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หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

1. รหัสและชื่อหลักสูตร 
1.1 ระบุรหัส : 2543004 
1.2 ชื่อหลักสูตร(ภาษาไทย) : หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 
                                           (หลักสูตรนานาชาติ) 
               (ภาษาอังกฤษ) : Bachelor of Engineering Program in Civil Engineering 
                                           (International Program) 

 
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา  
2.1ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) : วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา)  
          (ภาษาอังกฤษ)  : Bachelor of  Engineering  (Civil Engineering) 
2.2 ชื่อย่อ (ภาษาไทย)  : วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา) 
          (ภาษาอังกฤษ)  : B.Eng. (Civil Engineering) 
 
3. วิชาเอก 

ไม่มี 
 

4. จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 
142 หน่วยกิต 

 
5. รูปแบบของหลักสูตร 
    5.1 รูปแบบ  
 หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี 
 5.2 ประเภทของหลักสูตร  
         เป็นหลักสูตรทางวิชาการ 
    5.3 ภาษาท่ีใช้   
 หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาอังกฤษโดยใช้เอกสาร และต าราเป็นภาษาอังกฤษ 
 5.4 การรับเข้าศึกษา 
 รับนักศึกษาไทย และนักศึกษาต่างชาติที่สามารถใช้ภาษาอังกฤษได ้
 5.5  ความร่วมมือกับสถาบันอื่น  
 เป็นหลักสูตรที่ได้รับความร่วมมือด้านวิชาการและการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ระหว่างมหาวิทยาลัยกับ

สถาบันต่างประเทศ (ภาคผนวก จ.) 
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 5.6 การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 
 ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 

 
6. สถานภาพของหลักสูตร และการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 

หลักสูตรปรับปรุง       ก าหนดเปิดสอน เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2561 
ได้พิจารณากลั่นกรองโดยสภาวิชาการ  ในการประชุมครั้งที่ 6/2561 
เมื่อวันที่ 9  เดือน  เมษายน  พ.ศ. 2561 
ได้รับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัยฯ ในการประชุมครั้งที่ 225 
เมื่อวันที่  2  เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2561 

  
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 
      หลักสูตรมีความพร้อมเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี  
 สาขาวิศวกรรมศาสตร์  พ.ศ. 2553 ในปีการศึกษา 2563 
 
8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 

(1) วิศวกรโยธาทั้งในประเทศ และต่างประเทศ 
(2) ผู้จัดการโครงการก่อสร้างทั้งในประเทศ และต่างประเทศ 
(3) นักวิชาการด้านวิศวกรรมโยธาทั้งในประเทศ และต่างประเทศ 
(4) นักออกแบบอาคารและโครงสร้างทั้งในประเทศ และต่างประเทศ 
(5) นักวิชาชีพในสถานประกอบการที่มีการก่อสร้างและส ารวจพ้ืนที่ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ 

เป็นต้น 
 
9. ชื่อสกุล ต าแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

 
ชื่อ-สกุล 

(ระบุต าแหน่งทางวิชาการ) 
คุณวุฒริะดับอุดมศึกษา(เรียงล าดับจากคุณวุฒิสูงสุดถึงระดับ 

ปริญญาตรี,สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา,ประเทศที่ส าเร็จการศึกษา 
(ปีท่ีส าเร็จการศึกษา) 

1. ผศ. ดร.อภินัติ อัชกุล 
 

Ph.D. (Structural Engineering), Virginia Polytechnic Institute 
and State University, U.S.A. (2004) 
M.Eng. (Structural), Illinois Institute of Technology, U.S.A. 
(1999)    
วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ประเทศไทย(2537)   

2. ดร.จุลพจน์ จิรวัชรเดช Ph.D.(Structure Engineering), 
University of Wales Swansea, U.K. (2001) 
M.Sc.( Structure Engineering), 
University of Wales Swansea, U.K. (1997) 
B.Eng.(Structure Engineering), 
University of Wales Swansea, U.K. (1995) 
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ชื่อ-สกุล 
(ระบุต าแหน่งทางวิชาการ) 

คุณวุฒริะดับอุดมศึกษา(เรียงล าดับจากคุณวุฒิสูงสุดถึงระดับ 
ปริญญาตรี,สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา,ประเทศที่ส าเร็จการศึกษา 

(ปีท่ีส าเร็จการศึกษา) 
3. ดร.ธงชัย โพธิ์ทอง 
 

ปร.ด. (วิศวกรรมศาสตร์), มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ประเทศไทย 
(2559) 
วศ.ม. (วิศวกรรมโยธา), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, 
ประเทศไทย (2542) 
วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา), สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, 
ประเทศไทย (2536)    

4. ผศ. ดร.ดวงฤดี โฆษิตกิตติวงศ์ 
 

ปร.ด. (วิศวกรรมโยธา), 
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10. สถานที่จัดการเรียนการสอน  
      ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  

 
11.  สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร  
      11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ  

การพัฒนาหลักสูตรจะค านึงถึงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (ปัจจุบันฉบับที่ 12) นโยบาย
ประเทศไทย 4.0 และค านึงถึงแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของประเทศและของโลกในอนาคตอันใกล้ อาทิเช่น การ
รวมตัวกันทางเศรษฐกิจในภูมิภาค เศรษฐกิจโลกจะเปลี่ยนศูนย์กลางอ านาจมาอยู่ที่ประเทศแถบเอเชียมากขึ้น 
ความต้องการและปัญหาด้านพลังงาน แนวโน้มการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่เศรษฐกิจสีเขียวมากขึ้น แผนการ
พัฒนาโครงการสาธารณูปโภคพ้ืนฐานของประเทศ เป็นต้น การที่จะบรรลุเป้าหมายของการพัฒนาประเทศและ
คุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน ประเทศไทยจ าเป็นต้องพัฒนาคนและระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐานเพิ่มข้ึนอีกมาก จึง
จ าเป็นต้องมีบุคลากรทางด้านวิศวกรรมโยธาที่มีคุณภาพ มีความคิดสร้างสรรค์ มีความสามารถในการเรียนรู้อย่าง
ต่อเนื่อง มีความสามารถในการผสมผสานความรู้ต่างๆเข้าด้วยกันเพ่ือประยุกต์ใช้หรื อพัฒนาเป็นความรู้ใหม่ มี
ทักษะการวิเคราะห์และตัดสินใจ เพ่ือให้สามารถท างานวิชาชีพที่เป็นงานผลิตหรืองานบริการที่มีมูลค่าสูงได้ และ
สามารถตอบสนองต่อความต้องการของบริบทต่างๆของการพัฒนาทางเศรษฐกิจที่ก าลังเปลี่ยนแปลงไปได้ การ
พัฒนาหลักสูตรจึงต้องการให้มีความยืดหยุน่ในการผลิตบุคลากรให้สอดคล้องและตรงกับความต้องการของการ
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พัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ นโยบายประเทศไทย 4.0 รวมถึงปลูกฝังให้บุคลากรเป็นผู้ใฝ่รู้เพ่ือรองรับการ
เปลี่ยนแปลงในอนาคต 

       11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 

การพัฒนาหลักสูตรจะค านึงถึงการเปลี่ยนแปลงของบริบทด้านสังคม เช่น โครงสร้างประชากรที่แนวโน้ม
จะมีจ านวนผู้สูงอายุเพ่ิมมากขึ้น การต่อต้านของชุมชนท้องถิ่นต่อโครงการพัฒนาหรือโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ 
กระแสการสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมสร้างสรรค์ทางสังคมที่มีมากขึ้น  เป็นต้น การเปลี่ยนแปลงของบริบทด้าน
กฎหมายที่ให้สิทธิแก่ประชาชนในการมีส่วนร่วมและตรวจสอบการด าเนินงานของภาครัฐตามที่ก าหนดในกฎหมาย
ต่างๆ เช่น ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเรื่องก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบปฏิบัติ
และแนวทางในการจัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมส าหรับโครงการหรือกิจการที่อาจก่อให้เกิด
ผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพ พ.ศ. 2552 เป็น
ต้น การเปลี่ยนแปลงของบริบทด้านวัฒนธรรม เช่น การเปิดเสรีประชาคมอาเซียน ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีกับ
การด ารงชีวิตของมนุษย์ ความต้องการให้ภาครัฐมีธรรมาภิบาลที่ดีขึ้น  ความต้องการให้ภาคเอกชนมีความ
รับผิดชอบต่อสังคมเพ่ิมมากยิ่งขึ้น เป็นต้น ความต้องการทางด้านนวัตกรรมตามนโยบายประเทศไทย 4.0 ส าหรับ
โครงสร้างประชากรของสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป เช่น การออกแบบและการเลือกใช้เทคโนโลยีหรือการพัฒนา
นวัตกรรมในการก่อสร้างบ้านหรืออาคารสาธารณะที่เอ้ือต่อการด ารงชีวิตของผู้สูงอายุ เป็นต้น การพัฒนาหลักสูตร
จึงเน้นความส าคัญในการผลิตบุคลากรทางด้านวิศวกรรมโยธาที่เข้าใจในผลกระทบของงานด้านวิศวกรรมโยธาที่มี
ต่อสังคมและวัฒนธรรม มีคุณธรรมและจริยธรรมที่จะมีส่วนร่วมในการช่วยชี้น าและขับเคลื่อนให้การเปลี่ยนแปลง
ของประเทศเป็นไปในรูปแบบที่สอดคล้องและเหมาะสมกับวิถีชีวิตของสังคมไทย 

 
12. ความสัมพันธ์(ถ้ามี) กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน 
     12.1 การพัฒนาหลักสูตร 
            จากผลกระทบจากสถานการณ์ภายนอกในการพัฒนาหลักสูตร จึงจ าเป็นต้องพัฒนาหลักสูตรในเชิงรุกที่มี
ศักยภาพ และสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของบริบทด้านต่างๆ และรองรับ
ความสามารถในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรม เพ่ือผลิตบุคลากรทางด้านวิศวกรรมโยธาที่มีศักยภาพสูงในการ
พัฒนาตนเองให้เข้ากับลักษณะงานวิชาชีพ มีความเข้าใจและสามารถตอบสนองต่อสถานการณ์หรือการพัฒนา
เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม รวมถึงมีความสามารถในการมีส่วนร่วมในการช่วยชี้น าสังคมในประเด็นที่เหมาะสม
ได ้
      12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 
             การผลิตบุคลากรเพ่ือตอบสนองต่อผลกระทบจากสถานการณ์ภายนอกมีความสอดคล้องกับพันธกิจของ
มหาวิทยาลัยที่มุ่งสู่ความเป็นเลิศในเทคโนโลยีและการวิจัย และมุ่งธ ารงปณิธานในการสร้างบัณฑิตที่ดีและเก่ง การ
พัฒนาหลักสูตรจึงต้องเน้น และส่งเสริมการใช้ความรู้ทางวิศวกรรมโยธาที่ค านึงถึงคุณธรรม และจริยธรรมทาง
วิชาชีพ ใส่ใจในผลกระทบของงานทางวิศวกรรมโยธาที่จะมีผลต่อบริบทต่างๆ และพัฒนาบุคลากรที่ดี เก่ง ใฝ่รู้ เพ่ือ
ใช้แก้ปัญหาใหม่ๆอันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงต่างๆในอนาคต และมีศักยภาพในการสร้างคุณค่ าและมีส่วนร่วมใน
การชี้น าภาคอุตสาหกรรม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาประเทศ 
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13. ความสัมพันธ์ (ถ้ามี) กับหลักสูตรที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน               
     13.1 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืน 
             หลักสูตรวิศวกรรมโยธาเป็นหลักสูตรที่ต้องอาศัยหลักการพื้นฐานทางวิศวกรรมและหลักการค านวณเชิง
ตัวเลข จึงต้องมีความสัมพันธ์กับคณะวิทยาศาสตร์ที่สนับสนุนการสอนวิชาพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์ สถิติ และ
วิทยาศาสตร์พื้นฐาน รวมทั้งต้องสัมพันธ์กับภาควิชาวิศวกรรมอ่ืนๆที่ช่วยสนับสนุนการสอนวิชาพ้ืนฐานทางด้านการ
ผลิต คอมพิวเตอร์ ไฟฟ้าและสิ่งแวดล้อม โดยอาจแบ่งกลุ่มได้ดังนี้ 

กลุ่มวิชาศึกษาท่ัวไป รับผิดชอบโดยส านักงานวิชาศึกษาท่ัวไป คณะศิลปศาสตร์ 
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ รับผิดชอบโดยคณะวิทยาศาสตร์  
กลุ่มวิชาวิศวกรรมศาสตร์พ้ืนฐาน รับผิดชอบโดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ 

      13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืนต้องมาเรียน  
              รายวิชาในหลักสูตรวิศวกรรมโยธา เช่น เขียนแบบวิศวกรรม กลศาสตร์วิศวกรรม 1 กลศาสตร์วัสดุ
กลศาสตร์ของไหล ปฐพีกลศาสตร์ ปฏิบัติการปฐพีกลศาสตร์ วิศวกรรมชลศาสตร์อุทกวิทยา  และการทดลอง 
ชลศาสตร์ ก็เป็นพ้ืนฐานที่จ าเป็นของสาขาวิชาวิศวกรรมอ่ืนๆ ซึ่งต้องเปิดสอนให้บริการกับภาควิชาวิศวกรรมอ่ืนๆ
ด้วย  
   13.3 การบริหารจัดการ  
              อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องประสานงานกับอาจารย์ผู้แทนจากในคณะอ่ืนที่เกี่ยวข้อง ด้านเนื้อหา
สาระ การจัดตารางเรียนและสอบ และความสอดคล้องกับมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ 
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หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 

1. ปรัชญา ความส าคัญ วัตถุประสงค์ของหลักสูตร และผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร  
 1.1 ปรัชญาของหลักสูตร 
         ภาควิชาวิศวกรรมโยธามีวิสัยทัศน์ในการผลิตวิศวกรที่มีความรู้ความช านาญในสาขาวิศวกรรมโยธา ทั้ง
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ สามารถศึกษาหาความรู้เพ่ิมเติมได้ด้วยตนเอง เปลี่ยนแปลงตนเองตามสภาพโลกาภิวัตน์
ในปัจจุบัน มีทักษะด้านการสื่อสารและน าเสนอด้วยภาษาอังกฤษที่ดี ปฏิบัติงานได้ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ 
ตลอดจนมีความตระหนักถึงความแตกต่างทางวัฒนธรรมระหว่างประเทศ เป็นวิศวกรที่มีความเป็นพลเมืองโลกโดย
สมบูรณ์ 
 1.2 ความส าคัญของหลักสูตร 
         วิศวกรรมโยธาเป็นสาขาที่มีความส าคัญอย่างยิ่งยวดในการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานที่จ าเป็นต่อการ
ด ารงชีวิตของมนุษย์ และสร้างสังคมที่ถึงพร้อมด้วยปัจจัยอ านวยความสะดวก ทั้งการสร้างที่พักอาศัย และ
สาธารณูปโภคอ่ืนๆ ที่ยกระดับการด าเนินชีวิต  หลักสูตรที่มีความสมบูรณ์พร้อมจะเป็นแนวทางปฏิบัติที่ส าคัญใน
การหล่อหลอมวิศวกรที่มีความรู้ความช านาญเกี่ยวกับศาสตร์  และศิลป์ของวิศวกรรมโยธา มีความเข้าใจถึง
ความส าคัญของการท างานร่วมกับสายอาชีพอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับงานของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพตลอดจนมีความ
รับผิดชอบ และสามัญส านึกที่ดีต่อสังคม 
 1.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
          หลักสูตรมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือผลิตบัณฑิตท่ีหลังจากจบการศึกษาไปแล้ว 4 ปีจะมีความสามารถ
ดังต่อไปนี้ 

1.3.1 สามารถเป็นผู้น าทีมที่ใช้ทักษะด้านภาษาอังกฤษเป็นสื่อได้เป็นอย่างดี  โดยเฉพาะอย่างยิ่งทีมที่
ท างานเก่ียวข้องกับงานวิศวกรรมโยธา ต้องสามารถท างานอยู่ที่ใดก็ได้  ทีมอาจประกอบด้วยสมาชิกที่มีพ้ืนฐาน
ต่างกัน ไม่ว่าจะเป็นพ้ืนฐานความรู้ เชื้อชาติ ศาสนา ภาษา หรือวัฒนธรรม  

1.3.2 สามารถก าหนดทิศทางการพัฒนาตนเอง ผลงานของตนเอง และสามารถศึกษาหาความรู้ ฝึกฝน
ทักษะ และหาเครื่องมืออุปกรณ์ท่ีจ าเป็นเพ่ือให้เป็นตามทิศทางนั้น ตลอดจนสามารถศึกษาต่อในสาขาท่ีเหมาะสม
กับทิศทางนั้นได้ 

1.3.3 สามารถพัฒนา วางแผน และบริหารโครงงานให้ส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ตลอดจนสามารถผันตัวเอง
ไปเป็นผู้ประกอบกิจการได้ 
   1.4 ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร 

PLO 1: ความสามารถท่ีจะท างาน และใช้ชีวิตได้เป็นอย่างดี ภายใต้กรอบกฎหมาย และคุณธรรมจริยธรรม  
ของสังคมไทยและสังคมอ่ืน ๆ และทราบถึงความจ าเป็นที่ต้องศึกษากฎระเบียบ และความเชื่อ ใน
สถานที่หรือองค์กรที่ตนจะเข้าไปท างาน หรือความจ าเป็นที่อาจต้องใช้ชีวิตในวิถีที่แตกต่างจากท่ี
ตนเองคุ้นเคย 

PLO 2: ความสามารถในการแสดงความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  
PLO 3: ความสามารถใช้ทักษะ และความรู้ทางวิศวกรรมโยธาในการทางานได้ดี 

SUB PLO 3.1: ความเขา้ใจแบบวิศวกรรม ความสามารถท่ีจะเลือกใช้มาตรฐานและกฎข้อบังคับที่ 
เกี่ยวข้องกับบริบททั้งภายในและภายนอกประเทศ และความสามารถในการ
ออกแบบองค์ประกอบด้านวิศวกรรมโยธา (เช่น องค์ประกอบด้านโครงสร้าง ด้าน
เทคนิคธรณี ด้านน้า ด้านการขนส่ง การทาง และด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม  

                  เป็นต้น) 
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SUB PLO 3.2: ความสามารถในการวิเคราะห์ปัญหาทางวิศวกรรมโยธา ความสามารถในการ 
                   บูรณาการความรู้ทางวิศวกรรมโยธาและอ่ืน ๆ เพื่อสร้างขั้นตอน และระบบที่ใช้งาน

ได้จริง ตลอดจนความสามารถในการเลือกใช้เทคโนโลยีและวิธีการก่อสร้างที่
เหมาะสม 

SUB PLO 3.3: ความสามารถที่จะเข้าใจในหลักวัสดุศาสตร์ และข้อมูลเชิงวิศวกรรมจากผลการ
ทดสอบ  

SUB PLO 3.4: ความสามารถในการประเมินผลกระทบจากการด าเนินการทางวิศวกรรม 
ความสามารถในการติดตามความคืบหน้าและควบคุมคุณภาพของงานวิศวกรรม
โยธา และความสามารถในการดูแลรักษาความปลอดภัยในการท างาน 

PLO 4: ความสามารถท่ีจะเรียนรู้ ปรับปรุง และพัฒนาทั้งตนเองและผลงาน ตลอดจนถึงสร้างนวัตกรรมได้อย่างไม่
มีที่สิ้นสุด 

PLO 5: ความสามารถท่ีจะท างานในบทบาทต่าง ๆ ของสมาชิกของกลุ่มได้อย่างดี ตลอดจนสามารถส่งเสริมให้เกิด
ความสามัคคี และผลงานที่ดีของกลุ่มได้ 

PLO 6: ความสามารถท่ีจะก่อให้เกิดความเข้าใจร่วมกันในกลุ่มต่างของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งท่ีใช้ภาษาไทย และ
ภาษาอังกฤษเป็นหลัก โดยใช้กลไกการสื่อสารในรูปแบบต่าง ๆ 

PLO 7: ความเข้าใจพ้ืนฐานธุรกิจที่ดี สามารถอธิบายกระบวนการทางธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับงานของตนได้ 
PLO 8: ความสนใจต่อประเด็นและปัญหาต่าง ๆ ของโลก พร้อมทั้งพิจารณาผลกระทบของงานของตนที่มีต่อโลก

ภายนอก  
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2. แผนพัฒนาปรับปรุง 
 

แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 
- ปรับปรุงหลักสูตรโดยมุ่งเน้น

ผลลัพธ์ของการเรียนรู้ 
(Learning Outcome) เพ่ือ
ผลิตบัณฑิตให้มีสมรรถนะ 
(Competency) สอดคล้องกับ
ความต้องการของผู้มีส่วน
เกี่ยวข้อง (Stakeholder) 

- ปรับปรุงหลักสูตรให้มีความ
ทันสมัยทัดเทียมกับ
มาตรฐานสากล เช่น ABET 
TABEE เป็นต้น 

 
 
 
 
 
 
- ปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรม

โยธาให้เป็นไปตามข้อก าหนด
ของ สกอ .สภาวิศวกร และ
สภามหาวิทยาลัย 

 

- รวบรวมและปรับปรุงผลลัพธ์
ของการเรียนรู้ (Learning 
Outcome) โดยใช้รากฐาน
จากสมรรถนะ(Competency) 
ของบัณฑิตที่เป็นที่ต้องการ
ของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง  
 

- พัฒนาหลักสูตรโดยมุ่งเน้นให้
บัณฑิตมีผลลัพธ์ของการเรียนรู้
สอดคล้องกับเป้าหมายที่ตั้งไว้ 

- ติดตามประเมินหลักสูตรเพ่ือ
วัดว่าหลักสูตรสามารถผลิต
บัณฑิตที่มีความสามารถตาม
ความต้องการของผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องหรือไม่ และปรับปรุง
หลักสูตรอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้
ได้ซึ่งผลดังกล่าว 

- พัฒนาหลักสูตรให้เป็นไปตาม
กรอบมาตรฐาระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติและสภาวิศวกร 

- เอกสารแสดงการรวบรวม
สมรรถนะของบัณฑิต 

- รายงานผลการประเมินความ
พึงพอใจในการใช้บัณฑิตของ
สถานประกอบการ 

 
 
- เอกสารแสดงการวัดผลลัพธ์

ของการเรียนรู้ 
 
- เอกสารปรับปรุงหลักสูตร 

 
 
 
 
 
 
- รายงานผลการประเมิน

หลักสูตร 
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 
 

1.  ระบบการจัดการศึกษา 
 1.1  ระบบ 
  ระบบการจัดการศึกษา ใช้ระบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาค
การศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ 
 1.2  การจัดการศึกษาภาคการศึกษาฤดูร้อน 
 มีการจัดการเรียนการสอนภาคฤดูร้อน ดังนี้ 
 ชั้นปีที่ 2 ภาคฤดูร้อน การฝึกภาคสนามวิชาส ารวจ การส ารวจนอกสถานที่เป็นระยะเวลารวม 80 ชั่วโมง 
 ชั้นปีที่ 3 ภาคฤดูร้อน ฝึกงานอุตสากรรม ไม่น้อยกว่า 320 ชั่วโมง หรือไม่น้อยกว่า 6 สัปดาห์ 
 1.3  การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค 
 ไม่มี 

 
2.  การด าเนินการหลักสูตร 

 2.1  วัน-เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน  
 วัน – เวลาราชการปกติ (จันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 16.30 น.) 
 ปฏิทินการศึกษา 
 ภาคการศึกษาที่ 1 เริ่มเปิดสอนในเดือนสิงหาคม  – เดือนธันวาคม 
 ภาคการศึกษาที่ 2 เริ่มเปิดสอนในเดือนมกราคม – เดือนพฤษภาคม 
 ภาคการศึกษาฤดูร้อน เริ่มเปิดสอนในเดือนมิถุนายน – เดือนสิงหาคม 
 2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา  
 (1)  เป็นผู้ส าเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และกลุ่มการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ช่วงชั้นที่ 4 หรือสายวิทยาศาสตร์-สายคณิตศาสตร์ หรือประกาศนียบัตรที่กระทรวงศึกษาธิการ
เทียบเท่าสายวิทยาศาสตร์เพื่อให้สอดคล้องกับการจัดการเรียนการสอน 
 (2)  ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและ/หรือ เป็นไปตามระเบียบ
ข้อบังคับการคัดเลือกของภาควิชาวิศวกรรมโยธา มจธ. 

 การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา 
(1) โดยระบบคัดเลือกของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

 (2) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เป็นผู้ด าเนินการคัดเลือกเอง 
 (3) โดยคณาจารย์ประจ าภาควิชาวิศวกรรมโยธาด้วยวธิีการคัดเลือกแฟ้มสะสมงาน (Portfolio) และ/หรือ
การสอบสัมภาษณ์  

     2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า  
           ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้าอาจจ าแนกได้ดังนี้ 
           ก. นักศึกษาไทย  นักศึกษาที่เข้าเรียนในหลักสูตรบางส่วนมีทักษะการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษยังไม่ดี
เท่าที่ควร จึงอาจประสบปัญหาเรื่องการท าความเข้าใจกับเนื้อหาทั้งใน และนอกห้องเรียนที่ด าเนินการเรียนการ
สอน ตลอดจนใช้เอกสาร และต าราเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมด รวมถึงประสบปัญหาในการน าเสนองาน และตอบข้อ
ซักถามที่ต้องใช้ภาษาอังกฤษทั้งหมดเช่นกัน   
          ข. นักศึกษาต่างชาติ หรือนักศึกษาที่ไม่ได้ใช้ภาษาไทยเป็นภาษาหลัก การปรับตัวของนักศึกษาต่างชาติ 
ในด้านวัฒนธรรมและสังคม   
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     2.4 กลยุทธ์ในการด าเนนิการเพื่อแก้ไขปัญหา / ข้อจ ากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3 
           เพ่ือให้นักศึกษาที่ทักษะการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษยังไม่ดีมีพัฒนาการด้านดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง  และมี
นัยส าคัญ นักศึกษาจะต้องยื่นผลการสอบภาษาอังกฤษทุกครั้งก่อนการเลื่อนชั้นปี  โดยคะแนนสอบที่ใช้ยื่นให้
เป็นไปตามที่โครงการวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตนานาชาติก าหนด  นักศึกษาที่สอบภาษาอังกฤษไม่ผ่านเกณฑ์
การศึกษาตามหลักสูตร จะต้องเรียนภาษาอังกฤษกับสถาบันที่ได้มาตรฐานตามที่โครงการวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
นานาชาติก าหนด  
 

2.5 แผนการรับนักศึกษา และผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี  
 

จ านวนนักศึกษา จ านวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา (คน) 
2561 2562 2563 2564 2565 

ชั้นปีที่ 1 75 75 75 75 75 
ชั้นปีที่ 2 - 75 75 75 75 
ชั้นปีที่ 3 - - 75 75 75 
ชั้นปีที่ 4 - - - 75 75 

รวม 75 150     225 300 300 
คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา    75 75 

 
2.6 งบประมาณตามแผน 

2.6.1 งบประมาณรายรับ (หน่วย:บาท) 
อัตราค่าเล่าเรียน ภาคการศึกษา ปีการศึกษา 

1.  ค่าบ ารุงการศึกษา 25,000 50,000 
2. ค่าลงทะเบียน (1,500 บาท/หน่วยกิต) 53,250 103,250 
ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 413,000 

 
รายละเอียดรายรับ ปีงบประมาณ (บาท) 

 
 2561 2562 2563 2564 2565 

ค่าบ ารุงการศึกษา  13,600,000   14,600,000   15,000,000   15,000,000   15,000,000  

ค่าลงทะเบียน  14,484,000   15,549,000   15,975,000   15,975,000   15,975,000  

เงินอุดหนุนจากรัฐบาล - - - - - 

รวมรายรับ  28,084,000   30,149,000   30,975,000   30,975,000   30,975,000  
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2.6.2 งบประมาณรายจ่าย (หน่วย:บาท) 

รายการ  
ปีงบประมาณ 

2561 2562 2563 2564 2565 

 1. ค่าใช้จ่ายบุคลากร 10,427,357 10,948,725 12,217,296 12,828,161 13,469,569 
    เงินเดือน 8,275,680 8,689,464 9,696,267 10,181,080 10,690,134 
    สวัสดิการ 26% 2,151,677 2,259,261 2,521,029 2,647,081 2,779,435 

 2. ค่าใช้จ่ายด าเนินงาน 7,017,000 7,424,500 7,587,500 7,587,500 7,587,500 
    2.1 ค่าตอบแทน 675,000 675,000 675,000 675,000 675,000 

    2.2 ค่าใช้สอย 1,088,000 1,168,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 
    2.3 ค่าวัสดุ 1,224,000 1,314,000 1,350,000 1,350,000 1,350,000 

    2.4 ค่าสาธารณูปโภค 1,360,000 1,460,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 

    2.5 ทุนการศึกษา 
          
800,000  

            
800,000  

          
800,000  

          
800,000  

           
800,000  

    2.6 รายจ่ายอื่น (รายจ่ายวิชา
พื้นฐาน) 1,870,000 2,007,500 2,062,500 2,062,500 2,062,500 

