÄาในการกwอสรÄางกำแพงกันดิน กรณีศึกษา องคxการบริหารสwวนตำบล 

คลองสามจังหวัดปทุมธานี. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ พะเยาวิจัยคร้ังท่ี 7   

เม่ือวันท่ี 25-26 มกราคม 2561 (น.935 – 946). พะเยา: มหาวิทยาลัยพะเยา. 
 

บทความทางวิชาการท่ีตีพิมพ0เผยแพรB 
 -ไมwมี-    
 

งานวิจัย 
 -ไมwมี-  
 

แตBงตำรา 
 -ไมwมี- 
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รายวิชาท่ีรับผิดชอบ 

 -  วิศวกรรมฐานราก 

 -  วิศวกรรมฐานรากข้ันสูง 

 -  ปฏิบัติการสำรวจ 

 -  ปฏิบัติการสำรวจภาคสนาม 

ประสบการณ0 

-  วิทยากรบรรยาย ปãจฉิมนิเทศ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5 
-  อาจารยxประจำหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารงานกwอสรÄาง  

   (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 
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5.  นายชาคริต  ศรีสุวรรณรัตน0   ตำแหนBงทางวิชาการ อาจารย0 

ระดับการศึกษา ช่ือปริญญา (สาขาวิชา) มหาวิทยาลัย/สถาบัน 
ปNท่ีสำเร็จ
การศึกษา 

Ph.D.(Construction Engineering and 

Management) 

University  of  Michigan, Ann  Arbor, 

United  Stated of America 

2552 

M.Eng.(Construction Engineering and 

Management)  

University  of  Michigan, Ann Arbor, 

United  Stated of America 

2547 

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา) สถาบันเทคโนโลยีเจÄาคุณทหารลาดกระบัง 2544 

 

ผลงานทางวิชาการ 
งานวิจัยท่ีไดRรับการตีพิมพ0 / เผยแพรB 
ชาคริต ศรีสุวรรณรัตนx, และพิษณุ เปล้ืองเจริญผล. (2560). การเปรียบเทียบวิธีการวางแผนงานทรัพยากร 

ดÄวยวิธี MOM วิธี PACK และวิธีการทดสอบทุกกรณีท่ีเปúนไมwไดÄ. ใน การประชุมวิชาการโยธา

แหrงชาติ คร้ังท่ี 22 วันท่ี 18-20 กรกฎาคม 2560 (น.891-899). นครราชสีมา: มหาวิทยาลัยราชภัฎ

นครราชสีมา. 

ชาคริต ศรีสุวรรณรัตนx, และไพโรจนx ฤกษxอุดมสิน. (2560). กรณีศึกษาการวางแผนเชิงปฏิบัติของโครงการ 

หมูwบÄานจัดสรรดÄวยวิธีสายงานตwอเน่ือง. ใน การประชุมวิชาการโยธาแหrงชาติ คร้ังท่ี 22  

เม่ือวันท่ี 18-20 กรกฎาคม 2560 (น.900-907). นครราชสีมา: มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา. 

เทอดธิดา  ทิพยxรัตนx,  พงศxฐิกา หลักงาน, วิมรรศนา  ณ สงขลา, วีณัฐกานตx  รัตนธีรวงศx, และชาคริต   

ศรีสุวรรณรัตนx. (2560). การแกÄปãญหาการเลือกวัสดุกwอสรÄางเสาและคานรับหลังคาดÄวยการ

ประยุกตxใชÄวิธีไวโกรxและกระบวนการลำดับข้ันเชิงวิเคราะหx. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติและ

นานาชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม คร้ังท่ี 12 เม่ือวันท่ี 14 ธันวาคม 2560 (น.765-769).

กรุงเทพมหานคร:  มหาวิทยาลัยศรีปทุม. 

บทความทางวิชาการท่ีตีพิมพ0เผยแพรB 
 -ไมwมี- 
    
งานวิจัย 
 -ไมwมี-  
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แตBงตำรา 
Ioannou, P.G. and Srisuwanrat, C. CEE 536 Critical Path Method: Example Problem.  

University of Michigan, Ann Arbor, MI, USA. 198 pages.     
 