 3. รายจ่ายให้มหาวิทยาลัย  8,425,200 9,044,700 9,292,500 9,292,500 9,292,500 
 4. บริหารจัดการคณะฯ 1,423,104 1,527,744 1,569,600 1,569,600 1,569,600 
 5. งบลงทุน 0 0 0 0 0 

รวมท้ังสิ้น 27,292,661 28,945,669 30,666,896 31,277,761 31,919,169 
ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษา 100,341 99,129 102,223 104,259 106,397 

ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อหัวนักศึกษา  102,470 
ทั้งนี้ อัตราค่าเล่าเรียนให้ขึ้นอยู่กับประกาศของมหาวิทยาลัยในแต่ละปีการศึกษา 
หมายเหตุ งบประมาณรายรับและรายจ่ายค านวณจากนักศึกษาท้ังหมดที่อยู่ในหลักสูตร 

 
 2.7  ระบบการศึกษา  
   ระบบการศึกษาเป็นแบบชั้นเรียน 
 
 2.8  การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย (ถ้ามี) 
  เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี  
พ.ศ.2557 
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3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
     3.1 หลักสูตร 
 3.1.1  จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร    142 หน่วยกิต 
 3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร  
 
            3.1.2.1 แผนการเรยีนปกติ 
 ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป      31 หน่วยกิต 
 ข. หมวดวิชาเฉพาะ      105 หน่วยกิต 

ข.1  กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์   21 หน่วยกิต 
ข.2  กลุ่มวิชาพ้ืนฐานทางวิศวกรรมศาสตร์   26 หน่วยกิต 
ข.3  กลุ่มวิชาบังคับในภาควิชา     49 หน่วยกิต 
ข.4 กลุ่มวิชาเลือก       9 หน่วยกิต 

  ค.  หมวดวิชาเลือกเสรี      6 หน่วยกิต 
 
  3.1.2.2 แผนการเรียนสหกิจศึกษา 
  ก.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป     31 หน่วยกิต 
  ข.  หมวดวิชาเฉพาะ     105 หน่วยกิต 

ข.1  กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์   21 หน่วยกิต 
ข.2  กลุ่มวิชาพ้ืนฐานทางวิศวกรรมศาสตร์    26 หน่วยกิต 
ข.3  กลุ่มวิชาบังคับในภาควิชา     52 หน่วยกิต 
ข.4 กลุ่มวิชาเลือก        6 หน่วยกิต 

   ค. หมวดวิชาเลือกเสรี       6 หน่วยกิต 
หมายเหตุ 

ส าหรับนักศึกษาแผนการเรียนสหกิจศึกษาจะต้องเรียนวิชา CVE 406 สหกิจศึกษา จ านวน 6 
หน่วยกิต และ CVE 407 การสัมมนาส าหรับสหกิจศึกษา จ านวน 1 หน่วยกิต ในปีการศึกษาที่ 4  ภาค
การศึกษาท่ี 2 ทั้งนี้นักศึกษาไม่ต้องเรียนวิชาในกลุ่มวิชาเลือกจ านวน 3 หน่วยกิต และวิชาในกลุ่มวิชา
บังคับในภาควิชา คือวิชา CVE 401 โครงร่างงานวิศวกรรมโยธา จ านวน 1 หนว่ยกิต และ CVE 402 
โครงงานวิศวกรรมโยธา จ านวน 3 หน่วยกิต 
 

 3.1.3 รายวิชา 
- ความหมายของรหัสวิชา 

                รหสัวิชาประกอบด้วย 3 หลักแรกเป็นตัวอักษรและตามด้วยตัวเลขสามหลักมีความหมายดังนี้ 
          รหัสตัวอักษร มีความหมายดังต่อไปนี้ 

  GEN    หมายถึง วิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
CVE   หมายถึง วิชาในภาควิชาวิศวกรรมโยธา 

  CPE    หมายถึง วิชาในภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
  EEE    หมายถึง วิชาในภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 
  ENV    หมายถึง วิชาในภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
  MEE    หมายถึง วิชาในภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล 
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  MEN    หมายถึง วิชาในภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ 
  PRE    หมายถึง วิชาในภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 
  CHM   หมายถึง วิชาในภาควิชาเคมี 
  LNG    หมายถึง วิชาในสายวิชาภาษา 
  MTH    หมายถึง วิชาในภาควิชาคณิตศาสตร์ 
  PHY    หมายถึง วิชาในภาควิชาฟิสิกส์ 

          รหัสตัวเลข มีความหมายดังต่อไปนี้ 
เลข 1-4   หมายถึง  วิชาระดับปริญญาตรี 
เลข 5  หมายถึง  วิชาระดับบัณฑิตศึกษา แต่นักศึกษาระดับปริญญาตรี 

            สามารถเลือกเรียนได้ 
  เลข 6 ขึ้นไป หมายถึง  วิชาระดับบัณฑิตศึกษา 

เลขหลักสิบ   หมายถึง            วิชาในแต่ละสาขาวิชา 
เลข  1  หมายถึง  วิชาในสาขาวิชาวิศวกรรมการก่อสร้าง 
เลข 2    หมายถึง  วิชาในสาขาวิชาวิศวกรรมส ารวจ 

           เลข 3 และ 4    หมายถึง  วิชาในสาขาวิชาวิศวกรรมโครงสร้าง 
  เลข 5 และ 6    หมายถึง  วิชาในสาขาวิชาวิศวกรรมเทคนิคธรณี 

เลข 7  หมายถึง  วิชาในสาขาวิชาวิศวกรรมขนส่ง 
 เลข 8 และ 9 หมายถึง  วิชาในสาขาวิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ า 

เลขหลักหน่วย    หมายถึง ล าดับที่ของวิชาต่างๆ 
 

- รายวิชา 
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  31 หน่วยกิต 

วิชาบังคับ                   25 หน่วยกิต 
1. กลุ่มวิชาสุขพลานามัย 

GEN   101    พลศึกษา        1(0-2-2)
 (Physical Education)  

 2. กลุ่มวิชาคุณธรรม จริยธรรมในการด าเนินชีวิต 
GEN   111    มนุษย์กับหลักจริยศาสตร์เพื่อการด าเนินชีวิต    3(3-0-6) 

 (Man and Ethics of Living) 
3.  กลุ่มวิชาการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

GEN   121    ทักษะการเรียนรู้และการแก้ปัญหา     3(3-0-6) 
 (Learning and Problem Solving Skills) 

4.  กลุ่มวิชาการคิดอย่างมีระบบ 
GEN   231 มหัศจรรย์แห่งความคิด      3(3-0-6) 

 (Miracle of Thinking) 
หมายเหตุ รายวิชา GEN 121 ทักษะการเรียนรู้ และการแก้ปัญหา และ GEN 231 มหัศจรรย์แห่งความคิด เป็น
การบูรณาการเนื้อหาวิชาทางด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์อยู่ในสองรายวิชานี้ 

5.  กลุ่มวิชาคุณค่าและความงาม 

สป.อว. ได้พิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตรนี้ผ่านระบบ CHECO แล้ว เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2563 และออกรหัสหลักสูตร 25520141104907



14 

 

 GEN   241 ความงดงามแห่งชีวิต      3(3-0-6)  
 (Beauty of Life) 

6.  กลุ่มวิชาเทคโนโลยี นวัตกรรมและการจัดการ 
 GEN   351    การบริหารจัดการยุคใหม่และภาวะผู้น า    3(3-0-6) 

  (Modern Management and Leadership) 
7.  กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 
 LNG   105    ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการส าหรับนักศึกษานานาชาติ   3(3-0-6) 
  (Academic English for International Students) 

LNG   106     การฟังและการพูดเชิงวิชาการ     3(3-0-6) 
  (Academic Listening and Speaking) 

LNG   107     การอ่านและการเขียนเชิงวิชาการ     3(3-0-6) 
  (Academic Reading and Writing) 

หมายเหตุ  วิชาภาษาอังกฤษนักศึกษาต้องเรียนอย่างน้อย 9 หน่วยกิต ขึ้นอยู่กับระดับคะแนนตามที่สายวิชา
ภาษาก าหนด ซึ่งอาจเป็นวิชาภาษาในระดับที่สูงขึ้นถ้านักศึกษามีผลคะแนนเป็นไปตามเกณฑ์ 
 
วิชาบังคับเลือก                                  6 หน่วยกิต 
โดยรายวิชาต้องไม่อยู่ในกลุ่มวิชาเดียวกัน 
-กลุ่มวิชาสุขพลานามัย 
GEN   301    การพัฒนาสุขภาพแบบองค์รวม      3(3-0-6)      

(Holistic Health Development) 
GEN   201   ศาสตร์และศิลป์ในการปรุงและบริโภคอาหาร                         3(3-0-6)  
 (Art and Science of Cooking and Eating) 
-กลุ่มวิชาคุณธรรม จริยธรรมในการด าเนินชีวิต 
GEN   211    ปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง         3(3-0-6)  
                  (The Philosophy of Sufficiency Economy) 
GEN   212     การพัฒนาจิตเพ่ือชีวิตที่สมบูรณ์ด้วยวิถีพุทธ                         3(2-2-6) 
                   (Mind Development through Buddhism for a Fulfilling Life) 
GEN   311      จริยศาสตร์ในสังคมฐานวิทยาศาสตร์               3(3-0-6)        
                   (Ethics in Science-based Society) 
GEN   411     การพัฒนาบุคลิกภาพและการพูดในที่สาธารณะ     3(2-2-6)         

(Personality Development and Public Speaking) 
GEN   412     ศาสตร์และศิลป์ในการด าเนินชีวิตและการท างาน    3(3-0-6)     
 (Science and Art  of Living and Working) 
-กลุ่มวิชาการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
GEN   222      สังคมวัฒนธรรมไทยและประเด็นร่วมสมัย                 1(0–2–2) (S/U) 
                   (Thai Society, Culture and Contemporary Issues) 
GEN   223      พร้อมรับภัยพิบัติ                           3(3-0-6) 
                   (Diaster Preparedness) 
GEN   224      เมืองน่าอยู่                             3(3-0-6) 
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                   (Liveable City) 
GEN   225     การเขียนบันทึกสะท้อนคิดเพ่ือการพัฒนาตนเอง                        3(1-4-4) 
                   (Reflective Journal Writing for Self-Improvement) 
GEN   321    ประวัติศาสตร์อารยธรรม       3(3-0-6)  
 (The History of Civilization) 
GEN   421 สังคมศาสตร์บูรณาการ       3(3-0-6) 
 (Integrative Social Sciences) 
-กลุ่มวิชาการคิดอย่างมีระบบ 
GEN   232     การวิจัยและนวัตกรรมบนฐานชุมชน               3(3-0-6)  
                  (Community Based Research and Innovation) 
GEN   331     มนุษย์กับการใช้เหตุผล                         3(3-0-6)   
                   (Man and Reasoning) 
GEN   332       การเล่าเรื่องวิทยาศาสตร์                         3(3-0-6)  
                     (Science Storytelling) 
 
-กลุ่มวิชาคุณค่าและความงาม 
GEN   242       ปรัชญาจีนกับการด าเนินชีวิต                3(3-0-6) 
                    (Chinese Philosophy and Ways of Life) 
GEN   341     ภูมิปัญญาท้องถิ่นไทย       3(3-0-6)  
                     (Thai Indigenous Knowledge) 
GEN   441     วัฒนธรรมและการท่องเที่ยว      3(2-2-6) 
 (Culture and Excursion) 
-กลุ่มวิชาเทคโนโลยีนวัตกรรมและการจัดการ 
GEN   352     เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน    3(3-0-6) 
 (Technology and Innovation for Sustainable Development) 
GEN   353     จิตวิทยาการจัดการ         3(3-0-6) 
 (Managerial Psychology) 
-กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 
LNG   121     การเรียนภาษาและวัฒนธรรม                         3(3-0-6) 
  (Learning Language and Culture)     
LNG   122     การเรียนภาษาอังกฤษด้วยตนเอง                         3(0-6-6) 
  (English through Independent Learning) 
LNG   231     สุนทรียะแห่งการอ่าน                          3(3-0-6) 
  (Reading Appreciation) 
LNG   232     การแปลเบื้องต้น                           3(3-0-6) 
                     (Basic Translation) 

 LNG   233  การอ่านอย่างมีวิจารญาณ                          3(3-0-6) 
  (Critical Reading)    
 LNG   234  การสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม                         3(3-0-6) 
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                      (Intercultural Communication) 
 LNG   235  ภาษาอังกฤษเพ่ืองานชุมชน                         3 (2-2-6) 
  (English for Community Work)       
 LNG   243    การอ่านและการเขียนเพ่ือความส าเร็จในวิชาชีพ                                     3(3-0-6)  

 (Reading and Writing for Career Success)  
 LNG   294 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารและงานอาชีพ                       3(3-0-6) 
  (Thai for Communication and Careers) 
  LNG   295  ทักษะการพูดภาษาไทย                         3(3-0-6) 
  (Speaking Skills in Thai) 
 LNG   296 ทักษะการเขียนภาษาไทย                         3(3-0-6) 
  (Writing Skills in Thai) 

LNG   410  ภาษาอังกฤษธุรกิจ                           3(3-0-6) 
    (Business English)  
 

ข.หมวดวิชาเฉพาะ                 105 หน่วยกิต 
ข.1 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์       21 หน่วยกิต 
MTH 101 คณิตศาสตร์ 1           3(3-0-6) 

(Mathematics I) 
MTH 102 คณิตศาสตร์ 2        3(3-0-6)    
 (Mathematics II)   
MTH 201 คณิตศาสตร์ 3         3(3-0-6)    
 (Mathematics III)   
PHY 103 ฟิสิกส์ทั่วไปส าหรับนักศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ 1    3(3-0-6)    
 (General Physics for Engineering Students I) 
PHY 104 ฟิสิกส์ทั่วไปส าหรับนักศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ 2    3(3-0-6)    
 (General Physics for Engineering Students II) 
PHY 191 ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 1       1(0-2-2)  
 (General Physics Laboratory I) 
PHY 192 ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 2       1(0-2-2)  
 (General Physics Laboratory II) 
CHM 103 เคมีพ้ืนฐาน         3(3-0-6)     
 (Fundamental Chemistry) 
CHM 160 ปฏิบัติการเคมี         1(0-3-2) 
  (Chemistry Laboratory) 
 
ข.2 กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรมศาสตร์                26 หน่วยกิต 
CVE 100 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าหรับวิศวกรรมโยธา   3(2-3-6) 
 (Computer Programming for Civil Engineering) 
CVE 111 เขียนแบบวิศวกรรม       3(2-3-6) 
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 (Engineering Drawing) 
CVE 221   ส ารวจ         3(3-0-6) 
 (Surveying) 
CVE 225   การฝึกภาคสนามวิชาส ารวจ      1(0-6-3) 
 (Surveying Field Camp) 
CVE 231 กลศาสตร์วิศวกรรม         3(3-0-6) 
 (Engineering Mechanics) 
CVE 233 กลศาสตร์วัสดุ        3(3-0-6) 
 (Mechanics of Materials) 
CVE 240 คณิตศาสตร์ประยุกต์ส าหรับวิศวกรรมโยธา     3 (3-0-6) 
 (Applied Mathematics for Civil Engineers) 
CVE 281 กลศาสตร์ของไหล       3(3-0-6) 
 (Fluid Mechanics) 
CVE 394 การทดลองชลศาสตร์       1(0-3-2) 
 (Hydraulics Laboratory)  
MEN 111 วัสดุวิศวกรรม        3(3-0-6) 
 (Engineering Materials) 
 
ข.3 กลุ่มวิชาบังคับในภาควิชา 
ส าหรับนักศึกษาแผนการเรียนปกติ       49 หน่วยกิต 
ส าหรับนักศึกษาแผนการเรียนสหกิจศึกษา       52 หน่วยกิต 

 
ส าหรับนักศึกษาทุกแผนการเรียน        45 หน่วยกิต 
CVE 101 อาณาจักรวิศวกรรมโยธา       2(2-0-4) 
 (World of Civil Engineering)  
CVE 200 สถิติส าหรับวิศวกรรมโยธา       3(3-0-6) 
 (Statistics for Civil Engineering) 
CVE 223 การปฏิบัติงานส ารวจ       1(0-3-2) 
 (Surveying Practices) 
CVE 236    วัสดุในงานวิศวกรรมโยธา       3(3-0-6) 
 (Civil Engineering Materials) 
CVE 261 วิทยาศาสตร์โลก                     2(2-0-4) 
 (Earth Science) 
CVE 371    วิศวกรรมการทาง        3(3-0-6) 
 (Highway Engineering) 
CVE 300 ฝึกงานอุตสาหกรรม       2 (S/U) 
 (Industrial Training) 
CVE 335   วัสดุซีเมนต์และคอนกรีต                         2(1-3-4) 
 (Cement and Concrete Materials) 
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CVE 337 การวิเคราะห์โครงสร้าง 1       3(3-0-6) 
 (Structural Analysis I) 
CVE 338 การวิเคราะห์โครงสร้าง 2       3(3-0-6)  
 (Structural Analysis II) 
CVE 341    การออกแบบโครงสร้างเหล็กและไม้     4(3-3-6) 
 (Steel and Timber Design) 
CVE 342 การออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก      4(3-3-6) 
 (Reinforced Concrete Design) 
CVE 362   ปฐพีกลศาสตร์        3(3-0-6) 
 (Soil Mechanics) 
CVE 363 ปฏิบัติการปฐพีกลศาสตร์       1(0-3-2) 
 (Soil Mechanics Laboratory) 
CVE 382     วิศวกรรมชลศาสตร์       3(3-0-6)  
 (Hydraulic Engineering) 
CVE 386     อุทกภาค        3(3-0-6) 
 (Hydrosphere) 
CVE 415    การบริหารงานก่อสร้าง       3(3-0-6) 
 (Construction Management) 
ส าหรับแผนการเรียนปกติ                                                                             4 หน่วยกิต 
CVE 401 โครงร่างงานวิศวกรรมโยธา      1(0-3-2) 
 (Civil Engineering Capstone Project Proposal)  
CVE 402 โครงงานวิศวกรรมโยธา       3(0-6-9) 
 (Civil Engineering Capstone Project) 
ส าหรับแผนการเรียนสหกิจศึกษา        7 หน่วยกิต 
 CVE 406 สหกิจศึกษา        6(0-9-11) 
 (Cooperative Education) 
 CVE 407 การสัมมนาส าหรับสหกิจศึกษา      1(0-3-2) 
 (Cooperative Seminar) 
           นักศึกษาจะต้องเรียนวิชา CVE 406 สหกิจศึกษา จ านวน 6 หน่วยกิต และ CVE 407 การสัมมนา
ส าหรับสหกิจศึกษา จ านวน 1 หน่วยกิตในปีการศึกษาท่ี 4 ภาคการศึกษาท่ี 2 โดยไม่ต้องเรียนวิชาในกลุ่มวิชาเลือก
จ านวน 3 หน่วยกิต และวิชาในกลุ่มวิชาบังคับในภาควิชา จ านวน 4 หน่วยกิต คือวิชา CVE 401 โครงร่างงาน
วิศวกรรมโยธา จ านวน 1 หน่วยกิต และ CVE 402 โครงงานวิศวกรรมโยธา จ านวน 3 หน่วยกิต 
หมายเหตุ 
 หมวดวิชาเฉพาะในกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์กลุ่มวิชาพ้ืนฐานทางวิศวกรรมศาสตร์ และกลุ่ม
วิชาบังคับในภาควิชาทุกรายวิชาที่เป็นวิชาทฤษฎี จะเพ่ิมการสอนพิเศษ อีก 1 ชั่วโมง 
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ข.4 กลุ่มวิชาเลือก 
ส าหรับนักศึกษาแผนการเรียนปกติ       9 หน่วยกิต 
ส าหรับนักศึกษาแผนการเรียนสหกิจศึกษา       6 หน่วยกิต 
CVE 403    หัวข้อพิเศษ 1        3(3-0-6) 
 (Special Topic I) 
CVE 404 หัวข้อพิเศษ 2        3(3-0-6) 
 (Special Topic II) 
CVE 405 หัวข้อพิเศษ 3        3(3-0-6) 
 (Special Topic III) 
CVE 411 วิศวกรรมและเทคโนโลยีการก่อสร้างสมัยใหม่    3(3-0-6) 
 (Modern Construction Engineering and Technology) 
CVE 412 การบริหารงานวิศวกรรม       3(3-0-6) 
 (Engineering Management) 
CVE 414 การประมาณราคา และการก าหนดรายการก่อสร้าง    3(3-0-6) 
 (Construction Estimating and Specifications) 
CVE 418 เทคโนโลยีสารสนเทศในงานก่อสร้าง     3(3-0-6) 
 (Information Technology in Construction) 
CVE 426 ภาพถ่ายทางอากาศเชิงเลข      3(3-0-6) 
 (Digital Photogrammetry) 
CVE 427 การวิเคราะห์ภาพดาวเทียม      3(2-3-6) 
 (Satellite Image Analysis) 
CVE 428 การส ารวจด้วยดาวเทียม       3(3-0-6) 
 (Satellite Surveying) 
CVE 429 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เบื้องต้น     3(2-3-6) 
 (Introduction to Geographic Information System) 
CVE 444 การออกแบบคอนกรีตอัดแรง      3 (3-0-6) 
 (Prestressed Concrete Design) 
CVE 447  การออกแบบทางด้านวิศวกรรมโยธา                    3(3-0-6)                 

(Civil Engineering Design) 
CVE 448 วิธีการไฟไนต์เอลิเมนต์เบื้องต้น      3 (3-0-6) 
 (Fundamental of Finite Element Method) 
CVE 464 วิศวกรรมฐานราก       3(3-0-6) 
 (Foundation Engineering) 
CVE 465 การออกแบบงานวิศวกรรมเทคนิคธรณี     3 (3-0-6) 
 (Geotechnical Engineering Design) 
CVE 466 วิศวกรรมเทคนิคธรณีแผ่นดินไหว                                  3 (3-0-6) 
 (Geotechnical Earthquake Engineering) 
CVE 472 วิศวกรรมขนส่ง        3(3-0-6) 
 (Transportation Engineering) 
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CVE 473 วิศวกรรมจราจร        3(2-3-6) 
 (Traffic Engineering) 
CVE 474 ระบบการขนส่งในเมือง       3(3-0-6)  
                    (Urban Transportation Systems)  
CVE 475 การจัดการโลจิสติกส์       3(3-0-6) 
 (Logistics Management) 
CVE 483   การพัฒนาทรัพยากรน้ า       3(3-0-6) 
 (Water Resource Development) 
CVE 484  การวางแผนโครงการวิศวกรรมทรัพยากรน้ า         3 (3-0-6) 
 (Water Resources Engineering Project Planning) 
CVE 487 โครงสร้างทางชลศาสตร์       3(3-0-6) 
 (Hydraulic Structures) 
CVE 490 อุทกวิทยาประยุกต์       3(3-0-6) 
 (Applied Hydrology) 
หมายเหตุ หมวดวิชาเฉพาะในกลุ่มวิชาเลือกทางวิศวกรรมศาสตร์ทุกรายวิชาที่เป็นวิชาทฤษฎี จะเพ่ิมการสอน
พิเศษ อีก 1 ชั่วโมง 
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี            6 หน่วยกิต 
    ให้เลือกเรียนจากรายวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
 

3.1.4  แผนการศึกษา 

ปีท่ี1 / ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต (บรรยาย ปฏิบัติ 
ศึกษาด้วย
ตนเอง) 

CHM 103 เคมีพ้ืนฐาน 3 (3 0 6) 
CHM 160 ปฏิบัติการเคมี 1 (0 3 2) 
CVE 101 อาณาจักรวิศวกรรมโยธา 2 (2 0 4) 
GEN 101 พลศึกษา  1 (0 2 2) 

LNG 105 
ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการส าหรับนักศึกษา
นานาชาติ 

3 (3 0 6) 

MTH 101 คณิตศาสตร์ 1    3 (3 0 6) 
PHY 103   ฟิสิกส์ทั่วไปส าหรับนักศึกษาวิศวกรรมศาสตร์1 3 (3 0 6) 
PHY 191 ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 1  1 (0 2 2) 
MEN 111 วัสดุวิศวกรรม  3 (3 0 6) 

รวม 20 (17 7 40) 
ชั่วโมง /สัปดาห์ = 64 
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ปีท่ี1 / ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต (บรรยาย ปฏิบัติ 
ศึกษาด้วย
ตนเอง) 

CVE 100 
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าหรับวิศวกรรม
โยธา 

3 (2 3 6) 

CVE 111 เขียนแบบวิศวกรรม 3 (2 3 6) 
GEN 111 มนุษย์กับหลักจริยศาสตร์เพื่อการด าเนินชีวิต 3 (3 0 6) 
LNG 106  การฟังและการพูดเชิงวิชาการ 3 (3 0 6) 
MTH 102 คณิตศาสตร์ 2    3 (3 0 6) 
PHY 104    ฟิสิกส์ทั่วไปส าหรับนักศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ 2 3 (3 0 6) 
PHY 192    ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 2  1 (0 2 2) 

รวม 19 (16 8 38) 

ชั่วโมง /สัปดาห์ = 26  

ปีท่ี1 / ภาคการศึกษาฤดูร้อน หน่วยกิต 
 ฝึกอบรบความปลอดภัย  (S/U) 

 

ปีท่ี2 / ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต (บรรยาย ปฏิบัติ 
ศึกษาด้วย
ตนเอง) 

CVE 231 กลศาสตร์วิศวกรรม   3 (3 0 6) 

CVE 221   ส ารวจ 3 (3 0 6) 

CVE 223 การปฏิบัติงานส ารวจ 1 (0 3 2) 

CVE 236 วัสดุในงานวิศวกรรมโยธา 3 (3 0 6) 

GEN 121 ทักษะการเรียนรู้และการแก้ปัญหา  3 (3 0 6) 

LNG 107 การอ่านและการเขียนเชิงวิชาการ 3 (3 0 6) 

MTH 201 คณิตศาสตร์ 3    3 (3 0 6) 

รวม 19 (18 3 38) 
ชั่วโมง /สัปดาห์ = 59 

ปีท่ี2 / ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต (บรรยาย ปฏิบัติ 
ศึกษาด้วย
ตนเอง) 

CVE 200 สถิติส าหรับวิศวกรรมโยธา  3 (3 0 6) 

CVE 233 กลศาสตร์วัสดุ   3 (3 0 6) 

CVE 240 คณิตศาสตร์ประยุกต์ส าหรับวิศวกรรมโยธา  3 (3 0 6) 

CVE 261 วิทยาศาสตร์โลก  2 (2 0 4) 

CVE 281 กลศาสตร์ของไหล 3 (3 0 6) 
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GEN 231 มหัศจรรย์แห่งความคิด 3 (3 0 6) 

รวม 17 (17 0 34) 
ชั่วโมง /สัปดาห์ = 51 

 

ปีท่ี2 / ภาคการศึกษาพิเศษ หน่วยกิต (บรรยาย ปฏิบัติ 
ศึกษาด้วย
ตนเอง) 

CVE  225 การฝึกภาคสนามวิชาส ารวจ  1  (0  6   3) 

รวม 1 (0 6 3) 

ชั่วโมง /สัปดาห์ = 9 

 

ปีท่ี3 / ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต (บรรยาย ปฏิบัติ 
ศึกษาด้วย
ตนเอง) 

CVE 335    วัสดุซีเมนต์และคอนกรีต  2 (1 3 4) 

CVE 337 การวิเคราะห์โครงสร้าง 1 3 (3 0 6) 

CVE 362    ปฐพีกลศาสตร์  3 (3 0 6) 

CVE 363 ปฏิบัติการปฐพีกลศาสตร์  1 (0 3 2) 

CVE 382     วิศวกรรมชลศาสตร์ 3 (3 0 6) 

CVE 386     อุทกภาค 3 (3 0 6) 

CVE 394 การทดลองชลศาสตร์ 1 (0 3 2) 

GEN 241 ความงดงามแห่งชีวิต  3 (3 0 6) 

รวม 19 (16 9 38) 
ชั่วโมง /สัปดาห์ = 63 

 

ปีท่ี3 / ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต (บรรยาย ปฏิบัติ 
ศึกษาด้วย
ตนเอง) 

CVE 338 การวิเคราะห์โครงสร้าง 2  3 (3 0 6) 

CVE 341    การออกแบบโครงสร้างเหล็กและไม้   4 (3 3 6) 

CVE 342 การออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก 4 (3 3 6) 

CVE 371    วิศวกรรมการทาง 3 (3 0 6) 
CVE xxx วิชาเลือกทางวิศวกรรมโยธา 1 3 (X1 Y1 Z1) 

รวม 17 (12+Xi 6+Yi 24+Zi) 
ชั่วโมง/สัปดาห์ = 42+xi+yi+zi 
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ปีท่ี3 / ภาคการศึกษาพิเศษ หน่วยกิต 
CVE  300 ฝึกงานอุตสาหกรรม  2(S/U) 

รวม 2 
 
 
แผนการเรียนปกติ 
 

ปีท่ี4 / ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต (บรรยาย ปฏิบัติ 
ศึกษาด้วย
ตนเอง) 

CVE 401 โครงร่างงานวิศวกรรมโยธา 1 (0 3 2) 
CVE 415 การบริหารงานก่อสร้าง 3 (3 0 6) 
CVE xxx วิชาเลือกทางวิศวกรรมโยธา 2 3 (X2 Y2 Z2) 
CVE xxx วิชาเลือกทางวิศวกรรมโยธา 3 3 (X3 Y3 Z3) 
GEN xxx วิชาบังคับเลือกหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  1  3 (3 0 6) 
GEN xxx วิชาบังคับเลือกหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป2 3 (3 0 6) 

รวม 16 (9+Xi 3+Yi 20+Zi) 
ชั่วโมง/สัปดาห์ = 32+Xi+Yi+Zi 

 

 

ปีท่ี4 / ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต (บรรยาย ปฏิบัติ 
ศึกษาด้วย
ตนเอง) 

GEN 351 การบริหารจัดการยุคใหม่และภาวะผู้น า  3 (3 0 6) 
CVE 402 โครงงานวิศวกรรมโยธา 3 (0 6 9) 
XXX xxx วิชาเลือกเสรี 1 3 (X1 Y1 Z1) 
XXX xxx วิชาเลือกเสรี 2 3 (X2 Y2 Z2) 

รวม 21  (3+Xi 6+Yi 15+Zi) 
ชั่วโมง/สัปดาห์ = 24+Xi+Yi+Zi 
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แผนการเรียนสหกิจศึกษา 
     ให้นักศึกษาปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในปีการศึกษาที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2 โดยการเรียนในปีการศึกษาที่ 1 ถึง 
ปี 3 ภาคการศึกษาที่ 1 จะเหมือนกับแผนการเรียนปกติ แต่ใช้แผนการเรียนสหกิจศึกษาตั้งแตป่ีการศึกษาที่ 3  
ภาคการศึกษาที่ 2 ดังนี้ 
 

ปีท่ี3 / ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต (บรรยาย ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง) 
CVE 338 การวิเคราะห์โครงสร้าง 2  3 (3 0 6) 
CVE 341    การออกแบบโครงสร้างเหล็กและไม้   4 (3 3 6) 
CVE 342 การออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก 4 (3 3 6) 
CVE 371    วิศวกรรมการทาง 3 (3 0 6) 
GEN 351 การบริหารจัดการยุคใหม่และภาวะผู้น า  3 (3 0 6) 

รวม 17 (15 6 30) 
ชั่วโมง/สัปดาห์ = 51 

ปีท่ี3 / ภาคการศึกษาพิเศษ หน่วยกิต 
CVE  300 ฝึกงานอุตสาหกรรม  2(S/U) 

รวม 2 
 
 

ปีท่ี4 / ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต (บรรยาย ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง) 
CVE 415 การบริหารงานก่อสร้าง 3 (3 0 6) 
CVE xxx วิชาเลือกทางวิศวกรรมโยธา 1 3 (X1 Y1 Z1) 
CVE xxx วิชาเลือกทางวิศวกรรมโยธา 2 3 (X2 Y2 Z2) 
GEN xxx วิชาบังคับเลือกหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  1 3 (3 0 6) 
GEN xxx วิชาบังคับเลือกหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 2 3 (3 0 6) 
XXX xxx วิชาเลือกเสรี 1 3 (X1 Y1 Z1) 
XXX xxx วิชาเลือกเสรี 2 3 (X2 Y2 Z2) 

รวม 21 (9+Xi 0+Yi 18+Zi) 
ชั่วโมง/สัปดาห์ = 27+Xi+Yi+Zi 

ปีท่ี4 / ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต (บรรยาย ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง) 
CVE 406 สหกิจศึกษา 6 (0 9 11) 
CVE 407 การสัมมนาส าหรับสหกิจศึกษา 1 (0 3 2) 

รวม 7 (0 12 13) 
ชั่วโมง/สัปดาห์ =25 

3.1.5 ค าอธิบายรายวิชา  

                 ค าอธิบายรายวิชา (ภาคผนวก ก.) 
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3.2 ชื่อ สกุล ต าแหน่ง และคุณวุฒิของอาจารย์  

3.2.1 อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ล าดับ 
ชื่อ-สกุล 

(ระบุต าแหน่งทางวิชาการ) 

คุณวุฒิการศึกษา(สาขาวิชา), 
สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา, ประเทศ

ที่ส าเร็จการศึกษา        
(ปีท่ีส าเร็จการศึกษา) 

ภาระงานสอน ชม./สัปดาห์/ 
ปีการศึกษา 

2560 2561 2562 2563 2564 

1 ผศ. ดร.อภินัติ อัชกุล 
 

Ph.D. (Structural Engineering),  
Virginia Polytechnic Institute 
and State University, U.S.A. 
(2004)  
M.Eng.(Structural),  
iIllinois Institute of Technology, 
U.S.A. (1999)    
วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา)  
จุฬาลงกรณ ์มหาวิทยาลัย, ประเทศ
ไทย (2537)   

14 14 14 14 14 

2. ดร.จุลพจน์ จิรวัชรเดช Ph.D. (Structure Engineering), 
University of Wales Swansea, 
U.K.(2001) 
M.Sc. (Structure Engineering), 
University of Wales Swansea, 
U.K. (1997) 
B.Eng.  (Structure Engineering), 
University of Wales Swansea, 
U.K. (1995) 

8 16 16 16 16 

3. ดร.ธงชัย โพธิ์ทอง ปร.ด. (วิศวกรรมศาสตร์), 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ประเทศ
ไทย (2559) 
วศ.ม. (วิศวกรรมโยธา),  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ธนบุรี, ประเทศไทย (2542) 
วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา),  
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ธนบุรี, ประเทศไทย (2536) 

15 15 15 15 15 

4. ผศ. ดร.ดวงฤดี โฆษิตกิตติวงศ์ ปร.ด. (วิศวกรรมโยธา),  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ธนบุรี, ประเทศไทย (2555)     

25 25 25 25 25 
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ล าดับ 
ชื่อ-สกุล 

(ระบุต าแหน่งทางวิชาการ) 

คุณวุฒิการศึกษา(สาขาวิชา), 
สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา, ประเทศ

ที่ส าเร็จการศึกษา        
(ปีท่ีส าเร็จการศึกษา) 

ภาระงานสอน ชม./สัปดาห์/ 
ปีการศึกษา 

2560 2561 2562 2563 2564 

วศ.บ. (เกียรตินิยมอันดับ 1) 
(วิศวกรรมโยธา), มหาวิทยาลัย 
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, 
ประเทศไทย (2548) 

5 Dr.Goran Arangjelovski Ph.D.Civil Engineering, 
(Geotechnical Engineering) 
University of Tokyo, Japan. 
(2001) 
M.Sc. Civil Engineering, 
(Earthquake Engineering), 
University “St. Cyril  of 
Macedonia (1998)    
B.Sc. Civil Engineering 
(Structural Engineering), 
University “Ss. Cyril and 
Methodius”, Republic of 
Macedonia (1993)   

18 18 18 18 18 

6 รศ.เอนก ศิริพานิชกร M.Eng.(Structural Engineering), 
Asian Institute of Technology, 
Thailand (1985) 
วศ.บ. (เกียรตินิยมอันดับ1) (วิศวกรรม
โยธา), สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าธนบุรี, ประเทศไทย (2524) 

4 4 4 4 4 

7 ศ. ดร.ชัย จาตุรพิทักษ์กุล Ph.D.(Structural Engineering), 
New Jersey Inst. of Tech. U.S.A. 
(1993) 
M.Eng.(Structural Engineering) 
Asian Institute of Technology, 
Thailand (1987) 
วศ.บ. (เกียรตินิยม)(วิศวกรรมโยธา), 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ธนบุรี, ประเทศไทย  (2527)            

10 10 10 10 10 
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ล าดับ 
ชื่อ-สกุล 

(ระบุต าแหน่งทางวิชาการ) 

คุณวุฒิการศึกษา(สาขาวิชา), 
สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา, ประเทศ

ที่ส าเร็จการศึกษา        
(ปีท่ีส าเร็จการศึกษา) 

ภาระงานสอน ชม./สัปดาห์/ 
ปีการศึกษา 

2560 2561 2562 2563 2564 

8 รศ. ดร.สุทัศน์ ลีลาทวีวัฒน์ 
 

Ph.D. (Civil Engineering), 
University of Michigan, USA 
(1999) 
M.Eng. (Civil Engineering), 
University of Michigan, U.S.A. 
(1995) 
วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา), จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, ประเทศไทย (2536) 

10 10 10 10 10 

9 รศ. ดร.ทวิช พูลเงิน ปร.ด. (วิศวกรรมโยธา), มหาวทิยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, 
ประเทศไทย (2547) 
วศ.บ. (เกียรตินิยมอันดับ 1 ) 
(วิศวกรรมโยธา), มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, 
ประเทศไทย (2540) 

14 14 14 14 14 

10 ผศ. ดร.ชัยณรงค์  อธิสกุล ปร.ด. (วิศวกรรมโยธา), มหาวทิยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, 
ประเทศไทย (2551) 
วศ.บ. (วิศกรรมโยธา),  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ธนบุรี, ประเทศไทย (2543) 

12 12 12 12 12 

11 ผศ. ดร.วีรชาติ ตั้งจิรภัทร ปร.ด. (วิศวกรรมโยธา), มหาวทิยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, 
ประเทศไทย (2550) 
วศ.ม. (วิศวกรรมโยธา), มหาวทิยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, 
ประเทศไทย (2547) 
ค.อ.บ. (เกียรตินิยมอันดับ 1) 
(วิศวกรรมโยธา), มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, 
ประเทศไทย (2543)  

17 17 17 17 17 

12 ผศ. ดร.พิชญ์ สุธีรวรรธนา 
 

Ph.  .D (International Studies), 
University of Tokyo, Japan 
(2006) 

12 12 12 12 12 
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ล าดับ 
ชื่อ-สกุล 

(ระบุต าแหน่งทางวิชาการ) 

คุณวุฒิการศึกษา(สาขาวิชา), 
สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา, ประเทศ

ที่ส าเร็จการศึกษา        
(ปีท่ีส าเร็จการศึกษา) 

ภาระงานสอน ชม./สัปดาห์/ 
ปีการศึกษา 

2560 2561 2562 2563 2564 

M.Eng. (Construction 
Engineering and Management), 
Asian Institute of Technology, 
Thailand (1998) 
วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา), มหาวิทยาลัย 
เชียงใหม่, ประเทศไทย (2539) 
 

13 รศ. ดร.ภาณุวัฒน์ สุริยฉัตร Ph.D. (Mining and Metallurgical 
Engineering), McGill University, 

Canada (1992) 
M.Eng. (Geotechnical 
Engineering), Asian Institute of 
Technology, Thailand (1985) 
วศ.บ. (เหมืองแร่และโลหะวิทยา) 
(เกียรตินิยม), 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 
ประเทศไทย (2524)  

11 11 11 11 11 

14 รศ. ดร.พรเกษม จงประดิษฐ์ 
 

Ph.D. (Civil Engineering), 
University of Tokyo, Japan 
(2001) M.Eng. (Civil Engineering), 
The University of Tokyo, Japan 
(1998) 
วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา), จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, ประเทศไทย (2539) 

10 10 10 10 10 

15 รศ. ดร.วรัช ก้องกิจกุล 
 

Ph.D. (Civil Engineering), 
University of Tokyo, Japan 
(2004) 
M.Eng. (Soil Engineering), Asian 
Institute of Technology, 
Thailand (2001)   
วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา), จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, ประเทศไทย (2542) 

12 12 12 12 12 
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ล าดับ 
ชื่อ-สกุล 

(ระบุต าแหน่งทางวิชาการ) 

คุณวุฒิการศึกษา(สาขาวิชา), 
สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา, ประเทศ

ที่ส าเร็จการศึกษา        
(ปีท่ีส าเร็จการศึกษา) 

ภาระงานสอน ชม./สัปดาห์/ 
ปีการศึกษา 

2560 2561 2562 2563 2564 

16 ผศ. ดร.สมโพธิ อยู่ไว Ph.D. (Soil Engineering),Asian 
Institute of Technology, 
Thailand (2003)  
M.Eng. (Soil Engineering), Asian 
Institute of Technology, 
Thailand (1999) 
วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา), จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, ประเทศไทย (2539) 

11 11 11 11 11 

17 รศ. ดร.วิโรจน ์ศรีสุรภานนท์ Ph.D. (Human-Social 
Information Sciences), Tohoku 
University, Japan (1996) 
M.Eng. (Transportation Eng.), 
Asian Institute of Technology, 
Thailand (1992) 
วศ.บ.เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง 
(วิศวกรรมโยธา), สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี,  ประเทศไทย 
(2532)  

16 16 16 16 16 

18 รศ. ดร.อ าพล การุณสุนทวงษ์ 
 

Ph.D. (Transportation 
Engineering), University of 
Texas at Austin, U.S.A. (2006) 
M.S. (Transportation 
Engineering), University of 
Texas at Austin, U.S.A. (1999)   
วศ.บ. (เกียรตินิยมอันดับ 2) 
(วิศวกรรมโยธา), จุฬาลงกรณ์มหา 
วิทยาลัย, ประเทศไทย (2540)   

16 16 16 16 16 

19 ผศ. ดร.ชัยวัฒน์  
เอกวัฒน์พานิชย์ 

Ph.D. (Civil Engineering and 
Environment), Tohoku University, 
Japan (2007)  
วศ.ม. (วิศวกรรมทรัพยากรน้ า),
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ธนบุรี, ประเทศไทย (2544) 

14 14 14 14 14 
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ล าดับ 
ชื่อ-สกุล 

(ระบุต าแหน่งทางวิชาการ) 

คุณวุฒิการศึกษา(สาขาวิชา), 
สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา, ประเทศ

ที่ส าเร็จการศึกษา        
(ปีท่ีส าเร็จการศึกษา) 

ภาระงานสอน ชม./สัปดาห์/ 
ปีการศึกษา 

2560 2561 2562 2563 2564 

วศ.บ. (วิศวกรรมทรัพยากรน้ า),
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,  
ประเทศไทย (2540) 

20 ผศ.ธีระ ลาภิศชยางกูล วศ.ม. (วิศวกรรมส ารวจ),  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,ประเทศ 
ไทย (2545)  
ค.อ.บ. (วิศวกรรมโยธา), มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, 
ประเทศไทย (2541) 

15 15 15 15 15 

21 ดร.บุญมี ชินนาบุญ ปร.ด. (วิศวกรรมโยธา), มหาวทิยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, 
ประเทศไทย (2551) 
วศ.ม. (วิศวกรรมโยธา), มหาวทิยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, 
ประเทศไทย (2544) 
วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา), มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, 
ประเทศไทย (2541) 

12 12 12 12 12 

22 ดร.วศิน เกียรติโกมล Ph.D. (Transportation 
Engineering), University of 
Tennessee, U.S.A. (2005) 
M.Sc. (Transportation 
Engineering), University of 
Tennessee, U.S.A. (2003)  วศ.บ. 
(วิศวกรรมโยธา), สถาบันเทคโนโลยี
นานาชาติสิรินธร, 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประเทศ
ไทย (2542)   

15 15 15 15 15 

23 ผศ. ดร.รักติพงษ์ สหมิตรมงคล Ph.D. (Civil Engineering) 
University of Tokyo, Japan 
(2005) 
M.Eng. (Civil Engineering), The 
University of Tokyo, Japan 
(2002)    

15 15 15 15 15 
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ล าดับ 
ชื่อ-สกุล 

(ระบุต าแหน่งทางวิชาการ) 

คุณวุฒิการศึกษา(สาขาวิชา), 
สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา, ประเทศ

ที่ส าเร็จการศึกษา        
(ปีท่ีส าเร็จการศึกษา) 

ภาระงานสอน ชม./สัปดาห์/ 
ปีการศึกษา 

2560 2561 2562 2563 2564 

วศ.บ. (วิศวกรรมและเทคโนโลยีโยธา), 
สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร
,มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์, ประเทศ
ไทย(2543)   

 
 

3.2.2 อาจารย์พิเศษ 

ล าดับ ชื่อ – นามสกุล 
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด (สาขาวิชา), 
สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา (ปีที่ส าเร็จ

การศึกษา)  
สถานที่ปฎิบัติงาน/สังกัด 

1 ดร.สุทธิ ภาษีผล 
 

Ph.D. (Construction Engineering and 
Project Management), Univ. of Texas 
at Austin, U.S.A.(1994) 
M.S.(Construction  Management), The 
Ohio State University, U.S.A. (1990) 
วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา), จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, ประเทศไทย (2532) 

ปฎิบัติงานเป็นที่ปรึกษาฝ่าย
บริหารบริษัทเอกชนต่างๆ 

2 ผศ. ดร.รัฐวุฒ ิ 
รู้แทนคุณ 

Ph.D. (Construction Engineering and 
Management), Asian Institute of 
Technology, Thailand (2005) 
บธ.ม.(การจัดการการตลาด), มหาวิทยาลัย
รามค าแหง, ประเทศไทย (2555) 
M.Eng. (Construction Engineering and 
Management), Asian Institute of 
Technology, Thailand (1998) 
วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา) 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ประเทศไทย 
(2538) 

ปฎิบัติงานที่ภาควิชาวิศวกรรมโยธา  
คณะวิศวกรรมศาสตร์  
มหาวิทยาลัยสยาม 

3 ดร.สุกิจ ยินดีสุข Ph.D (Civil Engineering) Univ. of Illinois, 
U.S.A. (2009) 
MS.(Structural Engineering Science), 
University of New South Wales, AUS 
(2005) 

ปฎิบัติงานที่ส านักส ารวจและ
ออกแบบ  กรมทางหลวง 
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ล าดับ ชื่อ – นามสกุล 
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด (สาขาวิชา), 
สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา (ปีที่ส าเร็จ

การศึกษา)  
สถานที่ปฎิบัติงาน/สังกัด 

วศ.บ. (เกียรตินิยมอันดับ 1) (วิศวกรรม
โยธา), มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์, ประเทศ
ไทย (2544) 

 
4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา) (ถ้ามี) 
     จากความต้องการที่บัณฑิตควรมีประสบการณ์ในวิชาชีพก่อนเข้าสู่การท างานจริงดังนั้นหลักสูตรได้ก าหนด
รายวิชาสหกิจศึกษาซึ่งจะจัดอยู่ในกลุ่มวิชาบังคับในภาควิชา แต่ในทางปฏิบัติแล้วมีความต้องการให้นักศึกษาทุกคน
ลงทะเบียนรายวิชานี้ เว้นแต่กรณีท่ีนักศึกษามีปัญหาไม่สามารถไปฝึกในรายวิชาสหกิจศึกษาก็จะเป็นการอนุโลมให้
เรียนกลุ่มวิชาเลือกแทนสหกิจศึกษาได้ 

4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม 
 ความคาดหวังในผลการเรียนรู้ประสบการณ์ภาคสนามของนักศึกษา มีดังนี้ 
(1) ทักษะในการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการตลอดจนมีความเข้าใจในหลักการ ความจ าเป็นในการ

เรียนรู้ทฤษฎีมากยิ่งข้ึน 
(2) บูรณาการความรู้ที่เรียนมาเพ่ือน าไปแก้ปัญหาทางวิศวกรรมโดยใช้เทคโนโลยีด้านโยธาเป็นเครื่องมือ

ได้อย่างเหมาะสม 
(3) มีมนุษยสัมพันธ์และสามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ดี 
(4) มีระเบียบวินัยตรงเวลาเข้าใจวัฒนธรรมและสามารถปรับตัวเข้ากับสถานประกอบการได้ 
(5) มีความกล้าในการแสดงออก และน าความคิดสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์ในงานได้ 

4.2 ช่วงเวลา  
 การฝึกงาน  เริ่มตั้งแต่ภาคการศึกษาพิเศษ ของชั้นปีที่ 3 
 สหกิจศึกษา เริ่มตั้งแต่ภาคการศึกษาท่ี 2 ของชั้นปีที่ 4 

4.3 การจัดเวลาและตารางสอน  
 จัดเต็มเวลาใน 1 ภาคการศึกษา 
 
5. ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย (ถ้ามี) 
      ข้อก าหนดในการท าโครงงาน ต้องเป็นหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับการประยุกต์ด้านวิศวกรรมโยธาหรือเพ่ือการเรียน
การสอน หรือเพ่ือท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม โดยต้องมีธุรกิจที่อ้างอิงและคาดว่าจะน าไปใช้งานหากโครงงานส าเร็จ
โดยมีจ านวนผู้ร่วมโครงงาน 2-3 คน และมีรายงานที่ต้องน าส่งตามรูปแบบ และระยะเวลาที่หลักสูตรก าหนดอย่าง
เคร่งครัด หรือเป็นโครงงานที่มุ่งเน้นการสร้างผลงานวิจัยเพื่อพัฒนางานด้านวิศวกรรมโยธา 

5.1 ค าอธิบายโดยย่อ  
โครงงานวิศวกรรมโยธาที่นักศึกษาสนใจ สามารถอธิบายทฤษฎีที่น ามาใช้ในการท าโครงงาน ประโยชน์ที่

จะได้รับจากการท าโครงงาน มีขอบเขตโครงงานที่สามารถท าเสร็จภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้  

นักศึกษาสามารถท างานเป็นทีม มีความเชี่ยวชาญในการใช้ เครื่องมือ โปรแกรม ในการท าโครงงาน 
โครงงานสามารถเป็นต้นแบบในการพัฒนาต่อได้ 
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5.3 ช่วงเวลา  
 โครงร่างงานวิศวกรรมโยธา เริ่มตั้งแต่ภาคการศึกษาท่ี 1 ของชั้นปีที่ 4 
 โครงงานวิศวกรรมโยธา เริ่มตั้งแต่ภาคการศึกษาท่ี 2 ของชั้นปีที่ 4 

5.4 จ านวนหน่วยกิต 
โครงร่างงานวิศวกรรมโยธา จ านวน 1 หน่วยกิต 
โครงงานวิศวกรรมโยธา จ านวน 3 หน่วยกิต 

5.5 การเตรียมการ  
มีการก าหนดชั่วโมงการให้ค าปรึกษา จัดท าบันทึกการให้ค าปรึกษา ให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโครงงานทาง

เว็บไซต์ และปรับปรุงให้ทันสมัยเสมออีกท้ังมีตัวอย่างโครงงานให้ศึกษา 
5.6 กระบวนการประเมินผล 

ประเมินผลจากความก้าวหน้าในการท าโครงงาน ที่บันทึกในสมุดให้ค าปรึกษาโดยอาจารย์ที่ปรึกษา และ
ประเมินผลจากรายงานที่ได้ก าหนดรูปแบบการน าเสนอตามระยะเวลา น าเสนอโปรแกรมและการท างานของระบบ 
โดยโครงงานดังกล่าวต้องสามารถท างานได้ในขั้นต้น โดยเฉพาะการท างานหลักของโปรแกรมและการจัดสอบการ
น าเสนอท่ีมีคณะกรรมการแต่ละสาขาวิชาไม่ต่ ากว่า 3 สาขา 

 
 

 
หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้กลยุทธ์การสอน และการประเมินผล 

 
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา 
ด้านบุคลิกภาพ  -มีการสอดแทรกเรื่องการแต่งกาย การเข้าสังคม เทคนิคการเจรจา 

สื่อสาร การมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี และการวางตัวในการท างานในบาง
รายวิชาที่เก่ียวข้อง และในกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ก่อนที่นักศึกษาจะ
ส าเร็จการศึกษา 

ความเข้าใจถึงจริยธรรม กฎเกณฑ์ และ
จรรยาบรรณวิชาชีพ ที่อาจจะมีความ
แตกต่างจากท่ีตนคุ้นเคย 

- มีการให้ความรู้ถึงผลกระทบต่อสังคม และข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
กับการกระท าความผิดเกี่ยวกับวิชาชีพทางด้านวิศวกรรมโยธา 
และมีการยกตัวอย่างของความแตกต่างในกลุ่มประเทศที่มี
ความส าคัญ เช่น ญี่ปุ่น ยุโรป อเมริกา เป็นต้น 

- มีการเน้นถึงความแตกต่างของวิถีชีวิต ความเชื่อ และแนวปฎิบัติใน
ประเทศต่างๆในการประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยน 

- มีการจัดงานกลุ่มให้มีสมาชิกท่ีมีพ้ืนฐานหลากหลาย 
ความสามารถในการสื่อสารเป็น
ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี 

- มีการใช้สื่อการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษทั้งหลักสูตร ยกเว้น
วิชาทางภาษาที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษ 

- มีการให้นักศึกษาน าเสนอผลงาน เป็นภาษาอังกฤษอย่างต่อเนื่อง 
- มีการกระตุ้น และผลักดันให้มีการขยายตัวของโครงการ

แลกเปลี่ยนนักศึกษากับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ เพ่ือให้มีการ
ใช้ภาษาอังกฤษมากขึ้น 
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- มีการกระตุ้น และผลักดันให้เกิดการแลกเปลี่ยนอาจารย์ทางด้าน
การเรียนการสอนกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศมากข้ึน 

ความสามารถที่จะบริหาร จัดการโครงการ
จนส าเร็จลุล่วงไปได้เป็นอย่างดี 

- จัดการเรียนการสอนที่มีโครงงานเป็นฐานที่มีการสร้างชิ้นงานจริง 
โดยที่นักศึกษาแต่ละทีมต้องพิจารณาเรื่องกฎหมาย (เช่น การ
เบิกจ่าย) การวางแผน การเงิน อุปกรณ์ เวลา และก าลังคนที่
เหมาะสมด้วย 

ด้านภาวะผู้น า และความรับผิดชอบ
ตลอดจนมีวินัยในตนเอง 

- ก าหนดให้มีรายวิชาซึ่งนักศึกษาต้องท างานเป็นกลุ่ม และมีการ
ก าหนดหัวหน้ากลุ่มในการท ารายงานตลอดจน ก าหนดให้ทุกคนมี
ส่วนร่วมในการน าเสนอรายงานเพ่ือเป็นการฝึกให้นักศึกษาได้สร้าง
ภาวะผู้น า และการเป็นสมาชิกกลุ่มที่ดี 
- มีกิจกรรมนักศึกษาที่มอบหมายให้นักศึกษาหมุนเวียนกันเป็น
หัวหน้าในการด าเนินกิจกรรมเพ่ือฝึกให้นักศึกษามีความรับผิดชอบ 

- มีกติกาท่ีจะสร้างวินัยในตนเองเช่นการเข้าเรียนตรงเวลาเข้าเรียน
อย่างสม่ าเสมอการมีส่วนร่วมในชั้นเรียน เสริมความกล้าในการ
แสดงความคิดเห็น 

 
 
2. การพัฒนาผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร 
   2.1 ผลลัพธ์การเรียนรู้หลัก 

ผลลัพธ์การเรียนรู้หลัก กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมิน 
PLO 1: ความสามารถที่จะท างาน 
และใช้ชีวิตได้เป็นอย่างดี ภายใต้
กรอบกฎหมาย และคุณธรรม
จริยธรรม ของสังคมไทยและ
สังคมอ่ืนๆ และทราบถึงความ
จ าเป็นที่ต้องศึกษากฎระเบียบ 
และความเชื่อ ในสถานที่หรือ
องค์กรที่ตนจะเข้าไปท างาน หรือ
ความจ าเป็นที่อาจต้องใช้ชีวิตใน
วิถีท่ีแตกต่างจากท่ีตนเองคุ้นเคย 

1.การจัดการเรียนการสอนแบบ
กลุ่มระดมสมอง และอภิปราย 
2.การจัดการเรียกการสอนแบบ
เชิงรุก ที่มีการท างานโปรเจ็คเป็น
กลุ่ม 
3.การมอบหมายงานกลุ่มแบบโปร
เจ็คให้ท านอกเวลาเรียน 

1.การสังเกตพฤติกรรมการท างาน 
 
2.การตรวจสอบการแบ่งภาระงาน 
 
 
3.การตรวจแผน และผลการท างาน 
 
4.การตรวจสอบที่มาของผลงานต่างๆ 

PLO 2:  ความสามารถในการ
แสดงความรู้ด้านวิทยาศาสตร์
และคณิตศาสตร์ 

1. ใ ช้ ก า ร เ รี ยนการสอนแบบ 
บรรยาย 
2.ใช้การเรียนการสอนแบบกลุ่ม 
ระดมสมองและอภิปราย 
3. ใ ช้ ก า ร เ รี ย น ก า ร ส อ น ที่ มี  
โครงงานเป็นฐานโดยเก็บข้อมูล 
ภาคสนามเพ่ือสร้างแบบจ าลอง 
ทางคณิตศาสตร์  

1. ประเมินด้วยการสอบ 
 
2. ประเมินด้วยแบบสอบถาม 
 
3. ประเมินโครงงาน  
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PLO 3: ความสามารถใช้ทักษะ 
และความรู้ทางวิศวกรรมโยธาใน
การท างานได้ด ี