รายวิชาท่ีรับผิดชอบ 
 -  การประยุกตxคอมพิวเตอรxในการจัดการงานกwอสรÄาง 

 -  การวางแผนงานกwอสรÄางและการจัดการทรัพยากร 

 -  วิศวกรรมการบริหารงานกwอสรÄาง 

 
ประสบการณ0 

พ.ศ. 2555-ปãจจุบัน  Instructor at Rajamangala University of Technology Tawan-Ok 

Uthenthawai Campus 

พ.ศ. 2557- 2559 Guest Lecturer at Civil Engineering Chulalongkorn University 

พ.ศ. 2558-2559 Investment Committee of Personnel Welfare Fund at Rajamangala 

University Technology Tawan-Ok 
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6.  นางสาวเทอดธิดา  ทิพย0รัตน0   ตำแหนBงทางวิชาการ อาจารย0 

ระดับการศึกษา ช่ือปริญญา (สาขาวิชา) มหาวิทยาลัย/สถาบัน 
ปNท่ีสำเร็จ
การศึกษา 

วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา) จุฬาลงกรณxมหาวิทยาลัย 2552 

วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา) จุฬาลงกรณxมหาวิทยาลัย 2545 

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา) จุฬาลงกรณxมหาวิทยาลัย 2543 

 
ผลงานทางวิชาการ 
งานวิจัยท่ีไดRรับการตีพิมพ0 / เผยแพรB 
เทอดธิดา ทิพรัตนx, และวิสิทธ์ิ อุติสยพงศา. (2560). การเปรียบเทียบระบบรางกวÄาง 1.0 เมตร (Meter Gauge)  

และระบบรางกวÄาง 1.435 เมตร (standard gauge) ดÄวยการประยุกตxใชÄวิธีไวโกรxและกระบวนการ

ลำดับช้ันเชิงวิเคราะหx. ใน การประชุมวิชาการโยธาแหrงชาติ คร้ังท่ี 22  เม่ือวันท่ี 18-20 กรกฎาคม 

2560 (น.765-769). นครราชสีมา: มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา. 

เทอดธิดา  ทิพยxรัตนx,  พงศxฐิกา หลักงาน,  วิมรรศนา  ณ สงขลา,  วีณัฐกานตx  รัตนธีรวงศx, และชาคริต   

ศรีสุวรรณรัตนx. (2560). การแกÄปãญหาการเลือกวัสดุกwอสรÄางเสาและคานรับหลังคาดÄวยการประยุกตx 

ใชÄวิธีไวโกรxและกระบวนการลำดับข้ันเชิงวิเคราะหx. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม คร้ังท่ี 12  เม่ือวันท่ี 14 ธันวาคม 2560 (น.765-769). กรุงเทพมหานคร: 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม.  

เทอดธิดา ทิพยxรัตนx, ศักด์ิชัย พิชัยณรงคx, อรวรรณ จันทรxนÄอย, และย่ิงยง รุwงฟ°า. (2561). การเปรียบเทียบ 

การประมาณราคากwอสรÄางอาคารโดยใชÄเทคโนโลยีคอมพิวเตอรx 5 มิติ และวิธีดังเดิม. ใน การ

ประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ คร้ังท่ี 10 เม่ือวันท่ี 7 – 8 สิงหาคม 2561  

(น.1160-1170). นครราชสีมา: มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา. 

เทอดธิดา ทิพยxรัตนx, ศักด์ิชัย พิชัยณรงคx, ธนวิชญx กังแฮ, และย่ิงยง รุwงฟ°า. (2561). การวางแผนงานกwอสรÄาง 

ถนนโดยใชÄเทคโนโลยีคอมพิวเตอรx 4 มิติ. ใน การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ 

คร้ังท่ี 10 เม่ือวันท่ี 7 – 8 สิงหาคม 2561 (น.1213-1223). นครราชสีมา. มหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครราชสีมา. 