ดูหัวข้อ 2.2 ในหมวด 4 ดูหัวข้อ 2.2 ในหมวด 4 

PLO 4: ความสามารถที่จะเรียนรู้ 
ปรับปรุง และพัฒนาทั้งตนเอง
และผลงาน ตลอดจนถึงสร้ าง
นวัตกรรมได้อย่างไม่มีที่สิ้นสุด 

1.มอบหมายการบ้านการอ่าน 
หรือค้นหาความรู้เพิ่มเติม 
 
2.มอบหมายงานให้ท าเป็นกลุ่มใน
ห้องที่ซับซ้อนกว่าที่สอนโดยให้
นักศึกษาค้นหาเพ่ิมเติมได้ 
3. จัดการเรียนสอนแบบห้องเรียน
กลับด้าน 
4.จัดให้มีการเรียนการสอนที่มี
โครงงานเป็นฐาน 
5.จัดให้มีการเรียนการสอนที่มี
ปัญหาเป็นฐาน 
 
 

1.การสังเกตพฤติกรรมการหาความรู้
เ พ่ิ ม เ ติ ม ในขณะแก้ ปัญหา  หรื อ
โครงงาน 
2.การฟังบทสนทนาระดมสมอง หรือ
อภิปรายการแก้ปัญหา 
 
3. ตรวจผลงานที่ได้จากโครงงาน 

ผลลัพธ์การเรียนรู้หลัก กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมิน 

PLO 5: ความสามารถท่ีจะท างานใน
บทบาทตา่งๆ ของสมาชิกของกลุ่มได้
อย่างดี ตลอดจนสามารถส่งเสริมให้
เกิดความสามัคคี และผลงานที่ดีของ
กลุ่มได้ 

1. จัดการเรียนการสอนที่มีการระดม
สมองเป็นกลุ่มในการแก้โจทย์ 
 
2. จัดการเรียนการสอนที่มีการ
โครงงานเป็นกลุ่ม 

1. การสังเกตพฤติกรรมการหา
ความรู้เพิ่มเติมในขณะแก้ปัญหา 
หรือโครงงาน 
2. การฟังบทสนทนาระดมสมอง 
หรืออภิปรายการแก้ปัญหา 

PLO 6: ความสามารถท่ีจะก่อให้เกิด
ความเขา้ใจร่วมกันในกลุ่มต่างของผู้ที่
มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งท่ีใช้ภาษาไทย 
และภาษาอังกฤษเป็นหลัก โดยใช้
กลไกการสื่อสารในรูปแบบต่างๆ 

1. การจัดการเรียนการสอนแบบกลุ่ม
ระดมสมอง และอภิปราย 
2. จัดให้มีการน าเสนอผลงานใน
รูปแบบต่างๆ เช่น การท าโปสเตอร์ 
การน าเสนอ การท าวีดิทัศน์ ฯลฯ 

1. การฟังบทสนทนาระดมสมอง 
หรืออภิปรายการแก้ปัญหา 
2. ตรวจผลงานน าเสนอ 

PLO 7: ความเข้าใจพ้ืนฐานธุรกิจที่ดี 
สามารถอธิบายกระบวนการทาง
ธุรกิจที่เก่ียวข้องกับงานของตนได้ 

1. จัดการเรียนการสอนที่มีโครงงาน
เป็นฐานที่ต้องสร้างจริง และให้
นักศึกษาพิจารณาเรื่องกฎหมาย 
(การเบิกจ่าย) การวางแผน การเงิน 
เวลา และก าลังคนด้วย 

1. การตรวจความถูกต้องของเอกสาร 
2. การตรวจแผน และผลการท างาน 
3. การให้ลงมือปฎิบัติสร้างจริง 

PLO 8: ความสนใจต่อประเด็นและ
ปัญหาต่าง ๆ ของโลก พร้อมทั้ง

1. กล่าวถึงปัญหาต่างๆของโลก ที่
เกี่ยวข้องกับเนื้อหาที่สอน 

1. การฟังบทสนทนาระดมสมอง 
หรืออภิปรายการแก้ปัญหา 
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พิจารณาผลกระทบของงานของตนที่
มีต่อโลกภายนอก 

2. ให้นักศึกษานึกถึงผลกระทบที่
โครงงานต่อโลกภายนอก ในการ
เรียนการสอนที่มีโครงงานเป็นฐาน 

2. ตรวจผลงานน าเสนอ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  2.2 ผลลัพธ์การเรียนรู้ย่อย 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ย่อย กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมิน 

SUB PLO 3.1 
ความเข้าใจในแบบวิศวกรรม 
ความสามารถที่จะเลือกใช้
มาตรฐานและกฎข้อบังคับท่ี
เกี่ยวข้องกับบริบททั้งภายในและ
ภายนอกประเทศ และ
ความสามารถในการออกแบบ
องค์ประกอบด้านวิศวกรรมโยธา 
(เช่น องค์ประกอบด้านโครงสร้าง 
ด้านเทคนิคธรณี ด้านน้า ด้านการ
ขนส่ง การทาง และด้าน 
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม เป็นต้น) 

1.ใช้การสอนแบบบรรยาย 
2.ใช้การเรียนการสอนกลุ่มระดม 
สมองและอภิปราย พร้อมให้
นักศึกษาค้นคว้าด้วยตัวเอง  
3.ใช้การเรียนการสอนที่มี 
โครงงานเป็นฐานโดยให้นักศึกษา 
สร้างแบบจาลองและเขียนแบบ 
ของแบบจาลองดังกล่าว 
4. ใช้การเรียนการสอนที่มีปัญหา 
จริงทางวิศวกรรมโยธาเป็นฐาน  

1.ประเมินด้วยการสอบ 
2.การสังเกตพฤติกรรมการท างานกลุ่ม 
 
 
3. ประเมินด้วยแบบสอบถาม 
 
 
 
4. ประเมินโครงงาน โดยวัดความ ถูกต้อง
ของแบบ 
 
5. ประเมินด้วยการสอบปากเปล่า  

SUB PLO 3.2 
ความสามารถในการวิเคราะห์
ปัญหาทางวิศวกรรมโยธา 

1. ใช้การเรียนการสอนแบบ 
บรรยาย 

1. ประเมินด้วยการสอบ 
 
2. ประเมินด้วยแบบสอบถาม 
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ความสามารถในการบูรณาการ
ความรู้ทางวิศวกรรมโยธา และ 
อ่ืนๆ เพื่อสร้างข้ันตอน และระบบ
ที่ใช้งานได้จริง ตลอดจน
ความสามารถในการเลือกใช้
เทคโนโลยีและวิธีการก่อสร้างที่
เหมาะสม 

2. ใช้การเรียนการสอนแบบกลุ่ม 
ระดมสมองและอภิปราย พร้อม
ให้ นักศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 
3. ใช้การเรียนการสอนที่มี 
โครงงานเป็นฐาน 
4. ใช้การเรียนการสอนที่มีปัญหา 
จริงทางวิศวกรรมโยธาเป็นฐาน  
5. ใช้การศึกษาดูงานนอกสถานที่ 

 
 
3. ประเมินการเขียนขั้นตอนวิธี หรือ Flow 
Chart ในโครงงาน  
4. ประเมินโครงงาน 
 
5. ประเมินด้วยการสอบปากเปล่า  

SUB PLO 3.3 
 ความสามารถที่จะเข้าใจในหลัก
วัสดุศาสตร์ และข้อมูลเชิง
วิศวกรรมจากผลการทดสอบ  
 

1. ใช้การเรียนการสอนแบบ 
บรรยาย 
2. ใช้การทดสอบวัสดุจริงในห้อง 
ปฏิบัติงาน 

1. ประเมินด้วยการสอบ 
 
2. ประเมินด้วยแบบสอบถาม 
 
3. ประเมินจากรายงานผลทดสอบ  
4. ประเมินจากรายงานผลการ ทดสอบท่ี
ต้องใช้รูปแบบการออกรายงานจริงของ
ภาควิชาฯ 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ย่อย กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมิน 

SUB PLO 3.4 
 ความสามารถในการประเมินผล
กระทบจากการด าเนินการทาง
วิศวกรรม ความสามารถในการ
ติดตามความคืบหน้าและควบคุม
คุณภาพของงานวิศวกรรมโยธา 
และความสามารถในการดูแล
รักษาความปลอดภัยในการ
ท างาน 
 

1.ใช้การเรียนการสอนแบบ 
บรรยาย 
2.ใช้การอบรมเรื่องความ 
ปลอดภัย  
3. ใช้การดูงานนอกสถานที่ 
 

1. ประเมินด้วยการสอบ 
 
2.ประเมินด้วยการทดสอบเพ่ือรับ Safety 
Card 
3.ประเมินด้วยการตรวจการแต่งกายและ
การประพฤติตนอย่างเหมาะสมระหว่างอยู่
ใน ห้องปฏิบัติการ  
4. ประเมินด้วยแบบสอบถาม 
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3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping)  

รายวิชา หน่วยกิต PLO1 PLO2 
PLO3 

PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 PLO8 
3.1 3.2 3.3 3.4 

ภาคการศึกษาที่ 1 ชั้นปีที่ 1 
CHM 103 
เคมีพ้ืนฐาน 

3(3-0-6) X X          

CHM 160 
ปฏิบัติการเคมี 

1(0-3-2) X X  X  X      

CVE 101 
อาณาจักรวิศวกรรมโยธา 

2(2-0-4)   X X  X     X 

GEN 101 
พลศึกษา 

1(0-2-2) X      X X   X 

LNG 105 
ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการส าหรับนักศึกษานานาชาติ 

3(3-0-6) X      X  X   

MTH 101 
คณิตศาสตร์ 1 

3(3-0-6)  X          

PHY 103 
ฟิสิกส์ทั่วไปส าหรับนักศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ 1 

3(3-0-6) X X          

PHY 191 
ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 1 

1(0-2-2) X X  X     X   

MEN 111 
วัสดุวิศวกรรม 

3(3-0-6)     X       

ภาคการศึกษาที่ 2 ชั้นปีที่ 1 
CVE 100 
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าหรับวิศวกรรมโยธา 

3(2-3-6)   X X  X     X 

CVE 111 
เขียนแบบวิศวกรรม 

3(2-3-6)  X X  X  X X    
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รายวิชา หน่วยกิต PLO1 PLO2 
PLO3 

PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 PLO8 
3.1 3.2 3.3 3.4 

GEN 111 
มนุษย์กับหลักจริยศาสตร์เพื่อการด าเนินชีวิต 

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

LNG 106 
การฟังและการพูดเชิงวิชาการ 

3(3-0-6) X      X  X   

MTH 102 
คณิตศาสตร์ 2 

3(3-0-6)  X          

PHY 104 
ฟิสิกส์ทั่วไปส าหรับนักศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ 2 

1(0-2-2) X X          

PHY 192 
ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 2 

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

ภาคฤดูร้อน ชั้นปีท่ี 1 
ฝึกอบรบความปลอดภัย (S/U) X          X 
ภาคการศึกษาที่ 1 ชั้นปีที่ 2 
CVE221 
ส ารวจ 

3(3-0-6)    X        

CVE223 
การปฏิบัติงานส ารวจ 

1(0-3-2)   X X    X    

CVE231 
กลศาสตร์วิศวกรรม 

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

CVE236 
วัสดุในงานวิศวกรรมโยธา 

3(3-0-6)  X X  X       

GEN121 
ทักษะการเรียนรู้และการแก้ปัญหา 

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

LNG107 
การอ่านและการเขียนเชิงวิชาการ 

3(3-0-6) X      X  X   
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รายวิชา หน่วยกิต PLO1 PLO2 
PLO3 

PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 PLO8 
3.1 3.2 3.3 3.4 

MTH 201 
คณิตศาสตร์ 3 

3(3-0-6)  X          

ภาคการศึกษาที่ 2 ชั้นปีที่ 2 
CVE 200 
สถิติส าหรับวิศวกรรมโยธา  

3(3-0-6)  X  X        

CVE 225 
การฝึกภาคสนามวิชาส ารวจ 

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

CVE 233 
กลศาสตร์วัสดุ 

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

CVE 240 
คณิตศาสตร์ประยุกต์ส าหรับวิศวกรรมโยธา 

3(3-0-6)  X  X   X     

CVE 261 
วิทยาศาสตร์โลก 

2(2-0-4)   X     X X X X 

CVE 281 
กลศาสตร์ของไหล 

3(3-0-6)  X X X        

GEN 231 
มหัศจรรย์แห่งความคิด 

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

ภาคการศึกษาที่ 1 ชั้นปีท่ี 3 
CVE 335 
วัสดุซีเมนต์และคอนกรีต 

2(1-3-4)  X X  X       

CVE 337 
การวิเคราะห์โครงสร้าง 1 

3(3-0-6)  X X X        

CVE 362 
ปฐพีกลศาสตร์ 
 

3(3-0-6)  X  X X       
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รายวิชา หน่วยกิต PLO1 PLO2 
PLO3 

PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 PLO8 
3.1 3.2 3.3 3.4 

CVE 363 
ปฏิบัติการปฐพีกลศาสตร์ 

1(0-3-2)  X X X X  X X X   

CVE 382 
วิศวกรรมชลศาสตร์ 

3(3-0-6)  X X X        

CVE 386 
อุทกภาค 

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

CVE 394 
การทดลองชลศาสตร์ 

1(0-3-2) X X  X X  X X X   

GEN 241 
ความงดงามแห่งชีวิต 

3(3-0-6) X       X X   

ภาคการศึกษาที่ 2 ชั้นปีที่ 3 
CVE 338 
การวิเคราะห์โครงสร้าง 2 

3(3-0-6)  X X X        

CVE 341 
การออกแบบโครงสร้างเหล็กและไม้ 

4(3-3-6)  X X X X       

CVE 342 
การออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก 

4(3-3-6)  X X X X       

CVE 371 
วิศวกรรมการทาง 

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

CVE xxx 
วิชาเลือกทางวิศวกรรมโยธา 1 

3(x-y-z)   X X        

ภาคการศึกษาพิเศษ ช้ันปีท่ี 3 
CVE 300 
ฝึกงานอุตสาหกรรม 
 

2(S/U) X   X   X  X   
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รายวิชา หน่วยกิต PLO1 PLO2 
PLO3 

PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 PLO8 
3.1 3.2 3.3 3.4 

ภาคการศึกษาที่ 1 ชั้นปีที่ 4 
CVE 401 
โครงร่างงานวิศวกรรมโยธา 

1(0-3-2)   X X     X X  

CVE 415 
การบริหารงานก่อสร้าง 

3(3-0-6)    X  X    X  

CVE xxx 
วิชาเลือกทางวิศวกรรมโยธา 2 

3(x-y-z)   X X        

CVE xxx 
วิชาเลือกทางวิศวกรรมโยธา 3 

3(x-y-z)   X X        

GEN xxx 
วิชาบังคับเลือกหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 1 

3(3-0-6)            

GEN xxx 
วิชาบังคับเลือกหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 2 

3(3-0-6)            

ภาคการศึกษาที่ 2 ชั้นปีที่ 4 
แผนการเรียนปกติ 
CVE 402 
โครงงานวิศวกรรมโยธา 

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

GEN 351 
การบริหารจัดการยุคใหม่และภาวะผู้น า 

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

XXX xxx 
วิชาเลือกเสรี 1 

3(3-0-6)            

XXX xxx 
วิชาเลือกเสรี 2 
 
 

3(3-0-6)            
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รายวิชา หน่วยกิต PLO1 PLO2 
PLO3 

PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 PLO8 
3.1 3.2 3.3 3.4 

ภาคการศึกษาที่ 2 ชั้นปีที่ 4 
แผนการเรียนสหกิจศึกษา 
CVE 406  
สหกิจศึกษา 

6(0-9-
11) 

  X X     X X  

CVE 407 
การสัมมนาส าหรับสหกิจศึกษา 

1(0-3-2)   X X     X X  

 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร (Program Learning Outcomes: PLO และ Sub PLO) 
 

PLO 1: ความสามารถท่ีจะท างาน และใช้ชีวิตได้เป็นอย่างดี ภายใต้กรอบกฎหมาย และคุณธรรมจริยธรรมของสังคมไทยและสังคมอ่ืนๆ และทราบถึงความจ าเป็นที่ต้อง
ศึกษากฎระเบียบ และความเชื่อ ในสถานที่หรือองค์กรที่ตนจะเข้าไปท างาน หรือความจ าเป็นที่อาจต้องใช้ชีวิตในวิถีที่แตกต่างจากท่ีตนเองคุ้นเคย 

PLO 2: ความสามารถในการแสดงความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  
PLO 3: ความสามารถใช้ทักษะ และความรู้ทางวิศวกรรมโยธาในการทางานได้ดี 

SUB PLO 3.1: ความเข้าใจแบบวิศวกรรม ความสามารถท่ีจะเลือกใช้มาตรฐานและกฎข้อบังคับที่ เกี่ยวข้องกับบริบททั้งภายในและภายนอกประเทศ และ
ความสามารถในการออกแบบองค์ประกอบด้านวิศวกรรมโยธา (เช่น องค์ประกอบด้านโครงสร้าง ด้านเทคนิคธรณี ด้านน้า ด้านการขนส่ง การ
ทาง และด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม เป็นต้น) 

SUB PLO 3.2: ความสามารถในการวิเคราะห์ปัญหาทางวิศวกรรมโยธา ความสามารถในการ บูรณาการความรู้ทางวิศวกรรมโยธาและอ่ืน ๆ เพ่ือสร้าง
ขั้นตอนและระบบที่ใช้งานได้จริง ตลอดจนความสามารถในการเลือกใช้เทคโนโลยีและวิธีการก่อสร้างที่เหมาะสม 

SUB PLO 3.3: ความสามารถที่จะเข้าใจในหลักวัสดุศาสตร์ และข้อมูลเชิงวิศวกรรมจากผลการทดสอบ                     
SUB PLO 3.4: ความสามารถในการประเมินผลกระทบจากการด าเนินการทางวิศวกรรม ความสามารถในการติดตามความคืบหน้าและควบคุมคุณภาพของ

งานวิศวกรรมโยธา และความสามารถในการดูแลรักษาความปลอดภัยในการท างาน 
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ผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร (Program Learning Outcomes: PLO และ Sub PLO) (ต่อ) 
 

PLO 4: ความสามารถท่ีจะเรียนรู้ ปรับปรุง และพัฒนาทั้งตนเองและผลงาน ตลอดจนถึงสร้างนวัตกรรมได้อย่างไม่มีที่สิ้นสุด 
PLO 5: ความสามารถท่ีจะท างานในบทบาทต่าง ๆ ของสมาชิกของกลุ่มได้อย่างดี ตลอดจนสามารถส่งเสริมให้เกิดความสามัคคี และผลงานที่ดีของกลุ่มได้ 
PLO 6: ความสามารถท่ีจะก่อให้เกิดความเข้าใจร่วมกันในกลุ่มต่างของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งท่ีใช้ภาษาไทย และภาษาอังกฤษเป็นหลัก โดยใช้กลไกการสื่อสารในรูปแบบ

ต่าง ๆ 
PLO 7: ความเข้าใจพ้ืนฐานธุรกิจที่ดี สามารถอธิบายกระบวนการทางธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับงานของตนได้ 
PLO 8: ความสนใจต่อประเด็นและปัญหาต่างๆ ของโลก พร้อมทั้งพิจารณาผลกระทบของงานของตนที่มีต่อโลกภายนอก  
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4.  ตารางความสัมพันธ์ระหว่างผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร (PLO) กับ KMUTT Student QF และผลการเรียนรู้ 5 ด้านของ TQF 
  

ผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสตูร  
(PLO และ Sub PLO) 

KMUTT Student QF 

ผลการเรียนรู้ 5 ด้านของ TQF หรือ  
มคอ.1 
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PLO 1 

ความสามารถท่ีจะท างาน และใช้ชีวิตได้เป็นอย่างดี ภายใต้กรอบกฎหมาย และคณุธรรม
จริยธรรม ของสังคมไทยและสังคมอื่นๆ และทราบถึงความจ าเป็นที่ต้องศึกษากฎระเบียบ และ
ความเชื่อ ในสถานท่ีหรือองค์กรทีต่นจะเข้าไปท างาน หรือความจ าเป็นท่ีอาจต้องใช้ชีวิตในวิถีที่
แตกต่างจากท่ีตนเองคุ้นเคย 

x x x        
ข้อ 1 (1.1-1.5) 
ข้อ 3 ( 3.1-3.5) 
ข้อ 4 (4.1-4.5) 

PLO 2 ความสามารถในการแสดงความรูด้้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร ์    x       ข้อ 2  (2.1-2.5) 

PLO 3 
 

ความสามารถใช้ทักษะ และความรู้ทางวิศวกรรมโยธาในการท างานได้ด ี    x x x     
ข้อ 2 (2.1-2.5)  ,  
ข้อ 3 (3.1-3.5) 

 

Sub PLO 3.1 
ความเข้าใจในแบบวิศวกรรม ความสามารถที่จะเลือกใช้มาตรฐานและกฎข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง
กับบริบททั้งภายในและภายนอกประเทศ และความสามารถในการออกแบบองค์ประกอบด้าน
วิศวกรรมโยธา (เช่น องค์ประกอบด้านโครงสร้าง ด้านเทคนิคธรณี ดา้นน้า ด้านการขนส่ง การ
ทาง และด้าน วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม เป็นต้น) 

 x   x x     

ข้อ 1 (1.4) 
(1.4) สามารถวิเคราะห์และประเมินผล
กระทบจากการใช้ความรู้ทางวิศวกรรมต่อ
บุคคลองค์กรสังคมและสิ่งแวดล้อม 
ข้อ 3 (3.1-3.5) 

Sub PLO 3.2 
ความสามารถในการวเิคราะห์ปัญหาทางวิศวกรรมโยธา ความสามารถในการบรูณาการ
ความรู้ทางวิศวกรรมโยธา และ อืน่ๆ เพื่อสร้างขั้นตอน และระบบทีใ่ช้งานได้จริง ตลอดจนความ 
สามารถในการเลือกใช้เทคโนโลยแีละวิธีการก่อสร้างที่เหมาะสม 

   x  x x    

ข้อ 2 (2.3) 
(2.3) สามารถบูรณาการความรู้ใน
สาขาวิชาที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อื่น ๆ 
ที่เกี่ยวขอ้ง 
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ผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสตูร  

(PLO และ Sub PLO) 

KMUTT Student QF 

ผลการเรียนรู้ 5 ด้านของ TQF หรือ  
มคอ.1 

KMUTT’s 
citizenship 
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ข้อ 3 (3.3) 
(3.3) สามารถคิด วิเคราะห ์และแก้ไข
ปัญหาด้านวิศวกรรมได้อยา่งมีระบบ 
รวมถึงการใช้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจ
ในการท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ข้อ 5 (5.3) 
(5.3) สามารถประยกุต์ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัยได้
อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

Sub PLO 3.3 
ความสามารถท่ีจะเข้าใจในหลักวสัดุศาสตร์ และข้อมูลเชิงวิศวกรรมจากผลการทดสอบ  

     x x    

ข้อ 2 (2.2) 
(2.2) มีความรู้และความเขา้ใจเกี่ยวกับ
หลักการที่ส าคัญทั้งในเชิงทฤษฎีและ
ปฏิบัติ ในเนื้อหาของสาขาวิชาเฉพาะด้าน
ทางวิศวกรรม 

Sub PLO 3.4 
 ความสามารถในการประเมินผลกระทบจากการด าเนินการทางวิศวกรรม ความสามารถในการ
ติดตามความคืบหน้าและควบคุมคุณภาพของงานวิศวกรรมโยธา และความสามารถในการดูแล
รักษาความปลอดภัยในการท างาน 

  x   x     

ข้อ 1 (1.4) 
(1.4) สามารถวิเคราะห์และประเมินผล
กระทบจากการใช้ความรู้ทางวิศวกรรมต่อ
บุคคลองค์กรสังคมและสิ่งแวดล้อม 
ข้อ 3 (3.3) 
(3.3) สามารถคิด วิเคราะห ์และแก้ไข
ปัญหาด้านวิศวกรรมได้อยา่งมีระบบ 
รวมถึงการใช้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจ
ในการท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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ผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร 
(PLO และ Sub PLO) 

KMUTT Student QF 

ผลการเรียนรู้ 5 ด้านของ TQF หรือ 
มคอ.1 

KMUTT’s 
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PLO 4 

 
ความสามารถท่ีจะเรียนรู้ ปรับปรงุ และพัฒนาทั้งตนเองและผลงาน ตลอดจนถึงสร้างนวัตกรรม
ได้อย่างไม่มีที่สิ้นสุด 

  x   x x   x 
ข้อ 2 (ขอ้ 2.1-2.5) 
ข้อ 3 (ขอ้ 3.1-3.5)  
 
 

PLO 5 

 
 
 
ความสามารถท่ีจะท างานในบทบาทต่าง ๆ ของสมาชิกของกลุ่มได้อย่างดี ตลอดจนสามารถ
ส่งเสริมให้เกิดความสามัคคี และผลงานท่ีดีของกลุ่มได้ 

       x  x 

ข้อ 1 (1.3) 
(1.3) มีภาวะความเป็นผู้น าและผู้ตาม 
สามารถท างานเป็นหมู่คณะสามารถแก้ไข
ข้อขัดแย้งตามล าดับความส าคัญเคารพ
สิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 
รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของ
ความเป็นมนุษย ์
ข้อ 3 (3.1-3.5) 
ข้อ 4 (4.1-4.5) 
ข้อ 5 (5.1-5.5) 

PLO 6 

 
 
 
 

ความสามารถท่ีจะก่อให้เกดิความเข้าใจร่วมกันในกลุม่ต่างของผู้ที่มสี่วนเกี่ยวข้องทั้งที่ใช้
ภาษาไทย และภาษาอังกฤษเป็นหลัก โดยใช้กลไกการสื่อสารในรูปแบบต่าง ๆ  x  x     x  

ข้อ 4 (4.1)  
(4.1) สามารถสื่อสารกับกลุ่มคนที่
หลากหลาย และสามารถสนทนาทั้ง
ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ สามารถใช้ความรู้ในสาขา
วิชาชีพมาสื่อสารต่อสังคมได้ในประเด็นที่
เหมาะสม 
ข้อ 5 (5.3-5.4) 
(5.3) สามารถคิด วิเคราะห ์และแก้ไข
ปัญหาด้านวิศวกรรมได้อยา่งมีระบบ 
รวมถึงการใช้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจ
ในการท างานได้ 
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ผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร 
(PLO และ Sub PLO) 

KMUTT Student QF 

ผลการเรียนรู้ 5 ด้านของ TQF หรือ 
มคอ.1 

KMUTT’s 
citizenship 
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อย่างมีประสิทธภิาพ 
(5.4) มีจินตนาการและความยืดหยุ่นใน
การปรับใช้องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องอย่าง
เหมาะสมในการพัฒนานวัตกรรมหรือตอ่
ยอดองค์ 
ความรู้จากเดิมได้อยา่งสร้างสรรค์ 

PLO 7 

 
 
 
 

ความเข้าใจพ้ืนฐานธุรกิจที่ดี สามารถอธิบายกระบวนการทางธุรกิจทีเ่กี่ยวข้องกับงานของตนได้   x   x x x x x 

ข้อ 1 (1.4) 
(1.4) สามารถวิเคราะห์และประเมินผล
กระทบจากการใช้ความรู้ทางวิศวกรรมต่อ
บุคคลองค์กรสังคมและสิ่งแวดล้อม 
ข้อ 3 (3.2-3.3) 
(3.2) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห ์
และสรุปประเด็นปัญหาและความตอ้งการ  
(3.3) สามารถคิด วิเคราะห ์และแก้ไข
ปัญหาด้านวิศวกรรมได้อยา่งมีระบบ 
รวมถึงการใช้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจ
ในการท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

PLO 8 

 
ความสนใจต่อประเด็นและปัญหาต่าง ๆ ของโลก พร้อมท้ังพิจารณาผลกระทบของงานของตนที่
มีต่อโลกภายนอก  x     x    

ข้อ 1 (1.5) 
(1.5) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและ
วิชาชีพ และมีความรับผิดชอบในฐานะผู้
ประกอบวิชาชีพรวมถึงเข้าใจถึงบริบททาง
สังคมของวิชาชีพวิศวกรรมในแต่ละสาขา
ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน 
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ผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร 
(PLO และ Sub PLO) 

KMUTT Student QF 

ผลการเรียนรู้ 5 ด้านของ TQF หรือ 
มคอ.1 
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ข้อ 2 (2.5) 
(2.5)สามารถใช้ความรู้และทักษะใน
สาขาวิชาของตน ในการประยกุต์แก้ไข
ปัญหางานจริงได้ 
ข้อ 3 (3.5) 
(3.5) สามารถสืบค้นข้อมูลและแสวงหา
ความรู้เพิ่มเติมได้ด้วยตนเอง เพื่อการ
เรียนรู้ตลอดชีวิตและทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงทางองค์ความรู้และ
เทคโนโลยีใหม่ๆ 

สป.อว. ได้พิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตรนี้ผ่านระบบ CHECO แล้ว เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2563 และออกรหัสหลักสูตร 25520141104907



     51 
 
 

ความหมายของกรอบคุณลักษณะบัณฑิตอันพึงประสงค์ของ มจธ. (KMUTT Student QF) 
กรอบคุณลักษณะบัณฑิตอันพึงประสงค์ของ มจธ. (KMUTT Student QF) 

ความเป็นพลเมือง มจธ.  
(KMUTT’s citizenship) 
ใช้ Core Value ของมหาวิทยาลัย
เป็นแนวทางในการปฏิบัติ ซึ่ง
ประกอบด้วย ความเป็นมืออาชีพ
และมีคุณธรรมจริยธรรม 
(Professional and Integrity) 
รวมถึงการยึดมั่นตามหลักปฏิบัติด้าน
จรรยาบรรณองค์กร (Code of 
Conduct)    

ความรับผดิชอบต่อสังคม (Social Responsibility) 
มองการด ารงอยู่ของสังคมเป็นปัจจัยส าคัญในการด ารงอยู่ของ
ตนเอง ไม่แยกตนเองออกจากสภาพแวดล้อม มองภาพเป็นองค์รวม 
เกื้อหนุนสังคม ชุมชน อย่างเต็มก าลัง อุทิศก าลังกาย ก าลังใจในอัน
ที่จะส่งเสริม ความผาสุกสังคม 
ความสามารถในการปรับตัว (Adaptability) 
มีความคิดที่ยืดหยุ่นสามารถปรับตัวทั้งทางด้านความคิด ทัศนคติ 
พฤติกรรมให้เข้ากับสถานการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลงได้ เปิดใจกว้าง
ยอมรับความคิดเห็นที่แตกต่างและพร้อมที่จะแก้ไขปรับปรุงและ
พัฒนาการด าเนินงานในด้านต่างๆ ให้ดีขึ้น 
การเป็นมนุษย์อย่างสมบูรณ์ (Humanization) 
มีทัศนคติมองโลกในแง่ดี ไม่ดูถูกตนเองและผู้อื่น เห็นคุณค่าของ
ความเป็นมนุษย์ใส่ใจดูแล สิ่งแวดล้อม และของสาธารณะ สามารถ
อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้เป็นอย่างดี รู้จักการให้ การแบ่งปัน และการ
เสียสละ 

ความรู้ (Knowledge) 
มีฐานความรู้ทางวิชาการที่ลึกซึ้งในสาขาวิชาที่ศึกษาเป็นอย่างดี และมีความรู้ที่กว้างขวางเกี่ยวกับ 
การเปลี่ยนแปลงต่างๆที่เกิดขึ้น และสามารถน าความรู้มาใช้ในการประกอบวิชาชีพได้อย่างเชี่ยวชาญ และ
ในการด าเนินชีวิตได้อย่างถูกต้องดีงาม 

ทักษะการปฏิบัติเชิงวิชาชีพ (Professional Skill) 
มีความสามารถในการน าความรู้มาสู่การปฏิบัติ มีความช านาญในการใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ทางวิชาชีพ มี
ความสามารถในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการท างาน มีความสามารถช่วยชี้แนะฝึกฝนผู้อ่ืนให้สามารถ
ปฏิบัติงานใช้อุปกรณ์ต่างๆได้ 

ทักษะการคิด (Thinking Skill) 
มีความคิดสร้างสรรค์ มีระบบความคิดท่ีมีเหตุผล  
รู้จักประมวลสารสนเทศ ระดมความคิดรอบด้านจากมุมมองที่แตกต่าง สามารถเลือกใช้แบบแผนความคิด 
ที่หลากหลาย น ามาใช้ในการแก้ไขปัญหาและตัดสินใจได้อย่างมีเหตุมีผล 

ทักษะการเรียนรู้ (Learning Skill) 
รู้จักแสวงหาความรู้ มองการเรียนรู้ว่าเกิดข้ึนได้ในทุกท่ีทุกเวลา ซึ่งจะช่วยพัฒนาให้เป็นผู้เรียนรู้ตลอดชีวิต 
สามารถเรียนรู้ผ่านสื่อต่างๆที่มีอยู่หลากหลายรูปแบบ มีระบบและระเบียบวิธีคิดท่ีดี สามารถแยกแยะ
กลั่นกรองข้อมูลที่ได้มาจากการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม 
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กรอบคุณลักษณะบัณฑิตอันพึงประสงค์ของ มจธ. (KMUTT Student QF) 
ทักษะการจัดการ (Management Skills) 
สามารถตั้งเป้าหมาย วางแผน และด าเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้ข้อจ ากัดของทรัพยากรและอยู่บน
พ้ืนฐานของคุณธรรมจริยธรรม เพื่อให้บรรลุเป้าหมายส่วนตน ทีมงาน องค์กร และสังคม สามารถคาดการณ์
ถึงปัญหา ผลกระทบ ตลอดจนปัจจัยที่เกี่ยวข้องได้ รวมทั้งมีทัศนคติที่ดีและมีความสามารถในการ
เตรียมพร้อม ป้องกัน และแก้ไขสถานการณ์หรือปัญหาเชิงรุก 
ทักษะการสื่อสาร (Communication Skill) 
มีทักษะในการใช้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษได้ดีทั้งด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน สามารถสื่อสารกับผู้อื่นได้อย่าง
ถูกต้องเหมาะสม มีความสามารถในการถ่ายทอด การน าเสนอ มีวิจารณญาณท่ีดีในการรับฟัง 
ภาวะผู้น า (Leadership) 
มีความเชื่อมั่นและเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อ่ืน มีความเข้าใจพ้ืนฐานและความต้องการของทีม สามารถ
สร้างบรรยากาศการท างานเป็นทีม สร้างแรงบันดาลใจ และกระตุ้นให้เกิดการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ รู้เท่าทัน
ต่อสถานการณ์ โอกาส และความท้าทาย และสามารถแสวงหา/สร้างสรรค์วิธีการในการบรรลุเป้าหมายที่
หลากหลาย  มีความสามารถในการรับฟังอย่างลึกซ้ึง สามารถสื่อสาร และประสานงานให้เกิดความร่วมมือ
ในการคิดและลงมือท าของทีม รวมทั้งเป็นแบบอย่างการปฏิบัติที่ดี 

 
มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ พ.ศ. 2553 
มาตรฐานผลการเรียนรูสะทอนคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคประกอบดวย 
1. คุณธรรม จริยธรรม 

1.1  เขาใจและซาบซึ้งในวัฒนธรรมไทย ตระหนักในคุณคาของระบบคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และ ซื่อ
สัตยสุจริต 

1.2  มีวินัย ตรงตอเวลา รับผิดชอบตอตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบและขอบังคับตางๆ ขององคกร
และสังคม 

1.3  มีภาวะความเปนผูน าและผูตาม สามารถท างานเปนหมูคณะ สามารถแกไขขอขัดแยง ตามล าดับ
ความส าคัญ เคารพสิทธิและรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน รวมทั้งเคารพใน คุณคาและศักดิ์ศรีของความ
เปนมนุษย 

1.4  สามารถวิเคราะหและประเมินผลกระทบจากการใชความรูทางวิศวกรรมตอบุคคล องคกร สังคมและ
สิ่งแวดลอม 

1.5  มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ และมีความรับผิดชอบในฐานะผูประกอบวิชาชีพรวมถึงเขาใจ
ถึงบริบททางสังคมของวิชาชีพวิศวกรรมในแตละสาขาตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน 

2. ความรู 
 2.1  มีความรูและความเขาใจทางคณิตศาสตรพ้ืนฐาน วิทยาศาสตรพ้ืนฐาน วิศวกรรมพ้ืนฐานและ

 เศรษฐศาสตรเพ่ือการประยุกตใชกับงานทางดานวิศวกรรมศาสตรที่เก่ียวของ และการสรางนวัตกรรม
 ทางเทคโนโลยี 

 2.2  มีความรูและความเขาใจเกี่ยวกับหลักการที่ส าคัญ ทั้งในเชิงทฤษฎีและปฏิบัติในเนื้อหาของสาขาวิชา
 เฉพาะดานทางวิศวกรรม 

 2.3  สามารถบูรณาการความรูในสาขาวิชาที่ศึกษากับความรูในศาสตรอ่ืนๆ ที่เกี่ยวของ 
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 2.4  สามารถวิเคราะหและแกไขปญหา ดวยวิธีการที่เหมาะสม รวมถึงการประยุกตใชเครื่องมือที่เหมาะสม 
 เชน โปรแกรมคอมพิวเตอร เปนตน 

 2.5  สามารถใชความรูและทักษะในสาขาวิชาของตน ในการประยุกตแกไขปญหาในงานจริงได 
3. ทักษะทางปญญา 
 3.1  มีความคิดอยางมีวิจารณญาณที่ดี 
 3.2  สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะหและ สรุปประเด็นปญหาและความตองการ 
 3.3  สามารถคิด วิเคราะหและแกไขปญหาดานวิศวกรรมไดอยางมีระบบ รวมถึงการใชขอมูลประกอบการ

 ตัดสินใจในการท างานไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 3.4  มีจินตนาการและความยืดหยุนในการปรับใชองคความรูที่เกี่ยวของอยางเหมาะสม ในการพัฒนา

 นวัตกรรมหรือตอยอดองคความรูจากเดิมไดอยางสรางสรรค 
 3.5  สามารถสืบคนขอมูลและแสวงหาความรูเพ่ิมเติมไดดวยตนเอง เพื่อการเรียนรูตลอดชีวิตและทัน       

 ตอการเปลี่ยนแปลงทางองคความรูและเทคโนโลยีใหมๆ 
4. ทักษะความสัมพันธระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
 4.1  สามารถสื่อสารกับกลุมคนที่หลากหลาย และสามารถสนทนาทั้งภาษาไทยและภาษาตางประเทศได 
  อยางมีประสิทธิภาพ สามารถใชความรูในสาขาวิชาชีพมาสื่อสารตอสังคมไดในประเด็นที่เหมาะสม 
 4.2  สามารถเปนผูริเริ่มแสดงประเด็นในการแกไขสถานการณเชิงสรางสรรคทั้งสวนตัวและสวนรวม พรอม

 ทั้งแสดงจุดยืนอยางพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุม รวมทั้งใหความชวยเหลือและอ านวยความ
 สะดวกในการแกไขปญหาสถานการณตางๆ 

 4.3  สามารถวางแผนและรับผิดชอบในการพัฒนาการเรียนรูทั้งของตนเอง และสอดคลองกับทางวิชาชีพ
 อยางตอเนื่อง  

 4.4  รจูักบทบาท หนาที่ และมีความรับผิดชอบในการท างานตามที่มอบหมาย ทั้งงานบุคคลและงานกลุม 
 สามารถปรับตัวและท างานรวมกับผูอ่ืนทั้งในฐานะผูน าและผูตามไดอยางมีประสิทธิภาพ สามารถ
 วางตัวไดอยางเหมาะสมกับความรับผิดชอบ 

 4.5  มีจิตส านึกความรับผิดชอบดานความปลอดภัยในการท างาน และการรักษาสภาพแวดลอมตอสังคม 
5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 5.1  มีทักษะในการใชคอมพิวเตอรส าหรับการท างานที่เก่ียวของกับวิชาชีพไดเปนอยางดี 
 5.2  มีทักษะในการวิเคราะหขอมูลสารสนเทศทางคณิตศาสตรหรือการแสดงสถิติประยุกตตอการแกปญหา

 ที่เก่ียวของไดอยางสรางสรรค 
 5.3  สามารถประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัยไดอยางเหมาะสมและมี

 ประสิทธิภาพ 
 5.4  มีทักษะในการสื่อสารขอมูลทั้งทางการพูด การเขียน และการสื่อความหมายโดยใชสัญลักษณ 
 5.5  สามารถใชเครื่องมือการค านวณและเครื่องมือทางวิศวกรรม เพื่อประกอบวิชาชีพในสาขาวิศวกรรมที่

 เกี่ยวของได 
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 
 

1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 
      เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี  
พ.ศ.2557 
 
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 

2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่ส าเร็จการศึกษา 
  การทวนสอบในระดับรายวิชามีการประเมินทั้งในภาคทฤษฎีและปฏิบัติ และมีคณะกรรมการ

ผู้ทรงคุณวุฒิ พิจารณาข้อสอบในการวัดผลการเรียนรู้ตามท่ีก าหนดไว้ให้เป็นไปตามแผนการสอน 
  การทดสอบในระดับหลักสูตร มีระบบประกันคุณภาพภายใน เพ่ือใช้ในการทวนสอบมาตรฐานการ

เรียนรู้ของนักศึกษา 
  มีการประเมินผลของผู้สอนโดยนักศึกษา เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการเรียนรู้ของนักศึกษา 

2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาส าเร็จการศึกษา 
  การก าหนดกลวิธีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรี ยนรู้ของนักศึกษา เพ่ือน ามาใช้ปรับปรุง

กระบวนการการเรียนการสอนและหลักสูตร รวมทั้งการประเมินคุณภาพของหลักสูตร อาจใช้การประเมินจาก
ตัวอย่างต่อไปนี้ 

(1) ภาวะการได้งานท าของบัณฑิต ประเมินจากบัณฑิตแต่ละรุ่นที่ส าเร็จการศึกษา ในด้านของระยะเวลา
ในการหางานท า ความเห็นต่อความรู้ ความสามารถ ความมั่นใจของบัณฑิตในการประกอบการงาน
อาชีพ 

(2) การตรวจสอบจากผู้ประกอบการ โดยการขอเข้าสัมภาษณ์ หรือ การส่งแบบสอบถาม เพ่ือประเมิน
ความพึงพอใจในบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาและเข้าท างานในสถานประกอบการนั้น ๆ ในคาบ
ระยะเวลาต่างๆ เช่น ปีที่ 1 ปีที่ 5 เป็นต้น 

(3) การประเมินต าแหน่ง และหรือความก้าวหน้าในสายงานของบัณฑิต 
(4) การประเมินจากสถานศึกษาอ่ืน โดยการส่งแบบสอบถาม หรือสอบถามเมื่อมีโอกาสในระดับความพึง

พอใจในด้านความรู้ ความพร้อม และคุณสมบัติด้านอ่ืน ๆ ของบัณฑิตจะส าเร็จการศึกษาและเข้า
ศึกษาเพ่ือปริญญาที่สูงขึ้นในสถานศึกษานั้น ๆ 

(5) การประเมินจากบัณฑิตที่ไปประกอบอาชีพ ในแง่ของความพร้อมและความรู้จากสาขาวิชาที่เรียน 
รวมทั้งสาขาอ่ืน ๆ ที่ก าหนดในหลักสูตร ที่เกี่ยวเนื่องกับการประกอบอาชีพของบัณฑิต รวมทั้งเปิด
โอกาสให้เสนอข้อคิดเห็นในการปรับหลักสูตรให้ดียิ่งขึ้นด้วย 

(6) ความเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ที่มาประเมินหลักสูตร หรือ เป็นอาจารย์พิเศษ ต่อความพร้อม
ของนักศึกษาในการเรียน และคุณสมบัติอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการเรียนรู้ และการพัฒนา 
องค์ความรู้ของนักศึกษา 

(7) ผลงานของนักศึกษาที่วัดเป็นรูปธรรมได้ซึ่ง อาทิ (ก) จ านวนโครงการที่ร่วมท างาน (ข) จ านวน
สิทธิบัตร (ค) จ านวนรางวัลทางสังคมและวิชาชีพ (ง) จ านวนกิจกรรมการกุศลเพ่ือสังคมและ
ประเทศชาติ (จ) จ านวนกิจกรรมอาสาสมัครในองค์กรที่ท าประโยชน์ต่อสังคม 
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3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
 (1) เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี 

พ.ศ. 2557 
ข้อ 30 การส าเร็จการศึกษา 
30.1 นักศึกษาที่จะส าเร็จการศึกษาได้ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนดังต่อไปนี้ 
  30.1.1 เรียนครบหน่วยกิตและรายวิชาตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนดไว้ในหลักสูตร 
  30.1.2 มีแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ ากว่า 2.00 
  30.1.3 ใช้เวลาการศึกษาไม่เกิน 2 เท่าของระยะเวลาการศึกษาที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร  
 ทั้งนี้ไม่นับระยะเวลาการลาพักการศึกษาตามความที่ระบุไว้ในข้อ 51.1.1 แห่งระเบียบนี้ 
  30.1.4 ไม่มีพันธะด้านหนี้สินใดๆ กับมหาวิทยาลัย 
  30.1.5 มีเกียรติและศักดิ์ของนักศึกษาตามหมวดที่ 9 แห่งระเบียบนี้ 
30.2 นักศึกษาที่มีสิทธิ์แสดงความจ านงขอส าเร็จการศึกษาต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนดังนี้ 
  30.2.1 เป็นนักศึกษาภาคการศึกษาสุดท้ายที่ลงทะเบียนเรียนครบตามหลักสูตร 
  30.2.2 เข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
  30.2.3 ให้นักศึกษาที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในข้อ 30.2.1 และ 30.2.2 ยื่นค าร้อง

  แสดงความจ านงขอส าเร็จการศึกษาต่อส านักงานทะเบียนนักศึกษาภายในระยะเวลาที่ 
  มหาวิทยาลัยก าหนด มิฉะนั้นอาจไม่ได้รับการพิจารณาเสนอชื่อต่อสภามหาวิทยาลัยเพ่ือ 
  อนุมัติให้ปริญญาในภาคการศึกษานั้น  

 
   (2) นักศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษาจะต้องผ่านการทดสอบ International English Language Testing System 

(IELTS) โดยได้คะแนน Overall ไม่น้อยกว่า 5.5 หรือ TOEFL ไม่น้อยกว่า 550 หรือ TOEFL (ITB) ไม่น้อยกว่า 79 
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หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์ 
 

1. การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 
(1) มีการปฐมนิเทศแนะแนวการเป็นครูแก่อาจารย์ใหม่ ให้มีความรู้และเข้าใจนโยบายของมหาวิทยาลัย/

สถาบัน คณะตลอดจนในหลักสูตรที่สอน 
(2) ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพ่ิมพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพ่ือส่งเสริมการสอนและการวิจัย

อย่างต่อเนื่องโดยผ่านการท าวิจัยสายตรงในสาขาวิชาและมีงบสนับสนุนในการท าวิจัยจาก
มหาวิทยาลัยและภาควิชาเป็นอันดับแรก การสนับสนุนด้านการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการ
และวิชาชีพในองค์กรต่างๆ การประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ หรือการลา
เพ่ือเพ่ิมพูนประสบการณ์ 

 
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ 

2.1การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 
(1) ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพ่ิมพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพ่ือส่งเสริมการสอนและการวิจัย

อย่างต่อเนื่องโดยผ่านการท าวิจัยสายตรงในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องเป็นอันดับแรก การสนับสนุนด้าน
การศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองค์กรต่าง ๆ การประชุมทางวิชาการทั้งใน
ประเทศและ/หรือต่างประเทศ หรือการลาเพื่อเพ่ิมพูนประสบการณ์ 

(2) การเพ่ิมพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลให้ทันสมัย 
(3) การจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านนวัตกรรมการเรียนการสอน 

2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืน ๆ 
(1) การมีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชนที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาความรู้และคุณธรรม 
(2) มีการกระตุ้นอาจารย์ท าผลงานทางวิชาการสายตรงในสาขาวิชาโครงสร้าง เทคนิคธรณีวิทยา 

ทรัพยากรน้ า ขนส่ง บริหารก่อสร้างและส ารวจ 
(3) ส่งเสริมการท าวิจัยสร้างองค์ความรู้ใหม่เป็นหลักและเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนและมีความ

เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพ เป็นรอง 
(4) จัดสรรงบประมาณส าหรับการท าวิจัย 
(5) จัดให้อาจารย์ทุกคนเข้าร่วมกลุ่มวิจัยต่าง ๆ ของคณะ 
(6) จัดให้อาจารย์เข้าร่วมกิจกรรมบริการวิชาการต่าง ๆ ของคณะ 
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หมวดที ่7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 
 
1.  การก ากับมาตรฐาน  

1.1 จัดหลักสูตรให้สอดคล้องกับ มาตรฐาน หลักสูตรระดับปริญญาตรีของ สกอ. และมาตรฐานวิชาชีพ
วิศวกร ตามเกณฑ์ของสภาวิศวกร 

1.2 ปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยโดยมีการพิจารณาปรับปรุงหลักสูตรทุกๆ 5  ปี  
1.3 จัดการเรียนการสอนให้มีทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ โดยเน้นการเรียนรู้ที่มีผู้เรียนเป็นศูนย์กลางหรือ

ผู้เรียนเป็นแกน เพ่ือให้นักศึกษามีทักษะ รู้จัก คิด วิเคราะห์ และแก้ปัญหาได้ด้วยตนเอง 
1.4 จัดให้มีผู้สนับสนุนการเรียนรู้และ/หรือผู้ช่วยสอน เพ่ือกระตุ้นให้นักศึกษาเกิดความใฝ่รู้ตลอดเวลา 
1.5 ก าหนดให้อาจารย์ที่สอนมีคุณวุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญาโท หรือมีต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่าผู้ช่วย

ศาสตราจารย์หรือเป็นผู้มีประสบการณ์มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านและมีจ านวนคณาจารย์ประจ าไม่
น้อยกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 

1.6 สนับสนุนให้อาจารย์ผู้สอนเป็นผู้น าในทางวิชาการและ/หรือ เป็นผู้เชี่ยวชาญทางวิชาชีพวิศวกรหรือใน
สาขาที่เกี่ยวข้อง 

1.7 ส่งเสริมให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรไปดูงานในหลักสูตรหรือวิชาการที่เก่ียวข้องทั้งในและต่างประเทศ 
1.8 มีการประเมินหลักสูตรโดยคณะกรรมการวิชาการภาควิชาฯ ทุกปี และคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ภายนอกอย่างน้อยทุกๆ 5 ปี  
1.9 จัดท าฐานข้อมูลของนักศึกษา อาจารย์อุปกรณ์ เครื่องมือวิจัย งบประมาณ ความร่วมมือกับหน่วยงาน

อ่ืน ทั้งในและต่างประเทศและผลงานทางวิชาการทุกปีการศึกษาเพ่ือเป็นข้อมูลในการพัฒนาหลักสูตร 
1.10 ประเมินความพึงพอใจของหลักสูตรและการเรียนการสอนโดยบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาและผู้ใช้

บัณฑิตทุกปี 
   
2.  บัณฑิต  
 ภายใต้กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ซึ่งมุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ ทั้งภาคทฤษฎี
และภาคปฏิบัติเป็นการน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์จริงได้อย่างสร้างสรรค์ ท าให้ภาควิชาวิศวกรรม
โยธาน ากรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ข้างต้น มาพัฒนาเป็นกลยุทธ์ส าหรับการเรียนรู้ของ
นักศึกษา ดังรายละเอียดที่แสดงผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตรแล้วนั้น สามารถแบ่งผลลัพธ์ของการเรียนรู้
ออกเป็น 3 กลุ่มส าคัญ  ได้แก่ 1) ภาคทฤษฎี 2) ภาคปฏิบัติ และ 3) ภาคท่ัวไป โดยที่ภาคทฤษฎีเน้นการสร้าง
พ้ืนฐานความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์พ้ืนฐานที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมโยธาโดยตรง และเน้น
พ้ืนฐานทางวิศวกรรมทั่วไป ในการศึกษาของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 – 2 ในขณะที่นักศึกษาจะได้เรียนรู้ความรู้ทาง
ทฤษฎีเฉพาะทางในชั้นปีที่ 2 – 4 ซึ่งนักศึกษาที่มีความต้องการในการศึกษาระดับที่สูงขึ้น จะมีความรู้
ความสามารถเพียงพอ ในขณะเดียวกันหลักสูตรยังสอดแทรกการปฏิบัติลงไปในทุกชั้นปี โดยเริ่มจากการ
ประลองในวิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน การประลองที่จัดขึ้นส าหรับนักศึกษาวิศวกรรมโยธาต่างๆ รวมถึงการฝึกงาน
ภาคสนามและโครงงานในชั้นปีที่ 4 ซึ่งส่งผลให้นักศึกษาสามารถเชื่อมโยงทฤษฎีและการปฏิบัติเข้าด้วยกัน 
ส าหรับการศึกษาทั่วไป เป็นการเพ่ิมความคิดให้นักศึกษามองเห็นมุมและวิธีคิดพิจารณาที่แตกต่างออกไปจาก
วิศวกรรมโยธา มีความค านึงถึงผลกระทบต่างๆ ฝึกฝนการเรียนรู้ การสื่อสารกับบุคคลอ่ืน รวมถึงการท างาน
ร่วมกันกับนักศึกษาในสาขาและต่างสาขาและคณะ ซึ่งทั้งหมดนี้ เป็นการเพ่ิมเติมในรายละเอียดของมาตรฐาน
หลักสูตรข้างต้น 
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3.  นักศึกษา 
3.1 การรับนักศึกษา 

 3.1.1 เป็นผู้ส าเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
และกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ช่วงชั้นที่ 4 หรือสายการเรียนวิทยาศาสตร์ –คณิตศาสตร์ หรือ
ประกาศนียบัตรที่กระทรวงศึกษาธิการเทียบเท่ากับวิทยาศาสตร์ เนื้อหาสอดคล้องกับการจัดการเรียนการสอน
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในปัจจุบันหรือส าเร็จการศึกษาเทียบเท่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจาก
ต่างประเทศ 

3.1.2 ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและ/หรือ เป็นไปตาม 
ระเบียบข้อบังคับการคัดเลือกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 

3.1 การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 
3.2.1 จัดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ แนะน าการวางเป้าหมายชีวิต แนวทางการเรียนใน

ระดับอุดมศึกษา และการแบ่งเวลาเพื่อทบทวนบทเรียน 
3.2.2 มอบหมายหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาให้แก่อาจารย์ทุกคน ท าหน้าที่สอดส่องดูแล ตักเตือน ให้

ค าแนะน าแก่นักศึกษา 
3.2.3 จัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการสร้างความสัมพันธ์ของนักศึกษาและการดูแลนักศึกษา เช่น วัน

แรกพบระหว่างนักศึกษากับอาจารย์ วันพบผู้ปกครอง การติดตามการเรียนของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 จากอาจารย์ 
ผู้สอนและจัดกิจกรรมสอนเสริมถ้าจ าเป็น เป็นต้น 

3.3 การควบคุมดูแลระหว่างเรียน การคงอยู่และการส าเร็จการศึกษา 
     ด าเนินการควบคุมดูแลนักศึกษาระหว่างเรียน ทั้งในแง่ของผลการศึกษา การวางแผนการศึกษา การ

ให้ค าปรึกษา การอยู่อาศัย และปัญหาอ่ืนๆ ที่จะส่งผลกระทบต่อการศึกษา ในเบื้องต้นอาศัยกลไกของอาจารย์
ที่ปรึกษาชั้นปี อาจารย์ที่ปรึกษากิจกรรมของภาควิชา และอาจารย์ที่ปรึกษาชมรม ต่ างๆ หากมีกรณีต้อง
พิจารณาเป็นพิเศษจะเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการภาควิชา โดยอ้างอิงการพิจารณาต่างๆ เช่น สภานภาพการ
ศึกษา การคงอยู่ และการส าเร็จการศึกษา ตามระเบียบของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  

3.4 การสนับสนุนและการให้ค าแนะน านักศึกษา  
 ภาควิชาฯ มีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการให้แก่นักศึกษาทุกคน โดยนักศึกษาที่มีปัญหาใน

การเรียนสามารถปรึกษากับอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการได้ โดยอาจารย์ของภาควิชาฯ ทุกคนจะต้องท าหน้าที่
อาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการให้แก่นักศึกษา และทุกคนต้องก าหนดชั่วโมงให้ค าปรึกษาในเวลาท างาน เพ่ือให้
นักศึกษาเข้าปรึกษาได้  นอกจากนี้ต้องมีที่ปรึกษากิจกรรมเพ่ือให้ค าปรึกษาแนะน าในการจัดท ากิจกรรมแก่
นักศึกษา 

 3.5 การประเมินความพึงพอใจและการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา   
นักศึกษาจะต้องท าการประเมินผลการสอนของแต่ละรายวิชาที่เรียนในทุกภาคการศึกษาตามระบบ

สารสนเทศของมหาวิทยาลัย และการร้องเรียนเรื่องต่างๆ นักศึกษาสามารถท าได้อย่างอิสระทุกระดับโดยส่งข้อ
ร้องเรียนต่างๆ ผ่านส านักงานธุรการภาควิชา หรือ กล่องรับความคิดเห็น โดยจะเปิดเผยชื่อ หรือไม่เปิดเผยชื่อ
ก็ได้ โดยอาศัยการพิจารณาของผู้บริหารภาควิชา และ คณะกรรมการภาควิชา ซึ่งจะได้รับการพิจารณาและ
ตอบสนองทุกกรณี และกรณีที่นักศึกษามีความสงสัยเกี่ยวกับผลการประเมินในรายวิชาใดสามารถที่จะยื่นค า
ร้องขอดูกระดาษค าตอบในการสอบ  ตลอดจนดูคะแนนและวิธีการประเมินของอาจารย์ในแต่ละรายวิชาได้ 
และเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  
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4. อาจารย์ 
    4.1 การรับอาจารย์ใหม่ 