บทความทางวิชาการท่ีตีพิมพ0เผยแพรB 
 -ไมwมี-    
 
งานวิจัย 
 -ไมwมี-  
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แตBงตำรา 

-ไมwมี- 

 
รายวิชาท่ีรับผิดชอบ 
 -  โปรแกรมคอมพิวเตอรxสำหรับงานกwอสรÄาง 

 -  การวิเคราะหxเชิงปริมาณสำหรับการจัดการงานกwอสรÄาง 

 -  วิธีการทางคอมพิวเตอรxสำหรับวิศวกรโยธา 

 

ประสบการณ0 
 พ.ศ. 2558 อาจารยxพิเศษ คณะวิศวกรรมศาสตรx มหาวิทยาลัยนเรศวร (พะเยา) 

 พ.ศ. 2556 อาจารยxพิเศษ คณะวิศวกรรมศาสตรx มหาวิทยาลัยวลัยลักษณx 

 พ.ศ. 2556 อาจารยxพิเศษ คณะสถาปãตยกรรมศาสตรx มหาวิทยาลัยศิลปกร 

พ.ศ. 2555 ท่ีปรึกษาหนwวยตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรx 

พ.ศ. 2555 หัวหนÄาผูÄตรวจประเมินจังหวัดดÄวยเกณฑxบริหารจัดการภาครัฐ PMQA 

พ.ศ. 2555 ผูÄตรวจประเมินคุณภาพภายในมหาวิทยาลัยดÄวยเกณฑx TQA 

พ.ศ. 2554 คณะกรรมการจัดการประชุมวิชาการนานาชาติเร่ือง 8th Asia Pacific  

Conference  on Transportation and the Environment 

   พ.ศ. 2553 ท่ีปรึกษาในการจัดทำแผนธุรกิจโครงการพัฒนาศูนยxกระจายสินคÄาภาคใตÄ-ทุwงสง 
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7.  นายปกาศิต   ฮงทอง   ตำแหนBงทางวิชาการ อาจารย0 

ระดับการศึกษา ช่ือปริญญา (สาขาวิชา) มหาวิทยาลัย/สถาบัน 
ปNท่ีสำเร็จ
การศึกษา 

วิศวกรรมศาสตรดุษฏีบัณฑิต (วิศวกรรมส่ิงแวดลÄอม) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 2555 

วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมส่ิงแวดลÄอม) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 2549 

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 2544 

 
ผลงานทางวิชาการ 
งานวิจัยท่ีไดRรับการตีพิมพ0 / เผยแพรB 
Pongtornkulpanich, A., & Hongthong, P. (2016). Solar-Driven Double-Stage System ejector  

refrigeration system. Journal of Basic and Applied Research International, 18(2), 

109-117.  

Pongtornkulpanich, A., & Hongthong, P. (2016). Experimental Research on Solar driven  

steam jet ejector refrigeration system. Journal of Basic and Applied Research 

International, 18(3), 174-181. 

Hongthong, P., & Mattaraj, S. (2016). Application of Nanofiltration for Heavy Metals and  

Natural Organic Matter Removal. Thailand Environmental Engineering Journal, 

30(1), 13-18. 

Hongthong, P.,  Pongtornkulpanich, A., & Chawna, K. (2017). Determination of Properties  

and Heat Transfer Rate through building boundary of Corn Cob Cement Material 

for Applying to be construction Material. Energy Procedia, 138, 217-222.  

 

บทความทางวิชาการท่ีตีพิมพ0เผยแพรB 
 -ไมwมี-   
  

งานวิจัย 
 -ไมwมี-  
 

แตBงตำรา 
 -ไมwมี-  
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รายวิชาท่ีรับผิดชอบ 
-  สัมมนาทางวิศวกรรมโยธา 

-  การจัดการโครงการกwอสรÄาง 

-  การวางแผนกwอสรÄางและการจัดการทรัพยากร 
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8.  นายศตวรรษ   หฤหรรษพงศ0  ตำแหนBงทางวิชาการ อาจารย0 

ระดับการศึกษา ช่ือปริญญา (สาขาวิชา) มหาวิทยาลัย/สถาบัน 
ปNท่ีสำเร็จ
การศึกษา 

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลÄาธนบุรี 2560 

วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลÄาธนบุรี 2554 

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลÄาธนบุรี 2550 

 

ผลงานทางวิชาการ 
งานวิจัยท่ีไดRรับการตีพิมพ0/เผยแพรB 
ณรงคxเดช อินทรัตนxชัยกิจ, วันโชค  เครือหงษx, และศตวรรษ  หฤหรรษพงศx. (2561). การวิเคราะหxไฟไนตx 

เอลิเมนตxและการออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็กสำหรับฐานรากต้ืน. ใน การประชุมวิชาการนวัตกรรม 

ดWานวิศวกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม คร้ังท่ี 2 เม่ือวันท่ี  16 ธันวาคม 2561   
(น.606-611). กรุงเทพมหานคร: สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน. 

ศตวรรษ หฤหรรษพงศx, วันโชค เครือหงษx, ณรงคxเดช อินทรัตนxชัยกิจ,  และเอนก เนรมิตรครบุรี. (2561).  
สมบัติทางกายภาพและทางกลของจีโอโพลิเมอรxมอรxตÄารxผสมเถÄาลอยและผสมเสÄนปÇานศรนารายณx.   
ใน การประชุมวิชาการนวัตกรรมดWานวิศวกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม คร้ังท่ี 2  
เม่ือวันท่ี 16 ธันวาคม 2561 (น.600-605). กรุงเทพมหานคร: สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน. 

วันโชค  เครือหงษx,  ศตวรรษ  หฤหรรษพงศx, ณรงคxเดช  อินทรัตนxชัยกิจ, สมบูรณx  พันเลิศจำนรรจx,  
และธรรมนูญ  บุญบำรุง. (2562). ผลของการเผาท่ีอุณหภูมิสูงตwอสมบัติของจีโอพอลิเมอรxเพสตx 
เถÄาลอยแคลเซียมสูง. วารสารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลWาธนบุรี,  
42(1), 109-122. 

บทความทางวิชาการท่ีตีพิมพ0เผยแพรB 
 -ไมwมี- 
 

งานวิจัย 
 -ไมwมี- 
 

แตBงตำรา 
 -ไมwมี- 
 

รายวิชาท่ีรับผิดชอบ 
- ทฤษฏีโครงสรÄางช้ันสูง 

- คณิตศาสตรxช้ันสูง 
 

ประสบการณ0 
 -ไมwมี- 
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ผลงานทางวิชาการของอาจารย0ผูRสอน 
 

1.  นายสมบูรณ0 พันเลิศจำนรรจ0  ตำแหนBงทางวิชาการ ผูRชBวยศาสตราจารย0 

ระดับการศึกษา ช่ือปริญญา (สาขาวิชา) มหาวิทยาลัย/สถาบัน 
ปNท่ีสำเร็จ
การศึกษา 

Master of Science (Engineering Hydrology) University of Newcastle, UK 2531 

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมชลประทาน) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรx 2525 

 
ผลงานทางวิชาการ 
งานวิจัยท่ีไดRรับการตีพิมพ0/เผยแพรB 
วันโชค  เครือหงษx,  ศตวรรษ  หฤหรรษพงศx, ณรงคxเดช  อินทรัตนxชัยกิจ, สมบูรณx  พันเลิศจำนรรจx,  

และธรรมนูญ  บุญบำรุง. (2562). ผลของการเผาท่ีอุณหภูมิสูงตwอสมบัติของจีโอพอลิเมอรxเพสตx 

เถÄาลอยแคลเซียมสูง. วารสารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลWาธนบุรี,  

42(1), 109-122. 

 
บทความทางวิชาการท่ีตีพิมพ0เผยแพรB 
 -ไมwมี- 
 

งานวิจัย 
 -ไมwมี- 
 

แตBงตำรา 
 -ไมwมี- 

 

รายวิชาท่ีรับผิดชอบ 
 -  วิศวกรรมธรณีและส่ิงแวดลÄอม 

 -  หัวขÄอพิเศษทางดÄานวิศวกรรมโยธา 

 
ประสบการณ0  
พ.ศ. 2525 – ปãจจุบัน  อาจารยxประจำคณะวิศวกรรมศาสตรxและสถาปãตยกรรมศาสตรx  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 
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2.  นายสุรินทร0  สุทธิประภา ตำแหนBงทางวิชาการ ผูRชBวยศาสตราจารย0 