4.1.1 อาจารย์ประจ าต้องมีคุณวุฒิเป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 โดยมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้   
(1)ส าเร็จการศึกษาทางสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา  หรือสาขาวิชาที่เก่ียวข้อง  
(2)มีประสบการณ์การสอนทางสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา หรือสาขาวิชาที่เก่ียวข้อง 
(3)มีความสามารถในการสอนด้วยภาษาอังกฤษตามเกณฑ์การรับอาจารย์ของมหาวิทยาลัย 

4.1.2 มีความเข้าใจถึงวัตถุประสงค์และเป้าหมายของหลักสูตร  
4.1.3 มีความรู้ มีทักษะในการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาและมี

ประสบการณ์ท าวิจัยหรือประสบการณ์ประกอบวิชาชีพในสาขาวิชาที่สอน     
    4.2 การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร 
          คณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และผู้สอน จะต้องประชุมร่วมกันในการวางแผนจัดการเรียนการสอน 
ประเมินผล และให้ความเห็นชอบการประเมินผลทุกรายวิชา เก็บรวบรวมข้อมูล เพ่ือเตรียมไว้ส าหรับการ
ปรับปรุงหลักสูตร ตลอดจนปรึกษาหารือแนวทางที่จะท าให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร และได้บัณฑิตเป็นไป
ตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์  
    4.3 การแต่งตั้งคณาจารย์พิเศษ  
          มีนโยบายในการเชิญผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก (ทั้งในและต่างประเทศ) มาร่วมสอนในบางหัวข้อที่
ต้องการความเชี่ยวชาญเฉพาะหรือประสบการณ์จริง 
 
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
    ด าเนินการบริหารจัดการหลักสูตรโดยอาศัยผู้รับผิดชอบหลักสูตร ซึ่งเป็นอาจารย์ประจ า จ านวน 5 ท่าน
โดยเป็นผู้เชี่ยวชาญที่มีความช านาญในด้านวิศวกรรมโยธา ที่มีผลงานวิชาการอย่างต่อเนื่อง ท างานวิจัย งาน
บริการวิชาการ และเป็นผู้ช านาญการในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องทางวิศวกรรมโยธา ท าให้สามารถเล็งเห็น
ผลกระทบและความส าคัญในการผลิตบัณฑิตในสาขาวิศวกรรมโยธาได้อย่างแท้จริง  
    โดยผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีหน้าที่ ควบคุม ก ากับดูแลการด าเนินการ ออกแบบรายวิชา วางระบบผู้สอนและ
กระบวนการจัดการการเรียนการสอน จัดหาผู้มีประสบการณ์ และอาจารย์ผู้สอนอ่ืนๆ ที่มีความเชี่ยวชาญตรง
ในสาขาวิชาอ่ืนๆ เพ่ือมาเสริมคุณภาพหลักสูตร พิจารณาการประเมินผล โดยท าการประชุมสรุป ทุกๆ ภาค
การศึกษา ติดตามประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนในภาพรวม พิจารณาประเมินผลการศึกษา เกณฑ์การ
วัดผล และคุณภาพของข้อสอบร่วมกับหัวหน้าสาขาวิชาและผู้บริหารภาควิชา และออกแบบกิจกรรมส่งเสริม
การเรียนรู้ จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้นอกห้องเรียน การศึกษาดูงาน และด าเนินการร่วมกับเจ้าหน้าที่ฝ่าย
สนับสนุน การวิจารณ์เสนอแนะ ให้ข้อคิดเห็นในการปรับปรุงการเรียนการสอนและการวัดผลต่างๆ ของ
อาจารย์ผู้สอนแต่ละรายวิชาในหลักสูตร โดยอ้างอิงเกณฑ์การพิจารณาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ คุณลักษณะของบัณฑิต มจธ.วิสัยทัศน์ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ และบริหาร
หลักสูตรตามแนวทางมาตรฐานสากล 
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6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
ภาควิชาฯ จัดสรรงบประมาณประจ าปี ทั้งงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้ เพ่ือจัดซื้อต ารา สื่อการเรียน

การสอน โสตทัศนูปกรณ์และวัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์อย่างเพียงพอ  เพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอนในชั้น
เรียนและสร้างสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับการเรียนรู้ด้วยตนเองของนักศึกษา  

6.1 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม  
ใช้สถานที่และอุปกรณ์การสอนของภาควิชาวิศวกรรมโยธา  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า

ธนบุรี ซึ่งมีพ้ืนที่รวมทั้งหมด 6,523. 78 ตารางเมตร  
6.1.1  อุปกรณ์การสอน 

ภาควิชาวิศวกรรมโยธามีเครื่องมือและอุปกรณ์พ้ืนฐาน ส าหรับห้องปฏิบัติการวิศวกรรมโยธา 
ดังต่อไปนี้ 

- Soil Mechanics Laboratory 
1.Atterberg's limits 
2.Specific gravity and index property of soil 
3.Sieve Analysis 
4.Hydrometer 
5.Compaction test 
6.California bearing ratio 
7.Direct shear test 
8.Unconfined compaction test 
9.Permeability test 
10.Field density test 
11.Consolidation test 
12.Triaxial test 
13.Pile load test 

 
- Civil Engineering Material  

1.Modulus of elasticity of concrete 
2.Non-destructive test of concrete by Rebound hammer 
3.Non-destructive test of concrete by UPV 
4.Compression parallel grain test of wood  
5. Compression perpendicular grain test of wood 
6.Shear parallel of wood 
7.Static bending test of wood 
8.Tension test of steel 
9.Direct shear test of steel 
10.Cold bend test of steel 
11.Specific gravity and water absorption of fine and coarse aggregates 
12.Specific gravity of cement 
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13.Specific gravity of asphalt 
14.Penetration test of asphalt 

   
- Cement and concrete Materials Laboratory 

1.Fineness of cement and pozzolanic materials 
2.Normal consistency and setting time of cement paste 
3.Sieve analysis of coarse and fine aggregates 
4.Flow table test of mortar 
5.Compressive strength of mortar 
6.Tensile strength of mortar 
7.Setting time of concrete 
8.Slump of concrete 
9.Compressive strength of concrete 
10.Bond strength of concrete  
11.Splitting tensile strength of concrete 
12.Flexible strength of concrete 
13.Durability Test (Introduction to advanced laboratory for concrete durability) 

 
- Hydraulic Laboratory 

1.Flow through a sluice gate 
2.Hydraulic Jump 
3.Flow Measurement in Closed Conduit 
4.Flow over Broad-Crested weir 
5.Hydrostatic Pressure 
6.Meta centric Height 
7.Flow Measurement by Notched  
8.Impact of Jet 
9.Friction Loss in Pipelines 
10.Performance of a Centrifugal Pump 
11.Free and Forced Vortex 
12.Pipe System 

 
- Surveying  

1.การวัดระยะด้วยเทปและนับช่วงก้าว 
2.การตั้งกล้องระดับ และการท าระดับสายใยเดียว 
3.การท าระดับสามสายใย 
4.การท าระดับแบบตั้งกล้องคู่ 
5.การท าระดับตามแนวยาว (Profile) 
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6.การท าระดับตามขวาง (Cross Section) 
7.การกล้องธีโอโดไลท์ 
8.การวัดมุมดิ่ง 
9.การวัดมุมแบบมีทิศทาง 
10.การวัดมุมซ้ ามุมทวน 
11.การท าวงรอบปิด 
12.การท าระดับสามสายใย 
13.การท าวงรอบเปิด 
14.การวางโค้งวงกลม(Circular Curve) 
15.การท าระดับ Profile , Cross section 
16.การเก็บรายละเอียดในภูมิประเทศและท าแผนที่ 
17.การใช้กล้อง Total Station 
18.การท าวงรอบปิดด้วยกล้อง Total Station 
19.การเก็บรายละเอียดในภูมิประเทศด้วยกล้อง Total Station 
20.ท าแผนที่ด้วยโปรแกรม AutoCad 3D 
 
อุปกรณ์ในการผลิตสื่อและโสตทัศนูปกรณ์ 
 - โทรทัศน์แบบแอลซีดีขนาด 50 นิ้ว    จ านวน 1    เครื่อง 
 - โทรทัศน์แบบแอลซีดีขนาด 26 นิ้ว    จ านวน 6    เครื่อง 
 - กล้องถ่ายวิดีโอแบบดิจิทัล     จ านวน 19   ตัว 
 - กล้องถ่ายรูปแบบดิจิทัล      จ านวน 8     ตัว 
 - ชุดเครื่องรับส่งสัญญาณเสียงไร้สายส าหรับกล้องวีดิทัศน์  จ านวน 1     ชุด 
 - เครือ่งวิดีโอแบบเล่นและบันทึกเทป    จ านวน 3    เครื่อง 
 - เครือ่งเล่นวิดีโอเทป      จ านวน 3    เครื่อง 
 - เครื่องฉายสไลด์       จ านวน 4    เครื่อง 
 - ฉากถ่ายภาพส าเร็จรูป      จ านวน 1    เครื่อง 
 - อุปกรณ์ตัดต่อภาพวีดิทัศน์     จ านวน 1    เครื่อง 
 - เครื่องฉายภาพจากคอมพิวเตอร์     จ านวน 15  เครื่อง 
 - เครื่องสลับสัญญาณเสียงและภาพ    จ านวน 2    เครื่อง 
 - เครื่องฉายภาพแบบ 3 มิต ิ     จ านวน 4    เครื่อง 
 
งานระบบคอมพิวเตอร์ 
 - เครื่องคอมพิวเตอร์ Server (Dual CPU)    จ านวน 1     ชุด 
 - อุปกรณ์เชื่อมต่อสัญญาณเครือข่ายคอมพิวเตอร์   จ านวน 1     ชุด 
 - เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ AlphaPa 2.26A   จ านวน 2     เครื่อง 
 - เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์      จ านวน 1    เครื่อง 
 - เครื่องตัดสติ๊กเกอร์ Roland SX-15    จ านวน 1    เครื่อง 
 - อุปกรณ์เชื่อมต่อระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์   จ านวน 1      ชุด 
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 - เครื่องพิมพ์เลเซอร์ขาวด า พร้อมอุปกรณ์เครือข่าย HP5100  จ านวน 2    เครื่อง 
 - เครื่องพิมพ์เลเซอร์ขาวด าขนาด A4    จ านวน 2    เครื่อง 

6.1.2 ห้องสมุด 
ใช้ส านักหอสมุดของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ซึ่งมีหนังสือทางวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยีมากกว่า 124,404 รายการ และมีวารสารวิชาการต่างๆ กว่า 2,500 รายการ มีหนังสือที่
เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีและวิศวกรรมไม่น้อยกว่า 15,000 เล่ม 
    6.2 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม 

 ประสานงานกับส านักหอสมุด ในการจัดซื้อหนังสือและต าราที่เกี่ยวข้อง เพ่ือบริการให้อาจารย์และ
นักศึกษาได้ค้นคว้า และใช้ประกอบการเรียนการสอน ในการประสานการจัดซื้อหนังสือนั้น อาจารย์ผู้สอนแต่
ละรายวิชาจะมีส่วนร่วมในการเสนอแนะรายชื่อหนังสือ ตลอดจนสื่ออ่ืนๆ ที่จ าเป็น นอกจากนี้อาจารย์พิเศษที่
เชิญมาสอนบางรายวิชาและบางหัวข้อ ก็มีส่วนในการเสนอแนะรายชื่อหนังสือ ส าหรับให้ส านักหอสมุดจัดซื้อ
หนังสือด้วย 
    6.3 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร 

การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร  ซึ่งจะประสานงานการจัดซื้อจัดหาหนังสือเพ่ือเข้า
ส านักหอสมุด และท าหน้าที่ประเมินความพอเพียงของหนังสือ ต ารา นอกจากนี้  มีเจ้าหน้าที่ด้านต่างๆ ซึ่งจะ
อ านวยความสะดวกในการใช้สื่อของอาจารย์แล้ว ยังต้องประเมินความพอเพียงและความต้องการใช้สื่อของ
อาจารย์ด้วย โดยมีรายละเอียด ดังตารางต่อไปนี้ 

เป้าหมาย การด าเนินการ การประเมินผล 
1. จัดหาห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ 

ระบบเครือข่ายอุปกรณ์ การเรียน
การสอน  ทรัพยากรสื่ อและ
ช่องทางการเรียนรู้ที่เพียบพร้อม
เ พ่ือสนับสนุนทั้ งการศึกษาใน
ห้องเรียนนอกห้องเรียน และการ
เรียนรู้ด้วยตนเอง อย่างเพียงพอ
และมีประสิทธิภาพ 

1. จัดให้มีห้องเรียน ที่มีระบบ
มัลติมีเดีย เพ่ือใช้ประกอบ 

     การเรียนการสอนที่ทันสมัย
ส า ม า ร ถ ใ ช้ ง า น อ ย่ า ง มี
ประสิทธิภาพ 

 

1. ร ว บ ร ว ม ข้ อ มู ล จ า น ว น
ห้องเรียนเครื่องมือ อุปกรณ์    
สื่อการเรียนการสอน 

2. วิเคราะห์และประเมินผลการ 
    ใช้ห้องเรียน 
 
 

 2. จัดเตรียมห้องปฏิบัติการที่มี
เ ค รื่ อ ง มื อ ทั น ส มั ย แ ล ะ
เครื่องมือวิชาชีพในระดับ
ส า ก ล เ พ่ื อ ใ ห้ นั ก ศึ ก ษ า
สามารถฝึกปฏิบัติ และสร้าง
ค ว า ม พ ร้ อ ม ใ น ก า ร
ปฏิบัติงานในวิชาชีพ 

2. จั ด ท า ส ถิ ติ ก า ร ใ ช้ ง า น
ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ 
โรงฝึกงาน ในมิติจ านวน
ชั่ ว โ ม ง ต่ อ สั ป ด า ห์ แ ล ะ
จ านวนนักศึกษาที่มาใช้งาน
ต่อหัวนักศึกษา 

 
 3. จั ด ใ ห้ มี ร ะบ บ เ ค รื อ ข่ า ย

คอมพิว เตอร์ ที่ นั กศึ กษา
สามารถหาความรู้เพิ่มเติมได้
ด้วยตนเอง ด้วยจ านวนและ
ประสิทธิภาพที่เหมาะสม 

3. สถิติของจ านวนหนังสือต ารา
แ ล ะ สื่ อ มั ล ติ มี เ ดี ย  ที่ มี
ให้บริการ รวมทั้งสถิติการใช้
งานหนั งสือต าราและสื่อ
มัลติมีเดีย 

สป.อว. ได้พิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตรนี้ผ่านระบบ CHECO แล้ว เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2563 และออกรหัสหลักสูตร 25520141104907



64 

 

เป้าหมาย การด าเนินการ การประเมินผล 
 4. จัดให้มีห้องสื่อการเรียนการ

สอน  มีบริการทั้งหนังสือ
ต ารา และสื่อมัลติมีเดีย เพ่ือ
ช่วยการเรียนรู้ และค้นคว้า
เพ่ิมเติมแก่ผู้เรียน 

4. ผลส ารวจความพึงพอใจของ
นักศึกษาต่อการให้บริการ
ทรัพยากร เพ่ือการเรียนรู้
และการปฏิบัติการ 

 5. ก าหนดแผนการดูแล ซ่อม
บ ารุง อุปกรณ์การเรียนการ
ส อ น  เ พ่ื อ ใ ห้ มี จ า น ว น
เพียงพอและยืดอายุการใช้
งาน 

5. จัดท าสถิติจ านวนเครื่องที่
เสียและระยะเวลา 

 
7. ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators)  

 

ตัวบ่งชี้และเป้าหมาย ปีการศึกษา 

2561 2562 2563 2562 2563 
1.อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมใน
การประชุมหลักสูตรเพ่ือวางแผน ติดตาม และทบทวนการ
ด าเนินงานหลักสูตร อยางนอยปการศึกษาละสองครั้ง โดยมีการ
บันทึกการประชุมทุกครั้ง 

     

2. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ หรือมาตรฐาน
คุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี) 

     

3. มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี) อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาค
การศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 

     

4. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา และรายงานผล
การด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ภายใน 30 วัน 
หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาท่ีเปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา 

     

5. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร ภายใน 60 วัน 
หลังสิ้นปีการศึกษา 

     

6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ที่ก าหนดในรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของ
ประสบการณ์ (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอน
ในแต่ละปีการศึกษา 
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ตัวบ่งชี้และเป้าหมาย ปีการศึกษา 

2561 2562 2563 2562 2563 
7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน
หรือการประเมิน ผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการด าเนินงาน
ที่รายงานในรายงานผลการด าเนินการของหลักสูตรปีที่แล้ว 

     

8.  อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือแนะน า
ด้านการจัดการเรียนการสอน 

     

9.  อาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ 
และ/หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 

     

10. จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการ
พัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี 

     

11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อ
คุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยมากกว่า 3.5  จากคะแนนเต็ม 5.0 

     

12. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ย
มากกว่า3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 
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หมวดที่ 8 การประเมิน และปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 
 

1.  การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน 

ช่วงก่อนการสอนควรมีการประเมินกลยุทธ์การสอนโดยทีมผู้สอนและ/หรือ การปรึกษา หารือกับ
ผู้เชี่ยวชาญด้านหลักสูตรหรือวิธีการสอนส่วนช่วงหลังการสอนควรมีการวิเคราะห์ผลการประเมินการสอน
โดยนักศึกษาและการวิเคราะห์ผลการเรียนของนักศึกษา  

ด้านกระบวนการน าผลการประเมินไปปรับปรุงสามารถท าโดยรวบรวมปัญหา/ข้อเสนอแนะเพ่ือ
ปรับปรุง และก าหนดประธานหลักสูตรและทีมผู้สอนน าไปปรับปรุงและรายงานผลต่อไป 
1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 

 -  ประเมินโดยนักศึกษาในแต่ละวิชา 
 -  การสังเกตการณ์ของผู้รับผิดชอบหลักสูตร/ประธานหลักสูตร และ/หรือทีมผู้สอน  
 -  ภาพรวมของหลักสูตรประเมินโดยบัณฑิตใหม่ 
 -  การทดสอบผลการเรียนรู้ของนักศึกษาเทียบเคียงกับสถาบันอื่นในหลักสูตรเดียวกัน 
 
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 

การประเมินหลักสูตรในภาพรวมโดยส ารวจข้อมูลจาก 
 -นักศึกษาปีสุดท้าย/ บัณฑิตใหม่ 
 -ผู้ว่าจ้าง 
 -ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
  รวมทั้งส ารวจสัมฤทธิ์ผลของบัณฑิต 
        เพ่ือให้การผลิตบัณฑิตมีความรู้ ความสามารถสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน และ
สังคม ตลอดจนเพื่อให้ผู้กรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรสามารถด าเนินการติดตาม และประเมินความส าเร็จ
ของกระบวนการการเรียนการสอน ได้อย่างตรงประเด็น ผู้บริหารหลักสูตรจึงได้จัดท าการเก็บข้อมูลที่
เกี่ยวข้องสมรรถนะต่างๆของบัณฑิตเบื้องต้น โดยการท าการระดมสมองร่วมกับผู้ใช้บัณฑิต ทั้งที่เป็น
บริษัทเอกชน รัฐวิสาหกิจ และหน่วยราชการ มากกว่า 30 ราย จัดท าการระดมสมองภายในภาควิชา และ
ท ากลุ่มสนทนาย่อย (Focus Group) ร่วมกับบัณฑิตท่ีจบมาแล้วไม่เกิน 3 ปี 

    เมื่อน าข้อมูลมาศึกษาจึงสามารถสรุปเป็นประเด็นส าคัญๆได้ ดังต่อไปนี้ 
2.1 บัณฑิตควรมีทักษะการเรียนรู้ และทักษะความคิดท่ีดี 

- มีความใฝ่รู้ และสามารถเรียนรู้และพัฒนาตัวเอง และงานได้ตลอดเวลา 
- สามารถทางความคิดเชิงระบบ ความคิดวิเคราะห์ ความคิดสร้างสรรค์ ตลอดจนความคิดเชิง

นวัตกรรม 
- สามารถบริหารจัดการความรู้ เช่น การจัดเก็บดิจิตอลไฟล์อย่างเป็นระบบ จัดหมวดหมู่ การ

แบ่งปัน และการถ่ายทอด 
2.2 บัณฑิตสามารถสื่อสาร รวมไปถึงการน าเสนอ เป็นภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี 
2.3 บัณฑิตสามารถท างานท่ีประเทศใดก็ได้ 

- สามารถใช้ภาษาต่างประเทศได้เป็นอย่างดี 
- มีความรู้กฎหมายระหว่างประเทศ 
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- สามารถท างานกับคนที่มีพ้ืนฐานทางวัฒนธรรมแตกต่างกันได้ 
- สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการสื่อสารได้เป็นอย่างดี 

2.4 บัณฑิตสามารถท างานเป็นทีม และสามารถบริหารจัดการได้ 
- สามารถสร้างความร่วมมือ เจรจาและต่อรอง ปรับตัวได้ 
- มีความกล้า คิด ท า และตัดสินใจ 
- สามารถวางแผนการท าโครงงานได้ 
- มีความเข้าใจงานบริหารโดยรวม เช่น การเงิน บริหารและพัฒนาบุคคล การตลาด ฯลฯ 

2.5 บัณฑิตควรมีทัศนคติที่ด ี
- สามารถพัฒนางานโดยเน้นเป้าหมายได้อย่างต่อเนื่อง 
- มีความสามารถทางอารมณ์ ที่จะช่วยให้ด าเนินชีวิตได้อย่างสร้างสรรค์ และเป็นสุข (EQ) 
- มีวินัย และความรับผิดชอบ 
- สามารถท างานภายใต้ความกดดันได้ 

2.6 บัณฑิตมีความรู้พ้ืนฐานที่ดี รวมไปถึงการอ่านแบบ สามารถลงมือท าได้จริง โดนผสมผสานความ
เข้าใจเชิงหลักการ และความสามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยี ให้เหมาะสมกับการท างาน 

2.7 ควรมีการปรับกระบวนการการเรียนการสอน 
- เพ่ือให้สามารถบูรณการกับภาคอุตสาหกรรมมากขึ้น และสามารถเชิงผู้มีความเชียวชาญพิเศษมา

สอนได ้
- มีนวัตกรรมการเรียนการสอน เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ 
- เพ่ือให้นักศึกษาได้ฝึกฝนภาษาอังกฤษอย่างต่อเนื่องมากที่สุด 
- เพ่ือให้นักศึกษาได้ฝึกฝนการน าเสนอ ทั้งภาษาไทย และอังกฤษอย่างสม่ าเสมอ 

2.8 ควรมีการให้การปรึกษา แนะน าอาชีพ และทางเลือกให้นักศึกษา 
 
3. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 
 ต้องผ่านการประกันคุณภาพหลักสูตรและจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี 
สาขาวิศวกรรมศาสตร์ และตัวบ่งชี้เพ่ิมเติมข้างต้น รวมทั้งการผ่านการประเมินการประกันคุณภาพภายใน ตาม
เงื่อนไขของมหาวิทยาลัย 

 
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 

-  การน าข้อมูลจากการรายงานผลการด าเนินการรายวิชาเสนออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
-  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสรุปผลการด าเนินการประจ าปีเสนอหัวหน้าภาควิชา 
-  ประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตรเพื่อพิจารณาทบทวนผลการด าเนินการหลักสูตร 
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เอกสารแนบ 
ภาคผนวก ก.  ค าอธิบายรายวิชา          
ภาคผนวก ข. ตารางเปรียบเทียบ 
 ข.1  รายวิชาที่เปลี่ยนแปลงไประหว่างหลักสูตรเดิมและหลักสูตรปรับปรุง   
 ข.2  เนื้อหาสาระส าคัญของหลักสูตรกับเนื้อหาสาระตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  

                      เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ พ.ศ. 2553  
ภาคผนวก ค.  ประวัติอาจารย์ประจ าหลักสูตร        
ภาคผนวก ง. ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร       
ภาคผนวก จ.  ความร่วมมือด้านวิชาการและการแลกเปลี่ยนนักศึกษา กับมหาวิทยาลัยต่างประเทศ  
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ภาคผนวก 
ก. ค าอธิบายรายวิชา 
 
GEN 101 พลศึกษา         1(0–2–2) 

(Physical Education) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

รายวิชานี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจถึงความจ าเป็นในการเล่นกีฬาเพ่ือ
สุขภาพ หลักการออกก าลังกาย การป้องกันการบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา โภชนาการ และ
วิทยาศาสตร์การกีฬา ตลอดจนฝึกทักษะกีฬาสากล ซึ่งเป็นที่นิยมโดยทั่วไปตามความสนใจ หนึ่ง
ชนิดกีฬา จากหลากหลายชนิดกีฬาที่เปิดโอกาสให้เลือก เพ่ือพัฒนาความเป็นผู้มีสุขภาพและบุคลิก
ที่ดีมีน้ าใจนักกีฬา รู้จักกติกามารยาท ที่ดีในการเล่นกีฬาและชมกีฬา 

This course aims to study and practice sports for health, principles of exercise, 
care and prevention of athletic injuries, and nutrition and sports science, including 
basic skills in sports with rules and strategy from popular sports. Students can choose 
one of several sports provided, according to their own interest. This course will create 
good health, personality and sportsmanship in learners, as well as develop 
awareness of etiquette of playing, sport rules, fair play and being good spectators. 

 
GEN 111 มนุษย์กับหลักจริยศาสตร์เพื่อการด าเนินชีวิต                  3(3-0-6) 

 (Man and Ethics of Living) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

รายวิชานี้มุ่งเน้นแนวคิดในการด าเนินชีวิตและแนวทางในการท างาน ตามแบบอย่างที่ดีที่เป็น
แนวทางการปฏิบัติของสิ่งที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีได้ตั้งเป้าหมายในการพัฒนา
ให้บัณฑิตของมหาวิทยาลัยเป็นบัณฑิตที่เก่งและดี และมีจรรยาบรรณในวิชาชีพ ตลอดจนปลูกฝังให้
นักศึกษาเข้าใจถึงวิสัยทัศน์และเป้าหมายของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี โดย
จัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ องค์ความรู้ เพ่ือสร้างทัศนคติที่ดีต่อการท าประโยชน์เพ่ือ
ส่วนรวม ความเป็นพลเมือง และน าความรู้และความถนัดในวิชาชีพของตนไปใช้ในการพัฒนาตนเอง
ตลอดระยะเวลาที่ศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยและสืบต่อเนื่องไปถึงการด าเนินชีวิตเพ่ือประโยชน์แห่ง
ตนเองและผู้อ่ืน เพ่ือให้บัณฑิตมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี 

This course studies the concept of living and working based on KMUTT’ s 
Mission to develop its students to be the best academically, to have morality and 
work ethics, and to demonstrate the KMUTT vision and mission through the use of 
knowledge and integrative learning approaches.  Students will be able to gain 
KMUTT’ s desirable vision of the University such as, social responsibility, KMUTT 
Citizenship, professional skills, and to apply knowledge toward life in KMUTT and 
beyond for the benefit of themselves and others. 

GEN 121 ทักษะการเรียนรู้และการแก้ปัญหา      3(3-0-6) 
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(Learning and Problem Solving Skills) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

วิชานี้เน้นการพัฒนาการเรียนรู้อย่างยั่งยืนของนักศึกษา ฝึกทักษะในการคิดเชิงบวก ศึกษา
การจัดการความรู้และกระบวนการการเรียนรู้ ผ่านการท าโครงงานที่นักศึกษาสนใจ ที่เน้นการ
ก าหนดเป้าหมายทางการเรียนรู้ รู้จักการตั้งโจทย์ การศึกษาวิธีการแสวงหาความรู้ การแยกแยะ
ข้อมูลกับข้อเท็จจริง การอ่าน แก้ปัญหา การสร้างความคิดการคิดอย่างสร้างสรรค์ การคิดเชิงขวาง 
การสร้างแบบจ าลอง การตัดสินใจ การประเมินผล และการน าเสนอผลงาน  

This course aims to equip students with the skills necessary for life- long 
learning.  Students will learn how to generate positive thinking, manage knowledge 
and be familiar with learning processes through projects based on their interest. 
These include setting up learning targets; defining the problems; searching for 
information; distinguishing between data and fact; generating ideas, thinking 
creatively and laterally; modeling; evaluating; and presenting the project. 

 
GEN 231 มหัศจรรย์แห่งความคิด       3(3-0-6) 

(Miracle of Thinking) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

วิชานี้จะให้ความหมาย หลักการ คุณค่า แนวคิด ที่มาและธรรมชาติของการคิด โดยการสอน
และพัฒนานักศึกษาให้มีการคิดเป็นระบบ การคิดเชิงระบบ การคิดเชิงวิพากษ์ และการคิดเชิง
วิเคราะห์ การอธิบายทฤษฎีหมวก 6 ใบที่เกี่ยวข้องกับการคิด นอกจากนี้ยังได้กล่าวถึงการเชื่อมโยง
ความคิด/การผูกเรื่อง การเขียน โดยมีการท าตัวอย่างหรือกรณีเพ่ือศึกษาการแก้ปัญหาโดยวิธีการ
คิดเชิงระบบ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สังคม บริหารจัดการ สิ่งแวดล้อมและอ่ืนๆ 

This course aims to define the description, principle, value, concept and nature 
of thinking to enable developing students to acquire the skills of systematic thinking, 
systems thinking, critical thinking and analytical thinking.  The Six Thinking Hats 
concept is included.  Moreover, idea connection/story line and writing are explored.  
Examples or case studies are used for problem solving through systematic thinking 
using the knowledge of science and technology, social science, management, and 
environment, etc. 

 
GEN 241 ความงดงามแห่งชีวิต        3(3-0-6) 

(Beauty of Life) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
  ศึกษาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับคุณค่าและความงามท่ามกลางความหลากหลาย
ทางวัฒนธรรม  เน้นที่การรับรู้คุณค่า การสัมผัสความงามและการแสดงออกทางอารมณ์ของมนุษย์  
รับรู้และเรียนรู้เกี่ยวกับคุณค่าและความงามในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวกับการด ารงชีวิตมนุษย์ เช่น ชีวิตกับ
ความงามในด้านศิลปะ ดนตรี วรรณกรรม รวมไปถึงความงามในธรรมชาติรอบๆ ตัวมนุษย์  
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  This course aims to promote the understanding of the relationship between 
humans and aesthetics amidst the diversity of global culture.  It is concerned with 
the perception, appreciation and expression of humans on aesthetics and value.  
Students are able to experience learning that stimulates an understanding of the 
beauty of life, artwork, music and literature, as well as the cultural and natural 
environments. 

 
GEN 351 การบริหารจัดการยุคใหม่และภาวะผู้น า     3(3-0-6) 
            (Modern Management and Leadership) 

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
แนวคิดการบริหารจัดการยุคใหม่ หน้าที่พ้ืนฐานของการจัดการประกอบด้วย การวางแผน 

การจัดองค์กร การควบคุมการตัดสินใจ การสื่อสาร การจูงใจ ภาวะผู้น า  การจัดการทรัพยากร
มนุษย์การจัดการระบบสารสนเทศ ความรับผิดชอบต่อสังคม ตลอดจนการประยุกต์ใช้สถานการณ์
ต่างๆ 

This course examines the modern management concept including basic 
functions of management— planning, organizing, controlling, decision- making, 
communication, motivation, leadership, human resource management, management 
of information systems, social responsibility— and its application to particular 
circumstances. 

 
GEN 201 ศาสตร์และศิลป์ในการปรุงและบริโภคอาหาร        3(3-0-6) 
             (Art and Science of Cooking and Eating) 
             วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

รายวิชานี้มุ่งเน้นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคของผู้เรียน การเลือกสรรวัตถุดิบที่
ควรน ามาปรุงอาหารและเลือกอาหารที่ปรุงส าเร็จได้อย่างปลอดภัย การพัฒนาทักษะในการปรุง
อาหารได้หลากหลายด้วยความประณีต สวยงามและคุ้มค่า การรู้วิธีใช้ เก็บรักษา และบริโภคอาหาร 
รวมทั้งสามารถใช้ภาชนะรองรับอาหารได้อย่างคุ้มค่า ประณีตและรักษ์สิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ 
ผู้เรียนยังสามารถใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการรังสรรค์เมนูอาหารใหม่ๆ ที่เกิดจากการผสมผสาน
เมนูอาหารจากหลากหลายวัฒนธรรม (Fusion Food) 

This course aims to change students’ eating behavior, safely select ingredients 
and ready-made dishes, develop cooking skills with neatness, beauty and efficiency, 
know how to use, preserve and consume foods, and use food containers with 
suitability, neatness and environment- friendliness.  Additionally, the students can 
employ their creativity to create new menus or “Fusion Food” from the combination 
of various cultures. 
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ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา 
1.นักศึกษามีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหารของตนเองอย่างมีคุณภาพชีวิตที่ดี  
2.นักศึกษาสามารถเลือกสรรวัตถุดิบที่ควรน ามาปรุงอาหารและเลือกอาหารที่ปรุงส าเร็จได้

อย่างปลอดภัย 
3.นักศึกษารู้วิธีการปรุงอาหารได้หลากหลายด้วยความประณีต สวยงามและคุ้มค่า 
4.นักศึกษารู้จักใช้ เก็บรักษา และบริโภคอาหาร รวมทั้งสามารถใช้ภาชนะรองรับอาหารได้

อย่างคุ้มค่า ประณีตและรักษ์สิ่งแวดล้อม 
5.นักศึกษาสามารถปรุงอาหารแบบผสมผสานอาหารหลากหลายวัฒนธรรม (Fusion 

Food) ได้อย่างสร้างสรรค์ 
 
GEN 211 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง          3(3-0-6) 

         (The Philosophy of Sufficiency Economy) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

ศึกษาแนวทางการพัฒนาทางเศรษฐกิจในอดีตของสังคมไทย ปัญหา ผลกระทบที่เกิดจาก
การพัฒนาเศรษฐกิจที่ผ่านมา เหตุผลของการน าแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในสังคมไทย 
แนวคิด ความหมาย และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใน
รูปแบบต่างๆที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตในระดับบุคคล ชุมชน องค์กร และประเทศ  รวมไปถึง
กรณีศึกษาที่เก่ียวข้อง และกรณีศึกษาตามโครงการพระราชด าริ  

This course emphasizes the application of previous Thai economic 
development approaches, the problems and impacts of the development, the 
rationale for applying the concept of sufficiency economy to Thai society, the 
meaning and fundamental concept of the philosophy of sufficiency economy, and 
the application of this philosophy to lifestyles at individual, community, organization, 
and national levels.  The study covers relevant case studies as well as the Royal 
Projects.  

 
GEN 212 การพัฒนาจิตเพื่อชีวิตที่สมบูรณ์ด้วยวิถีพุทธ        3(2-2-6) 

   (Mind Development through Buddhism for a Fulfilling Life) 
   วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

รายวิชานี้มุ่งเน้นการพัฒนานักศึกษาทางด้านจิตใจ ให้เป็นผู้ที่มีจิตใจเข้มแข็งมั่นคง ดีงาม มี
ความสุข ซึ่งจะเป็นพื้นฐานส าคัญส าหรับการพัฒนาทางด้านปัญญาเพื่อให้เข้าถึงสัจธรรมของชีวิต  
โดยผ่านกระบวนการปฏิบัติสมาธิภาวนาตามหลักมหาสติปัฏฐาน 4  เป็น(หมวดกายานุปัสสนา) ซึ่ง
กระบวนการเรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติ (Learning by doing) การบรรยายเกี่ยวกับสมาธิ เช่น 

              ประโยชน์ของสมาธิ การน าสมาธิไปใช้ในชีวิต ประจ าวัน สมาธิกับการเรียนและการท างาน 
 ความแตกต่างระหว่างสมถะและวิปัสสนา และการบรรยายธรรมะในหัวข้อที่เป็นประโยชน์ต่ อการ
น าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน ตลอดจนเป็นแนวทางปฏิบัติเพ่ือให้ประสบผลส าเร็จในชีวิตและสามารถ
อยู่ในสังคมได้อย่างเป็นสุข 
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This course aims to foster spiritual growth and develops equanimity, 
compassion and happiness, which are the foundations for the wisdom to understand 
the true nature of life.  This will be done through contemplative practices in 
accordance with Mahasatipatthana 4 ( The 4 foundations of mindfulness : 
Kayanupassana section) .  The learning process is based on the ‘ learning by doing’ 
approach and will include talks about Samadhi, such as the benefits of Samadhi, 
how Samadhi can be used in daily life, Samadhi and work, the differences between 
Samadha and Vipassana, as well as other Dhamma topics that will be useful in daily 
life along with the Dhamma guidance for success and well-being in modern society. 

 
            ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา 

1.นักศึกษาเห็นคุณค่าของการพัฒนาจิตใจตนเอง โดยฝึกหัดจัดการพัฒนาคุณสมบัติที่ดีงาม
เป็นคุณประโยชน์ขึ้นมา และท าให้เข้มข้นแข็งแรง พร้อมกับลดละก าจัดกิเลส ได้แก่ ความ
โลภ ความโกรธ ความหลง ฯลฯ ให้เบาบางไป 

2.นักศึกษาเห็นประโยชน์ของการฝึกสมาธิ ตั้งใจเรียนรู้และฝึกฝนการท าสมาธิภาวนาอย่าง
จริงจังจนมีสมาธิที่พัฒนาขึ้นอย่างได้ผลจริง 

3.นักศึกษาเข้าใจหลักธรรมค าสอนว่าเป็นเรื่องใกล้ตัวและเป็นสากล สามารถน าไปประยุกต์ใช้
ในชีวิตประจ าวันได ้

4.นักศึกษามีความเจริญงอกงามในคุณธรรม จริยธรรม จิตใจแน่วแน่ก้าวไปในกุศลธรรม มี
ความสงบ เบิกบาน เอิบอิ่ม สดชื่น ผ่องใส และเป็นสุข 

5.นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเรื่องธรรมชาติของชีวิต เชื่อในเรื่องกฎแห่งกรรม มีความมุ่งมั่น
ที่จะประกอบแต่กุศลกรรมและหลีกเลี่ยงอกุศลกรรมทั้งหลาย มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็น
พ้ืนฐาน มีจรรยาบรรณในวิชาการและวิชาชีพ 

6.นักศึกษามีวินัยในตนเอง ปฏิบัติตามกฎระเบียบของมหาวิทยาลัยฯ มีความอดทน อดกลั้น 
และค านึงถึงผลกระทบต่อสังคมและบุคคลรอบข้างที่อาจเกิดข้ึนจากการกระท าของตนเอง  

7.นักศึกษาสามารถท างานร่วมกับผู้ อ่ืนได้ โดยสามารถสื่อสาร รับฟังความคิดเห็น และ
แก้ปัญหาที่เกิดข้ึนในทีม เพ่ือให้สามารถด าเนินงานไปสู่เป้าหมายที่วางไว้ได้ 

 
GEN 222 สังคมวัฒนธรรมไทยและประเด็นร่วมสมัย           1 (0 – 2 – 2) (S / U) 
 (Thai Society, Culture and Contemporary Issues) 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

รายวิชานี้แบ่งเนื้อหาสาระออกเป็น 2  ส่วน ส่วนแรกรับผิดชอบจัดการเรียนการสอนโดย
ส านักงานวิชาศึกษาทั่วไป คณะศิลปศาสตร์ ส่วนที่สองรับผิดชอบโดยภาควิชาที่เป็นผู้รับนักศึกษา
แลกเปลี่ยน 

ส่วนที่ 1   แนะน า ให้ความรู้เบื้องต้น สร้างความเข้าใจ และเชื่อมโยงประเด็นด้านสังคม 
วัฒนธรรม และภาษา รวมทั้งเหตุการณ์ปัจจุบันในประเทศไทย การประยุกต์น าความรู้ไปใช้
แก้ปัญหาท่ามกลางความหลากหลายทางแนวคิดและวัฒนธรรม รวมไปถึงการมีส่วนร่วมกับ
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กิจกรรมทางสังคม การสร้างเครือข่าย การสร้างความเข้าใจลักษณะและแนวโน้มของสังคมไทย
ร่วมสมัย (15 ชั่วโมง) 

The class will give an introduction and orientation to Thailand.  The course 
provides students with perception of Thailand focusing on culture, society and 
language.  The structure of the course will be able to assist students to appreciate 
being in Thailand comparatively and also make connections with the broader field 
of features and trends of contemporary Thai society . 

ส่วนที่ 2   นักศึกษาต้องมีส่วนร่วมในการศึกษาทางวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์หรือ
ศาสตร์วิชาต่างๆ ในส่วนที่สองของวิชานี้ประกอบไปด้วยการบรรยาย การอภิปราย หรือโครงการ
ขนาดเล็ก ที่เกี่ยวกับบริบทของสังคมไทยร่วมสมัยโดยนักศึกษาสามารถน าความรู้ทางวิชาการมา
แก้ไขปัญหาในสังคม (15 ชั่วโมง) 

Students are expected to engage in scientific, engineering challenges or in 
other technical field of choice. This part of the course con 
sists of lectures, discussions and/or mini projects related to the context of Thailand 
and contemporary issues where students apply their scientific knowledge to tackle 
the given problems. 

 
GEN 223 พร้อมรับภัยพิบัติ                          3(3-0-6) 

(Disaster Preparedness)  
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

การเรียนรู้เกี่ยวกับภัยพิบัติเป็นสหวิทยาการในการน าเอาความรู้ทางเทคนิคและความรู้
ทางสังคมศาสตร์มาร่วมกันใช้ติดตามสถานการณ์ภัย ประเมินความเสี่ยง วางแผนรับมือและการลด
ผลกระทบบนฐานของการร่วมมือกันบน "กรอบการท างานข้ามหน่วยงานในการรับมือวิกฤติ" ที่
ประกอบด้วย 4Cs คือ การเข้าใจรับรู้ถึงภัย (cognition) การสื่อสาร (communication) การ
ประสานงานร่วมมือกันจัดการภัย (coordination) และการควบคุมภัย (control) ในสถานการณ์ที่
เกิดขึ้น เพ่ือให้นักศึกษาสามารถแก้ไขปัญหาในสถานการณ์ด้วยความยืดหยุ่นในภาวะที่มีความ
ซับซ้อน โดยมีความเข้าใจทั้งเทคโนโลยีและระบบสังคมที่เชื่อมโยงกัน ปรับตัวได้เมื่อภัยพิบัติมี
ความถี่และความรุนแรงเพ่ิมข้ึน 

   Disaster education is the multidisciplinary approach which integrated 
between technical science and social science.  It aim to monitor the hazard, risk 
assessment, planning and mitigate the disaster based on inter-organizational crisis 
management framework which is characterized by four primary decision points (4Cs) 
as; 1)  Cognition:  detection of risk, 2)  Communication:  interpretation of risk for the 
immediate context, 3)  Coordination:  connect to multiple organizations in a wider 
area, and 4)  Control:  self-organization and mobilization of a collective to reduce 
risk.  This subject may led the student have the capacity to coping with the 
complexity in the disaster by the flexibility.  Moreover, the student may have the 
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adaptability and the understanding both technology and social linkage while 
disaster are more frequency and more intensity  

 
 ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา 
1.เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับปรากฏการณ์ภัยธรรมชาติ มีความรู้เกี่ยวกับ

การรับมือภัยพิบัติ ตั้งแต่ระดับบุคคลเกี่ยวกับทักษะการเอาตัวรอดจากภัยพิบัติ ความรู้
ระดับชุมชนในเตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติ ความรู้ระดับท้องถิ่น-จังหวัดในวงจรการบริหาร
จัดการสาธารณภัย ไปจนถึงความรู้ระดับประเทศเกี่ยวกับองค์กร กฎหมายที่เก่ียวข้อง และ
ระบบการให้ความช่วยเหลือของประเทศไทย 

2.เพ่ือให้นักศึกษามีทักษะในการวิเคราะห์ความเสี่ยง มีทักษะในการสื่อสาร ในการสร้างความ
ร่วมมือและการปรับตัวกับภัยพิบัติ 

                     3.เพ่ือให้นักศึกษามีความตระหนักในการลดความเสี่ยงจากภัยต่าง ๆ ที่มีโอกาสจะเผชิญได้ใน
ชีวิตประจ าวัน 

 
GEN 224 เมืองน่าอยู ่                           3(3-0-6) 

(Liveable City) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 รายวิชานี้มุ่งเน้นแนวคิดในการท าความเข้าใจและสร้างความตระหนักต่อสภาพปัญหาของ
เมือง ความหลากหลายทางสังคมและวัฒนธรรมที่ด ารงอยู่ในเมือง และแนวทางในการสร้างเมืองน่า
อยู่ที่จะมีส่วนสนับสนุนให้บัณฑิตของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีมีทัศคติและความ
ตระหนักต่อการมีส่วนร่วมกับปัญหาของเมืองในฐานะพ้ืนที่การใช้ชีวิต รวมถึงทัศนคติในการสร้าง
ประโยชน์ส่วนรวมต่อสังคม และความเป็นเมืองในการตระหนักถึงหน้าที่ความรับผิดชอบและยอมรับ
ความหลากหลายทางสังคม นอกจากนี้ รายวิชานี้มีแนวคิดในการสร้างความเข้าใจและความ
ตระหนักต่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยังยืน 2030 (Sustainable Development Goals–SDGs 2030
) ซึ่งเป็นเป้าหมายหนึ่งที่มีความส าคัญท้ังในระดับนานาชาติ ระดับประเทศ และมหาวิทยาลัย 

This course aims to study conceptions of understanding and raising awareness 
to urban problems, social and cultural diversity in urban areas, as well as liveable 
city models.  These conceptions could significantly support KMUTT graduates’ 
attitudes and awareness to their participation with urban problems as public space. 
It could also raise their viewpoints to public interests and urbanization together with 
their roles, responsibilities and acceptance for social diversity. In addition, this course 
has an idea for understanding and realization to Sustainable Development Goals–
SDGs 2 0 3 0  which becoming an important goal for international, national and 
university levels. 
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ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา 
1.นักศึกษาสามารถเข้าใจสาเหตุปัญหาของเมืองและปัจจัยที่เก่ียวเนื่อง รวมถึงแนวทางใน

การแก้ไขปัญหาตั้งแต่ระดับปัจเจกบุคคลจนถึงระดับโครงสร้างทางสังคม 
2.นักศึกษาเข้าใจและสามารถวิเคราะห์ถึงความสัมพันธ์ของปัจจัยต่าง ๆ ในแต่ละสภาพ

ปัญหาของเมืองกับผลกระทบในชีวิตประจ าวัน  
3.นักศึกษาสามารถสื่อสารสร้างความร่วมมือในชั้นเรียน และมีปฏิสัมพันธ์กับกลุ่มคนต่าง ๆ 

ในเมืองเพ่ือสร้างความร่วมมือในการวิเคราะห์และเสนอทางออกต่อปัญหาของเมือง  
4.นักศึกษาสามารถท างานร่วมกับเพ่ือนในการระดมความคิด รับฟังความคิดเห็น แก้ปัญหา

และสร้างชิ้นงานเพื่อการบรรลุเป้าหมายในการสร้างชิ้นงานจากการประยุกต์
ประสบการณ์และความรู้ในชีวิตประจ าวันได้ 

5.นักศึกษาตระหนักถึงปัญหาของเมืองและเห็นคุณค่าในการร่วมมือกันจัดการกับปัญหา
ของเมือง 

6.นักศึกษามีวินัยในตนเองและค านึงถึงผลกระทบต่อสังคมและคนรอบข้างที่อาจเกิดจาก
การกระท าของตนเอง 

 
GEN 225 การเขียนบันทึกสะท้อนคิดเพื่อการพัฒนาตนเอง                   3(1-4-4) 

(Reflective Journal Writing for Self-Improvement) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

รายวิชานี้เป็นการพัฒนาทักษะการเขียนที่น าเอาประสบการณ์ในสถานประกอบการมาเป็น
หัวข้อสะท้อนคิดโดยมุ่งเน้นความส าคัญของทักษะทางสังคมที่สอดแทรกอยู่ในการท างานเฉพาะ
วิชาชีพ และพัฒนาความรู้ความเข้าใจในเรื่องการประเมินคุณลักษณะทางสังคมของบุคคลที่มี
อิทธิพลต่อการท างาน เครื่องมือในการวิเคราะห์คุณลักษณะได้มาจากการประเมินตนเองและการ
ประเมินจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในกิจกรรมหรือสายบังคับบัญชา บันทึกการสะท้อนคิดนี้จะช่วยให้
เกิดการเรียนรู้จุดแข็งและจุดอ่อนในทักษะทางสังคมของตนเอง การประเมินรอบด้านโดยตนเอง
และบุคคลรอบข้างจะช่วยสร้างผู้เรียนให้สามารถพัฒนาทักษะและนิสัยของตนเองได้อย่างถูกต้อง 

This course aims to develop reflection journal writing of learners undergo to 
look back on their past learning experiences in workplaces. It emphasises the 
importance of soft skills for success in workplaces and helps students to develop 
their understand on social skill evaluation which is a necessary characteristic to 
perform efficiently in workplace. The analytical tools are self-evaluation and 
feedback from supervisors. Both strength and weakness are reported on their 
reflection journal. This include feedback from him or herself and external sources 
is helpful for developmental purposes, providing it to students to assist them in 
developing work skills and behaviors appropriately. 

 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา 
1.เพ่ือพัฒนาทักษะการเขียนประสบการณ์การปฏิบัติงานตามสภาพความเป็นจริงในสถาน 
  ประกอบการด้วยรูปแบบการบันทึกสะท้อนการคิด และการเขียนรายงานสรุปผล 
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2.เพ่ือพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ และรู้จักน าเอาความคิดเห็นของผู้อ่ืนมาเป็น
องค์ประกอบส าคัญในการประเมินตนเอง  

3.เพ่ือพัฒนานักศึกษาให้เข้าใจความส าคัญการเปลี่ยนแปลง การปรับตัว และการจัดการ
อารมณ์ของตนเองในการท างานร่วมกับผู้อ่ืน 

 
GEN 232 การวิจัยและนวัตกรรมบนฐานชุมชน                   3(3-0-6) 

(Community Based Research and Innovation) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 รายวิชานี้มุ่งเน้นผู้เรียนรู้จักชุมชนและนวัตกรรมชุมชน เรียนรู้วิธีการสร้างงานวิจัยเชิง
วิทยาศาสตร์และกระบวนการออกแบบโครงงานนวัตกรรม โดยใช้ชุมชนบริเวณใกล้เคียง
มหาวิทยาลัยเป็น Social lab ส าหรับการเรียนรู้และหาโจทย์วิจัยที่เป็นปัญหาจริงของชุมชน เรียนรู้
การวิเคราะห์โจทย์ปัญหาและความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย การวิเคราะห์ความส าคัญ ข้อดีข้อเสีย 
คุณค่า/มูลค่า และงบประมาณรายได้ต้นทุน เรียนรู้กระบวนการสร้างและประเมินผลงานวิจัยและ
นวัตกรรม การออกแบบโครงงานอย่างสร้างสรรค์และเน้นการสร้างคุณค่างานวิจัย วิธีการสืบค้น
ข้อมูล การเขียนข้อเสนอโครงงาน และส่วนท้ายเป็นการน าเสนอโครงงาน ผ่านกิจกรรมในลักษณะ 
Pitching (การน าเสนอเพ่ือขายผลงานกับผู้ลงทุน) และโปสเตอร์  

 This course provides knowledge in scientific research methodology and 
design process for creating innovative projects. Students engaged in learning process 
by taking several field- trips to visit the local community nearby KMUTT campus to 
learn and understand problems encountered in community.  The local communities 
are used as the social lab for the learning and as source of research questions that 
originated from the real- life problems in the communities.  Students, then, design 
innovative method and write the research proposal that aims to solve the problem 
and create value for the community. The final section of the course requires students 
to organize the exhibition and presenting the project and through the pitching activity 
and poster presentation.  

 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา 
1.นักศึกษาสามารถบูรณาการความรู้ทางวิทยาศาสตร์เพ่ือน าไปใช้แก้ปัญหาและสร้าง

ประโยชน์กับ Social Lab ของมหาวิทยาลัย  นักศึกษา และได้เรียนรู้ชุมชนและ
นวัตกรรมชุมชนหลากหลายจากท่ัวประเทศ  

2.นักศึกษาสามารถเข้าใจวิธีคิดกระบวนการออกแบบสร้างสรรค์และสร้างคุณค่างานวิจัย
นวัตกรรมเทคโนโลยีเพ่ือชุมชน 

3.นักศึกษาสามารถประเมินผลงานวิจัยและนวัตกรรมแบบมุ่งเป้า  การวิเคราะห์โจทย์
ปัญหาหาแนวทางแก้ปัญหาด้วยเทคโนโลยีให้สอดคล้องกับความต้องการที่แท้จริงของ
กลุ่มเป้าหมายและผู้ใช้งาน  
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4.นักศึกษาสามารถวิเคราะห์ความส าคัญ ข้อดีข้อเสีย คุณค่า/มูลค่า และงบประมาณ
รายได้ต้นทุน เรียนรู้การเขียนข้อเสนอโครงงาน การน าเสนอผลงานเพ่ือขอทุนสนับสนุน
จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผู้ให้ทุน โดยวิชานี้เปิดโอกาสให้นักศึกษามีโอกาสลงพ้ืนที่จริง 
เชิญผู้มีความรู้ตรงสาขาให้ค าปรึกษา และเปิดเวทีเชิญผู้ใช้งานและผู้ส่วนได้ส่วนเสียอ่ืน
เข้าร่วมรับฟังข้อเสนอโครงงานของนักศึกษา 

 
GEN 242 ปรัชญาจีนกับการด าเนินชีวิต                    3(3-0-6) 

(Chinese Philosophy and Ways of Life) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

รายวิชานี้มุ่งเสนอให้นักศึกษาได้เห็นถึงวิธีการน าปรัชญาจีนมาประยุกต์ใช้กับบริบทใน
ชีวิตประจ าวัน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาใจ กาย และปฏิสัมพันธ์ในสถานการณ์ต่าง ๆ 
รายวิชานี้มีเป้าหมายเพ่ือสร้างทัศนคติในเชิงบวกให้กับนักศึกษา โดยเน้นย้ าเรื่องการสร้างทัศนคติท่ี
ถูกต้องเพ่ือการเรียนรู้และการฝึกทักษะซึ่งจะเป็นสิ่งเสริมสร้างความฉลาดทางอารมณ์ นอกจากนี้ยัง
มีเป้าประสงค์ไปสู่การท าความเข้าใจประเด็นสุขภาพกายผ่านหลักปรัชญาเต๋า  มุ่งแสวงหลักการที่
สามารถน าไปสู่ความส าเร็จ อาท ิประเด็นการท างานเป็นทีม คุณสมบัติผู้น า เป็นต้น ในกระบวนการ
ดังกล่าว จะมีการน าเอาปรัชญาของจีนหลากหลายแนวทางมาเป็นเครื่องมือให้นักศึกษาได้สะท้อน
ความคิด และน ามาประยุกต์ใช้เพื่อยกระดับการใช้ชีวิตให้ดียิ่งขึ้น 

This course introduces students to how Chinese philosophy could be applied 
to the context of everyday life and thus contributes to the beneficial development 
of mind, body and interactions with all things and environment.  The course aims to 
cultivate positive attitude among students by placing emphasis on the right attitude 
to learning and skills that promote emotional intelligence.  The focus is also 
concerned with achieving a better understanding of “ physical health”  through 
approaches of Taoism. The attention is also directed toward exploring principles that 
could lead to success with the primary focus on teamwork and leadership.  In doing 
so, a diverse set of Chinese philosophical styles are provided as instruments for 
students to reflect on and improve their ways of living. 

 
            ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา 

1.นักศึกษาตระหนักรู้ถึงความส าคัญของจีนในปัจจุบัน สามารถท าความเข้าใจเนื้อหา
โครงสร้างของปรัชญาแนวคิดแบบจีนในภาพรวม อันจะเป็นการเปิดมิติต่อการท าความ
เข้าใจจีนในยุคเก่าและยุคใหม่ ตลอดจนสามารถเทียบเคียงโครงสร้างพัฒนาการวิธีคิดกับ
สังคมไทยได้อย่างแยบยล 

2.นักศึกษาสามารถเข้าใจหลักวิธีคิด กลไกของการคิดอันก่อตัวมาจากพ้ืนฐานการสั่งสมของ
ประสบการณ์ และสามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขส่วนที่เป็นต้นตอของพฤติกรรมอันก่อให้เกิด
ปัญหาได้ 

3.นักศึกษาสามารถคิด พูด และท าสิ่งต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์อย่างมีหลักการและมีความมั่นใจ 
โดยสามารถประยุกต์ใช้ศาสตร์และศิลป์ด้านการพูด การเขียน และการแสดงออกได้อย่าง
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เหมาะสม อันจะเป็นหลักในการพัฒนาตนให้สมบูรณ์พร้อมต่อโอกาสต่าง ๆ รอบตัวมาก
ยิ่งขึ้น 

4.นักศึกษาสามารถปรับทัศนคติของตนต่อการศึกษาเล่าเรียน เพ่ือให้เกิดความสุขใน 
 

GEN 301 การพัฒนาสุขภาพแบบองค์รวม      3(3-0-6) 
  (Holistic Health Development) 

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
รายวิชานี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้เกิดความเข้าใจในการเสริมสร้างสุขภาพแบบองค์รวม เพ่ือให้

มีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยเน้นการส่งเสริมทั้งสุขภาพกายและจิตองค์ประกอบของสุขภาพที่ดี ปัจจัยที่
ส่งผลต่อสุขภาพการดูแลสุขภาพตนเองแบบบูรณาการ โภชนาการ การเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน สุขนา
มัย การพัฒนาสมรรถนะทางกายการออกก าลังกายเพ่ือพัฒนาบุคลิกภาพจิตใจและอารมณ์ การ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาสุขภาพจิต การฝึกสติ สมาธิ และการท าความเข้าใจชีวิตการด าเนินชีวิต
อย่างบุคคลที่มีสุขภาพดีตามนิยามของ WHO และข้อมูลการตรวจสุขภาพทั่วไปและการทดสอบ
สมรรถภาพทางกาย 

The objective of this course is to develop students’  holistic knowledge on 
heath development for good life quality. The course emphasizes both physical and 
mental health care promotion, including composition of wellness;factors affecting 
health; integrated health care; nutrition; immunity strengthening; sanitation; 
competent reinforcement of physical activities to empower the smartpersonality and 
the smart mind, and to facilitate healthy and balanced emotional development; 
preventing and solving problems on mental health; practices in concentration, 
meditation and self-understanding; definition of wellness by WHO; and information 
on general health check up and physical fitness tests. 