ระดับการศึกษา ช่ือปริญญา (สาขาวิชา) มหาวิทยาลัย/สถาบัน 
ปNท่ีสำเร็จ
การศึกษา 

วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลÄา

พระนครเหนือ 

2550 

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา) สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 2532 

 

ผลงานทางวิชาการ 
งานวิจัยท่ีไดRรับการตีพิมพ0/เผยแพรB 
Imjai, T., Suthiprabha, S., & Thirawetchayan, T. (2018) Structural engineering assessment for  

seismic damaged concrete building : a case study of one storey kindergarten 

school. Proceeding of the 9
th
 Rajamangala university of technology international 

conference, 1-3 august 2018 (pp. 119-129). Trange: Rajamangala University of 

Technology Srivijaya. 

 

บทความทางวิชาการท่ีตีพิมพ0เผยแพรB 
 -ไมwมี- 
 

งานวิจัย 
 -ไมwมี- 
 

แตBงตำรา 
-ไมwมี- 

 

รายวิชาท่ีรับผิดชอบ 
- หัวขÄอพิเศษทางดÄานวิศวกรรมโยธา 

 
 

ประสบการณ0 
 1.  หัวหนÄาสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 

 2.  คณะกรรมการประกันคุณภาพระดับหลักสูตร 
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3.  นายวิทวัส สิทธิกูล   ตำแหนBงทางวิชาการ ผูRชBวยศาสตราจารย0 

ระดับการศึกษา ช่ือปริญญา (สาขาวิชา) มหาวิทยาลัย/สถาบัน 
ปNท่ีสำเร็จ
การศึกษา 

วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรx 2550 

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา) สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 2545 

 

ผลงานทางวิชาการ 
งานวิจัยท่ีไดRรับการตีพิมพ0/เผยแพรB 
วิทวัส  สิทธิกูล, และสุรชัย นุwมสารพัดนึก. (2558). การออกแบบและประเมินผลปะการังเทียม 

แบบลูกบาศกxคอนกรีตถอดประกอบไดÄ. วารสารรำไพพรรณีเทคโนโลยีอุตสาหกรรม, 2(1), 1-13. 

ย่ิงยง  รุwงฟ°า, ชุมสิทธ์ิ  โรจนxสกุลพานิช, วิทวัส  สิทธิกูล,  ชงโค  แซwต้ัง,  และพรชัย  อัจฉริยเมธากร.  

(2558). การบูรณาการภูมิปãญญาทÄองถ่ินดÄานเคร่ืองปã•นดินเผาเพ่ือพัฒนากรรมวิธีการผลิตและ 

วัสดุสำหรับการสรÄางปะการังเทียม. วารสารสังคมศาสตร~, 4(1), 90-97. 

 

บทความทางวิชาการท่ีตีพิมพ0เผยแพรB 
 -ไมwมี- 

 

งานวิจัย 
 -ไมwมี- 

 

แตBงตำรา 
-ไมwมี- 

 

รายวิชาท่ีรับผิดชอบ 
- การออกแบบทางหลวงข้ันสูง 

- การวางแผนการขนสwง 

 

ประสบการณ0 
1. คณะกรรมการประกันคุณภาพระดับหลักสูตร 

2. ประธานหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 
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4.  นายอภิวิชญ0  พูลสง  ตำแหนBงทางวิชาการ ผูRชBวยศาสตราจารย0 

ระดับการศึกษา 
ช่ือปริญญา (สาขาวิชา) 

มหาวิทยาลัย/สถาบัน 
ปNท่ีสำเร็จ
การศึกษา 

วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  

(วิศวกรรมและการบริหารการกwอสรÄาง) 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลÄาธนบุรี 2552 

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต       

(สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา) 

สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 2545 

 

ผลงานทางวิชาการ                                                                                                 
งานวิจัยท่ีไดRรับการตีพิมพ0/เผยแพรB 
วันโชค  เครือหงษx และอภิวิชญx  พูลสง. (2560). สมบัติทางกลโครงสรÄางจุลภาค การนำความรÄอนและ 

การหดตัวแหÄงของคอนกรีตมวลเบาเซลลูลwาผสมเถÄาชานอÄอย. วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม,  

13(2), 23-38. 
 

บทความทางวิชาการท่ีตีพิมพ0เผยแพรB    
-ไมwมี- 

 

งานวิจัย 
-ไมwมี- 

 

แตBงตำรา    
 -ไมwมี- 
 

รายวิชาท่ีรับผิดชอบ 
- การจัดการโครงการกwอสรÄาง 

- การจัดการผลิตภาพในงานกwอสรÄาง 
 

ประสบการณ0 
1. วิทยากรบรรยาย โครงการบริการวิชาการคอนกรีตเทคโนโลยี จัดโดยคณะวิศวกรรมศาสตรxและ

สถาปãตยกรรมศาสตรxมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก  (พ.ศ.2557) 

2. วิทยากรบรรยาย โครงการอุเทนถวายสรÄางฝายชะลอน้ำตามแนวพระราชดำริ ระหวwางวันท่ี   3  

ธันวาคม  พ.ศ. 2558  ถึงวันท่ี  8  ธันวาคม  พ.ศ. 2558   อำเภอสวนผ้ึง   จังหวัดราชบุรี   จัดโดยคณะ

วิศวกรรมศาสตรxและสถาปãตยกรรมศาสตรxมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก (พ.ศ.2558) 

3. วิทยากรปฏิบัติ โครงการฝายชะลอน้ำ  ตามแนวพระราชดำริเขตรักษาพันธุxสัตวxปÇาเขาเขียว – เขา

ชมภูw ตำบลบางพระ  อำเภอศรีราชา  จังหวัดชลบุรี   ป¶ พ.ศ. 2559  จัดโดยคณะวิศวกรรมศาสตรxและ

สถาปãตยกรรมศาสตรxมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก (พ.ศ. 2559) 
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รายนามคณะกรรมการจดัทำหลักสูตร 
 

1. คณะกรรมการจัดทำหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา  
   (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 
 1.  ดร.วันโชค  เครือหงษx  ประธานกรรมการ 

 2.  ผศ.วิทวัส  สิทธิกูล   กรรมการ 

 3.  ผศ.สุรินทรx สุทธิประภา  กรรมการ 

 4.  ผศ.ดร.ณรงคxเดช อินทรัตนxชัยกิจ  กรรมการ 

 5.  ดร.กฤษฎา อนันตกาลตx  กรรมการ 

 6.  ดร.ปกาศิต ฮงทอง   กรรมการ 

 7.  ดร.เอนก  เนรมิตครบุรี  กรรมการ 

 8.  ดร.เทอดธิดา ทิพยxรัตนx  กรรมการ 

 9.  ดร.ทนงศักด์ิ อ่ิมใจ   กรรมการ 

 10.  ดร.ศตวรรษ หฤหรรศพงศx  กรรมการและเลขานุการ 

 

2.  ผูRทรงคุณวุฒิจากหนBวยงานภายนอก 
ผูÄชwวยศาสตราจารยx ดร.ธเนศ วีระศิริ   ผูÄทรงคุณวุฒิภายนอก 

ศาสตราจารยx ดร.ชัย  จาตุรพิทักษxกุล  ผูÄทรงคุณวุฒิภายนอก 

ผูÄชwวยศาสตราจารยx ดร.ชูศักด์ิ คีรีรัตนx   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล  

       รัตนโกสินทรx 

รองศาสตราจารยx ดร.ณัฐพงศx ดำรงวิริยะนุภาพ  มหาวิทยาลัยพะเยา 

 
3.  ผูRทรงคุณวุฒิวิพากษ0หลักสูตร 
 ศาสตราจารยx. ดร.ธัญวัฒนx   โพธิศิริ     จุฬาลงกรณxมหาวิทยาลัย 
 รองศาสตราจารยx ดร.บุญทรัพยx  วิชญางกูร    มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรx 
 นายประสงคx   ธาราไชย      บริษัท โปรเจค แพลนน่ิง เซอรxวิส จำกัด  
 ดร. อภิชาติ  สระมูล        บริษัท ทีม คอนซัลต้ิง เอนจิเนียร่ิง แอนดx 

        แมเนจเมนทx จำกัด 
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ข6อบังคบัมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 
ว@าด6วย การศึกษาระดับบัณฑิตศกึษา พ.ศ. 2561 
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