 
GEN 311 จริยศาสตร์ในสังคมฐานวิทยาศาสตร์      3(3-0-6) 
             (Ethics in Science-based Society) 

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
วิชานี้ เป็นการศึกษาประเด็นทางจริยธรรมและสังคมที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี ผู้เรียนจะต้องศึกษาทฤษฎีจริยธรรมเบื้องต้นของตะวันตกและตะวันออก ผู้เรียนจะต้อง
เรียนรู้การประยุกต์ใช้ทฤษฎีเหล่านี้กับกรณีศึกษาที่เกิดขึ้นในสังคมปัจจุบัน และจะต้องวิเคราะห์
วิจารณ์บทบาทของนักวิทยาศาสตร์ เพ่ือจะได้เกิดความเข้าใจต่อความซับซ้อนในประเด็นทาง
จริยธรรมซึ่งนักวิทยาศาสตร์ในวิชาชีพด้านต่างๆ ก าลังประสบอยู่ โดยมุ่งเน้นการประยุกต์ใช้
กรณีศึกษา การวิเคราะห์และการวิจารณ์ในห้องเรียน จุดมุ่งหมายของวิชานี้คือ การส่งเสริมให้
ผู้เรียนพัฒนาความเข้าใจต่อความคิดเห็นที่ขัดแย้งกันในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี และสามารถให้ความหมายและก าหนดมาตรฐานจริยธรรมของตนเองซึ่งพัฒนาขึ้นจาก
การวิพากษ์วิจารณ์ร่วมกันจากทัศนะต่างๆ ได้ 

This course will explore a variety of ethical and social issues in science and 
technology. Students will study basic theories of ethics from the West and the East. 
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They will learn how to apply these theories to contemporary cases.  They will be 
asked to critically evaluate the role of the scientist in society, and to become aware 
of complex ethical issues facing scientists in different professions.  Case studies will 
be used extensively throughout the course, with an emphasis on critical debate. The 
goal of the course is to enable each student to develop an understanding of 
conflicting opinions regarding science and technology, and to define and refine their 
own ethical code of conduct based on evaluation of arguments from differing 
viewpoints. 

 
GEN 321 ประวัติศาสตร์อารยธรรม         3(3-0-6) 

   (The History of Civilization)  
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

ศึกษาเกี่ยวกับต้นก าเนิดและพัฒนาการของมนุษย์ใน 5 ยุคได้แก่ ยุคก่อนประวัติศาสตร์ ยุค
โบราณ ยุคกลาง ยุคทันสมัย และยุคปัจจุบัน โดยศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับการด าเนินชีวิต พฤติกรรม 
การศึกษาจะเน้นเหตุการณ์ส าคัญซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงปรากฏการณ์ที่ส่งผลในทางสังคม เศรษฐกิจ 
และการเมืองที่เกิดจากค่านิยมและทัศนคติที่สัมพันธ์กับขนบธรรมเนียม ความเชื่อ และนวัตกรรม 
รวมถึงความสามารถในการสื่อสารผ่านงานศิลปะและวรรณกรรมในมุมมองที่หลากหลายจากยุค
สมัยต่างๆ จนถึงปัจจุบัน 

This subject covers the study of the origin and development of civilization 
during the five historical periods—prehistoric, ancient, middle age, modern, and the 
present period.   The study will focus on significant social, economic and political 
events resulting from values and attitudes due to customs, beliefs and innovations, 
including the ability to communicate through art and literature based on 
several perspectives and periods. 

 
GEN 331 มนุษย์กับการใช้เหตุผล        3(3-0-6) 

   (Man and Reasoning) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

รายวิชานี้มุ่งสอนทักษะการคิดวิเคราะห์และการใช้เหตุผล หลักการแสวงหาความรู้แบบ
อุปนัยและนิรนัยการใช้เหตุผลของคนในโลกตะวันออกและตะวันตก กรณีศึกษาการใช้เหตุผลใน
ด้านต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับการด ารงชีวิต 

The purpose of this course is to develop analytical thinking skills and reasoning; 
deductive and inductive approaches; reasoning approaches of the East and the West; 
and, a case study of formal and informal reasoning of everyday life.   
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GEN 332  การเล่าเรื่องวิทยาศาสตร์                   3(3-0-6) 
     (Science Storytelling)   

 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
  วิชานี้เน้นการพัฒนาทักษะการเล่าเรื่องวิทยาศาสตร์ให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายต่างๆ ให้มี     
ประสิทธิภาพ ผู้เรียนจะได้ฝึกฝนการจับประเด็น การเรียบเรียงล าดับความคิด และเทคนิคการ
น าเสนออย่างสร้างสรรค์ในรูปแบบที่หลากหลาย 

This course aims at developing storytelling skills in science for different target 
groups effectively. Learners will get to practice how to identify the point of a story, 
how to organize the flow of thoughts for storytelling, and how to creatively tell a 
story in a variety of ways. 

 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา 
1.ความรู้ในด้านการสื่อสารสาระ ทางวิทยาศาสตร์ที่เหมาะสมกับกลุ่มผู้ฟังประเภทต่าง ๆ 

และการน ากระบวนการทางวิทยาศาสตร์มาประยุกต์ใช้เพื่อการสื่อสาร  
2.สามารถเข้าใจและจับประเด็นทางวิทยาศาสตร์ เข้าใจถึงเจตนาของผู้ส่งสารและวิพากษ์

ข่าวสารที่ต้องการสื่อได้  
3.มีวิธีการสื่อสารที่แตกต่าง สร้างสรรค์ เพ่ือให้การสื่อสารมีประสิทธิภาพ  
4.มีความสามารถในการผลิตชิ้นงานหรือสื่อเผยแพร่ที่สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมาย อีกท้ังยัง

สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ในการสืบค้นข้อมูล และผลิตผลงานเพื่อการสื่อสารได้
อย่างเหมาะสม  

5.ก าหนดกลยุทธ์การสื่อสารและน าเสนอประเด็นการสื่อสารให้ เหมาะกับกลุ่มเป้าหมาย
ต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

6.รับฟังและท าความเข้าใจกับความคิดของผู้ส่งสารได้ สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนในฐานะ
ทีมงานที่ดี มีความรับผิดชอบต่อภาระหน้าที่และงานของกลุ่ม รับฟังความคิดเห็น
ผู้ร่วมงาน  

7.พัฒนาให้ผู้เรียนมีความรับผิดชอบ มีศีลธรรมจรรยา ซื่อสัตย์ มีวินัย ตรงต่อเวลา สุจริต 
เคารพสิทธิ ความคิดและความเห็นของผู้อื่น 

8.มีความตระหนักในการน าความรู้ทางวิทยาศาสตร์ในศาสตร์ของตนมาช่วยตอบโจทย์
สังคมได้อย่างเหมาะสมการเรียน 

 
GEN 341  ภูมิปัญญาท้องถิ่นไทย        3(3-0-6) 
     (Thai Indigenous Knowledge)   

 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
ศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่นและภูมิปัญญาไทยในแง่มุมต่างๆ ทั้งทางวิทยาศาสตร์

เทคโนโลยี สังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์  เพ่ือให้เกิดการรับรู้คุณค่าของภูมิปัญญาท้องถิ่น 
หลักการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองในท้องถิ่นต่างๆ  สามารถชี้ให้เห็นได้ว่าการแสวงหาความรู้ด้วย
ตนเองว่าเป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นได้ตลอดชีวิต  สร้างทักษะวิธีในการแสวงหาความรู้อย่างเป็น
ระบบได้ด้วยตนเอง    
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This is a study of indigenous knowledge in different regions of Thailand with a 
holistic approach, including analyses from scientific, technological, social science and 
anthropological perspectives.  Students will learn how to appreciate the value of 
indigenous knowledge and recognize the ways in which such knowledge has been 
accumulated— lifelong learning of indigenous people and knowledge transfer 
between generations.  Students will learn to become systematic, self-taught learners. 

 
GEN 352 เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน    3(3-0-6) 
             (Technology and Innovationfor Sustainable Development) 

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

ศึกษาความหมาย แนวคิด และบทบาทของเทคโนโลยีและนวัตกรรมต่อการสร้างสรรค์ที่
ยั่งยืนและผลกระทบต่อสังคมและความเป็นมนุษย์ รวมถึงนโยบาย กลยุทธ์ เครื่องมือส าหรับการ
สังเคราะห์และพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือเสริมสร้างความแข็งแกร่งในเชิงเศรษฐกิจและ
สังคมฐานปัญญา ตลอดจน จริยธรรมในการบริหารจัดการ การใช้ประโยชน์ และการคุ้มครอง
ทรัพย์สินทางปัญญาที่เกิดจากเทคโนโลยีและนวัตกรรม 

This course is the study of the definitions, concepts and roles of technology 
and innovation in the creation of wealth,and their impact on society and humanity. 
The course will explore the policies, strategies, and tools for synthesizing and 
developing technology and innovation for a wisdom-based society together with 
ethics in management.  Students will study the exploitation and protection of 
intellectual propertyas a result of technology and innovation. 

 
GEN 353 จิตวิทยาการจัดการ           3(3-0-6) 
            (Managerial Psychology) 

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
ศึกษาแนวคิดพ้ืนฐานเกี่ยวกับจิตวิทยาและการจัดการพฤติกรรมมนุษย์ในองค์การ ซึ่งรวมถึง

ปัจจัยทางจิตวิทยาที่มีผลกระทบต่อพฤติกรรมการท างานของมนุษย์ ได้แก่ ทัศนคติ การสื่อสาร 
อิทธิพลของสังคมและแรงจูงใจ นอกจากนี้ยังได้ศึกษาการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมมนุษย์ในองค์การ 
ความขัดแย้ง การบริหารความขัดแย้ง พฤติกรรมผู้น าและความมีประสิทธิภาพขององค์การ 

This course focuses on the fundamental concepts of psychology and 
management of human behavior in an organization, including psychological factors 
and their effect on human working behavior such as attitude, communication, social 
influences and motivation.  Moreover, it will incorporate organizational behavior 
modification, conflict management, and leadership and organizational effectiveness. 

 
GEN 411 การพัฒนาบุคลิกภาพและการพูดในที่สาธารณะ     3(2-2-6) 
    (Personality Development and Public Speaking) 
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วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
วิชานี้มีวัตถุประสงค์จะพัฒนาบุคลิกภาพและทักษะการพูดในที่สาธารณะของผู้เรียน โดย

พัฒนาคุณลักษณะและทักษะที่ส าคัญดังนี้ กิริยาท่าทาง การแต่งกาย  และมารยาททางสังคม  
จิตวิทยาในการสื่อสาร การใช้ภาษาทั้งภาษาพูดและภาษากาย การอธิบายและให้เหตุผล  แสดง
ความคิดเห็น เจรจา และชักชวนโน้มน้าวจิตใจผู้อ่ืนได้ การน าเสนองานและการใช้เทคโนโลยีเพ่ือ
การสื่อสารได้อย่างเหมาะสม 

This course aims at developing public speaking skills and personalities of 
students.  The course will cover a diverse range of abilities and skills such as good 
manners, attire, social rules, communication psychology, and verbal and non-verbal 
languages. Students are expected to gain these useful skills, including giving reasons, 
discussion, negotiation, persuasion, presentation, and application of technology for 
communication. 

 
GEN 412  ศาสตร์และศิลป์ในการด าเนินชีวิตและการท างาน       3(3-0-6) 

   (Science and Art of Living and Working) 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

การใช้ศาสตร์และศิลป์ในการด าเนินชีวิตและการท างาน บุคลิกภาพและการแสดงออกทาง
สังคม ความฉลาดทางอารมณ์ การคิดวิเคราะห์ด้วยเหตุผล การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์  คุณค่า
ชีวิต การพัฒนาตนเอง ความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม การสร้างสุขภาวะให้กับชีวิตและการ
ท างาน ศิลปะในการท างานอย่างมีความสุขและศิลปะในการอยู่ร่วมกับผู้อ่ืน 

The concepts covered are the science and art of living and working, personality, 
social expression, temperance, critical thinking and reasoning, problem solving, value 
of living, self- development, social and self responsibility, creating a healthy life and 
work, and the art of living and working with others. 

 
GEN 421 สังคมศาสตร์บูรณาการ       3(3-0-6) 

  (Integrative Social Sciences) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

วิชานี้เป็นการบูรณาการเนื้อหาวิชาหลักทางสังคมศาสตร์ 4 ด้าน ได้แก่ ด้านสังคมวัฒนธรรม 
ด้านเศรษฐกิจ ด้านการเมืองและกฎหมาย และด้านสิ่งแวดล้อม โดยครอบคลุมประเด็นทางสังคมที่
ได้รับความสนใจในปัจจุบัน อาทิเช่น ปัญหาด้านความแตกต่างทางชาติพันธุ์ ปัญหาการกระจาย
ทรัพยากร ปัญหาความไม่ม่ันคงทางการเมือง และปัญหาความเสื่อมโทรมด้านสิ่งแวดล้อม เป็นต้น  

This course integrates four major contents in social sciences, i. e. , society and 
culture, economics, politics and laws, and the environment. The course also covers 
interesting contemporary social issues, such as ethnic problems, resource 
distribution, political instability, and environmental deterioration. 

GEN 441 วัฒนธรรมและการท่องเที่ยว        3(2-2-6) 
   (Culture and Excursion) 
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วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
วิชานี้มีเนื้อหามุ่งให้ผู้เรียนรู้จักวัฒนธรรม การแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมทั้งภายในและ

ต่างประเทศ วิถีชีวิต ที่หลากหลาย โดยใช้การท่องเที่ยวเป็นสื่อกลางในการเรียนรู้รวมทั้งการใช้
ภาษาในการสื่อสารและการบริหารจัดการเพ่ือการท่องเที่ยว 

This course aims to encourage students to learn and understand culture and 
culture exchange on both local and international aspects. Students will comprehend 
the diversities of ways of life through excursion-based learning, and understand the 
key role of language used for communication and tourism management. 

 
LNG 105 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการส าหรับนักศึกษานานาชาติ               3(3-0-6)   

(Academic English for International Students) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 รายวิชานี้มุ่งเน้นการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเชิงวิชาการส าหรับนักศึกษานานาชาติ การ
เรียนการสอนเน้นทักษะทางภาษาทั้ง 4 ทักษะ รวมทั้งทักษะการคิด และการเรียนรู้แบบพ่ึงตนเอง
ด้านการอ่านเน้นการอ่านเชิงวิชาการ การสรุปความ การอ่านเชิงวิเคราะห์ และการตีความด้านการ
เขียน เน้นกระบวนการเขียน การเขียนความเรียงเชิงวิชาการโดยใช้ข้อมูลที่ ไ ด้ จ า ก ก า ร อ่ า น
วิเคราะห์และอ้างอิงข้อมูลอย่างถูกต้องและเหมาะสมเพ่ือหลีกเลี่ยงการคัดลอก  การน าพจนานุกรม 
หนังสือไวยากรณ์  สื่อสารสนเทศ และเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใช้เป็น เ ค รื่ อ งมื อช่ ว ย ก า ร
เขียนเพ่ือช่วยปรับปรุงการเขียนด้วยตนเองให้มีประสิทธิภาพด้านการพูดเน้นการพูดแบบฉับพลัน 
การน าเสนอผลงานปากเปล่า การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการแสดงความคิดเห็นในสาขาวิชาของตน
ด้านการฟัง เน้นการฟังบรรยายและการจดบันทึกจากการฟัง 

The course aims to develop the academic English skills necessary for learners 
in an international programme. The learning and teaching involves the integration of 
the four language skills, thinking skills and autonomous learning. In terms of reading, 
the course focuses on academic reading, reading for main ideas, critical reading and 
interpretation skills.  In terms of writing, the emphasis is on process writing and 
academic writing to enable learners to effectively use the information gained from 
reading to support their statements and use appropriate citation to avoid plagiarism. 
The learners are also going to learn how to edit and revise their written tasks. In terms 
of speaking, the focus is on sharing and exchanging ideas on issues related to the 
learners’  content areas.  In terms of listening, the focus is listening and taking notes. 
The course takes the form of a series of large-scale tasks including self-access based 
tasks, experimental writing and argumentative essay projects. 

 
 
LNG 106 การฟังและการพูดเชิงวิชาการ                 3(3-0-6)   

(Academic Listening and Speaking) 

สป.อว. ได้พิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตรนี้ผ่านระบบ CHECO แล้ว เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2563 และออกรหัสหลักสูตร 25520141104907



85 

 

วิชาบังคับก่อน : LNG 105 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการส าหรับนักศึกษานานาชาติ  หรือมีคะแนน  
สอบภาษาอังกฤษไม่ต่ ากว่า 56% (ตามเกณฑ์การคัดเลือกนักศึกษาของ
มหาวิทยาลัยฯ ) 

รายวิชานี้มุ่งเน้นการพัฒนาทักษะการฟังและการพูดเชิงวิชาการส าหรับนักศึกษานานาชาติ
การเรียนการสอนเน้นการบูรณาการภาษาอังกฤษกับเนื้อหาวิชาในสาขาต่างๆเพ่ือให้ผู้เรียนสามารถ
ฟังการบรรยายภาษาอังกฤษในสาขาวิชาของตนได้สามารถซักถามแสดงความคิดเห็นและ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นได้สามารถพูดสรุปความจากการอ่านได้สามารถอภิปรายและน าการ
อภิปรายได้สามารถน าเสนอผลงานปากเปล่าในสาขาวิชาของตนและตอบข้อซักถามได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

This course aims at developing academic listening and speaking skills necessary 
for learners in international programs.  The teaching and learning styles involve an 
integration of English with content areas related to the learners' fields.  The course 
aims to enable learners  tobe able to listen to English lectures in their fields, ask 
and appropriately respond to questions, share ideas and express opinions, and read 
and summarize text. Learners willdiscuss and  lead a discussion, make an 
effective oral presentation, and actively participate in the session. 

 
LNG 107 การอ่านและการเขียนเชิงวิชาการ                   3(3-0-6)  
 (Academic Reading and Writing) 

วิชาบังคับก่อน : LNG 106  การฟังและการพูดเชิงวิชาการ หรือมีคะแนนสอบภาษาอังกฤษ 
                    ไม่ต่ ากว่า 76% (ตามเกณฑ์การคัดเลือกนักศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ) 
  รายวิชานี้มุ่งเน้นการพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนเชิงวิชาการส า หรับนักศึกษา
นานาชาติการเรียนการสอนเน้นการบูรณาการภาษาอังกฤษกับเนื้อหาวิชาในสาขาต่างๆเพ่ือให้ผู้เรียน
  สามารถอ่านบทความวิชาการในสาขาวิชาของตนได้สามารถจับประเด็นและเลือกเฉพาะ
ข้อมูลที่ต้องการได้เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการเขียนสามารถเขียนรายงานรูปแบบต่างๆในสาขาวิ ชา
ของตนได้โดยใช้ข้อมูลที่ได้จากการอ่านการทดลองฯลฯโดยใช้วิธีการเขียนที่เน้นกระบวนการและใช้
แหล่งอ้างอิงได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

The course aims at developing academic reading and writing skills necessary for 
learners in international programs.  The teaching and learning styles involve an 
integration of English into learners’  content areas to enable them to read academic 
articles in their chosen fields.  Learners will be able to extract main points from the 
text, purposefully select required information to support their writing, write different 
forms of reports in their fields, use information obtained from reading and their own 
experiment in writing an essay, and effectively use references and citations throughout 
the writing process. 

 
LNG 121 การเรียนภาษาและวัฒนธรรม          3 )3-0-6(  
             (Learning Language and Culture)  
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             วิชาบังคับก่อน : LNG 107 
 การศึกษาในเนื้อหาที่นักศึกษาสนใจอันเกี่ยวข้องกับการเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมและการ
ใช้ภาษา 

  Study on a special interests related to learning language, culture and language 
use. The Department will notify further information as it becomes available. 

 
LNG 122  การเรียนภาษาอังกฤษด้วยตนเอง                                                        3(0–6–6)              

(English Through Independent Learning) 
              วิชาบังคับก่อน :  LNG 107 
  ทฤษฎีการเรียนรู้ด้วยตนเอง   ขั้นตอนการเรียนรู้ด้วยตนเอง   การใช้ภาษาอังกฤษผ่าน

ประสบการณ์การเรียนรู้ที่ก าหนดไว้  การรายงานประสบการณ์การใช้ภาษาอังกฤษและรับความ
คิดเห็นจากอาจารย์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 

 Self-based learning theory.  Self-based learning processes. Exposure to and use 
of English through a structured experience. Reporting and reflecting on the exposure 
to and use of English and receiving teacher’s advice through the Internet.  

 
LNG 231 สุนทรียะแห่งการอ่าน                                                                          3(3-0-6) 
             (Reading Appreciation) 
             วิชาบังคับก่อน :  LNG 107  

 หลักและวิธีการอ่าน การอ่านเอาเรื่องและใจความ การอ่านเชิงวิจารณ์  การอ่านสื่อและงาน
เขียนหลากหลายรูปแบบ เช่น สารคดี อัตชีวประวัติ สุนทรพจน์ เรื่องสั้น บทกวี นวนิยาย เน้นการ
พัฒนาความซาบซึ้งในการอ่านและทักษะการคิดเชิงวิจารณ์   

  Reading principles and techniques.  Reading ia such as documentaries, 
autobiographies, speeches, short stories, poems and novels.  Emphasis on the 
development of reading appreciation and critical thinking skills.  

 
LNG 232 การแปลเบื้องต้น                                                                 3(3-0-6) 
            (Basic Translation)  
            วิชาบังคับก่อน :  LNG 107 

 ทฤษฎีและกระบวนการแปล  วิธีการแปล  ประเด็นทางวัฒนธรรมและศิลปะในการแปล  
ปัญหาในการแปลภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย  ปัญหาในการแปลภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ 
หลักการและการฝึกแปลแบบดั้งเดิมการแปลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์  สัมมนาปัญหาในการแปล
และแนวทางแก้ไข  ทิศทางการแปลในปัจจุบัน 
  Translation theories and procedures. Translation methods. Cultural issues and 
art of translation.  Problems in English-Thai and Thai- English translation.  Principles 
and conventional practices of translation.  Machine translation.  Seminar on 
translation problems and solutions. Current trends in translation.   
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LNG 233 การอ่านอย่างมีวิจารณญาน        3(3-0-6) 
             (Critical Reading) 
             วิชาบังคับก่อน : LNG 107 
  วิชานี้เน้นให้ผู้เรียนศึกษากระบวนการอ่านในระดับที่สูงกว่าระดับความเข้าใจ นักศึกษาต้อง

สามารถพิจารณาและประเมินงานที่อ่านได้ สามารถระบุจุดแข็งและความหมายเชิงลึกของงาน
เขียนซึ่งเป็นภาษาอังกฤษ นักศึกษาจะมีโอกาสฝึกฝนการอ่านเพ่ือหา จุดอ่อนและข้อบกพร่องของ
บทความ และตระหนักถึงกลยุทธ์และวิธีการที่ผู้แต่งใช้ในงานเขียนประเภทต่าง ๆ  เพื่อสังเกตและ
แยกแยะอคติที่แฝงมาในงานเขียน  และสามารถน าทักษะเหล่านี้ไปประยุกต์ใช้ในบริบททาง
วิชาการและชีวิตจริง 

        This course covers the process of reading that goes beyond simply 
understanding a text.  It requires students to consider and evaluate readings by 
identifying strengths and implications of readings in English.  The course provides 
opportunities for the students to find the reading's weaknesses and flaws. Students 
will learn to recognise and analyse strategies and styles the author uses in different 
types of writings to identify potential bias in readings.  Ultimately, the students are 
expected to be able to employ these skills for their academic context and in real 
lives. 

 
LNG 234 การสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม        3(3-0-6) 
             (Intercultural Communication) 
             วิชาบังคับก่อน : LNG 107 

 หลักการสื่อสาร แนวคิดเรื่องการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม วัจนและอวัจนภาษา ปัญหาการ
สื่อสารระหว่างวัฒนธรรม ภาษาและวัฒนธรรมในสื่อประเภทต่างๆ การสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  กลยุทธ์การสื่อสารระหว่างวัฒนธรรมเพ่ือความส าเร็จในด้านสังคมและการ
ท างาน 

  Principles of communication. Concepts of intercultural communication. Verbal 
and nonverbal communication.   Problems in intercultural communication.  
Language and culture in media.  Computer-mediated intercultural communication. 
Strategies in intercultural communication forsuccess in social and professional 
communication. 

 
 
 
LNG 235 ภาษาอังกฤษเพื่องานชุมชน                            3 (2-2-6) 
             (English for Community Work)       
             วิชาบังคับก่อน : LNG 107 
  รายวิชานี้มุ่งเน้นให้นักศึกษาพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในการท างานเพ่ือชุมชน 

นักศึกษาจะได้ท าโครงงานในสถานการณ์จริง โดยใช้ภาษาอังกฤษเขียนโครงงานเพ่ือขอรับทุน 
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นอกจากนี้รายวิชายังมุ่งให้ผู้เรียนมีทัศนคติที่ดีต่อภาษาอังกฤษ มีความมั่นใจในการสื่อสาร 
สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีทักษะชีวิตและเข้าใจบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบต่อ
สังคม นอกจากนี้จะมีการส่งเสริมให้นักศึกษาใช้เทคโนโลยีการสื่อสารสมัยใหม่ในการติดต่อสื่อสาร
และสร้างปฏิสัมพันธ์ทั้งในและนอกห้องเรียน 

  This course aims at fostering the use of English to pursue community work.  It 
encourages learners to engage in a real world task allowing them to use English in 
writing a proposal to ask for the community work funding.  Positive attitudes and 
confidence in using English would be highlighted throughout the course. Effective 
communication skills, life skills and social responsibility would also be reinforced. 
The use of social media as a means of communication is encouraged in the course. 

 
LNG 243   การอ่านและการเขียนเพื่อความส าเร็จในวิชาชีพ                             3(3-0-6) 
               (Reading and Writing for Career Success)  
               วิชาบังคับก่อน : LNG 107 

 การอ่านเนื้อหาประเภทต่างๆ โดยใช้กลยุทธ์การอ่านที่มีประสิทธิภาพ ได้แก่ การอ่านคู่มือ
การใช้งานหรือการท างานของอุปกรณ์ หรือเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับทางด้านเทคนิค การอ่านโครง
ร่างเพ่ือน าเสนอโครงงาน การอ่านสัญญา และการอ่านข้อความผ่านสื่ออิเลคทรอนิคส์  การเขียน
ที่ใช้ในการท างาน ได้แก่ การเขียนคู่มือ การเขียนข้อความผ่านสื่ออิเลคทรอนิคส์ การเขียนโครง
ร่างเพ่ือน าเสนอโครงงานและรายงาน วัฒนธรรมการเขียนในบริษัทต่างชาติ          

 Reading different types of texts by using effective reading strategies such as 
manuals and technical texts, project proposal, contracts and e-mails; writing used 
at work places such as manual, e-mail writing, project proposal; writing culture in 
foreign companies.   

 
LNG 294  ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและงานอาชีพ         3(3-0-6) 
              (Thai for Communication and Careers) 
              วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการสื่อสารและภาษาเพ่ือการสื่อสาร ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการฟังและ
การพัฒนาทักษะการฟัง ความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับการอ่านและการพัฒนาทักษะการอ่าน ความรู้
พ้ืนฐานเกี่ยวกับการพูดและการพัฒนาทักษะการพูด ความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับการเขียนและการ
พัฒนาทักษะการเขียน  การประยุกต์ใช้ทักษะการฟัง การอ่าน การพูด การเขียนเพื่องานอาชีพ 

  General concepts of communication and language for communication.  Basic 
principles of listening and listening skill development.  Basic principles of reading 
and reading skill development.  Basic principles of speaking and speaking skill 
development.   Basic principles of writing and writing skill development.   Applying 
listening, reading, speaking and writing skills for careers.  

 
LNG 295 ทักษะการพูดภาษาไทย        3(3-0-6) 
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             (Speaking Skills in Thai)      
             วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
  ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการสื่อสารและการพูด  การสนทนาในชีวิตประจ าวัน  การสัมภาษณ์

เพ่ือสมัครงาน  การอภิปรายและแสดงความคิดเห็น   การน าเสนองานหรือสินค้า 
  Principles of communication and speaking.   Everyday conversation.  Job 

interview. Discussion and giving opinion.  Project and product presentation. 
 
LNG 296 ทักษะการเขียนภาษาไทย        3(3-0-6) 
             (Writing Skills in Thai) 
             วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
  ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการเขียน การเขียนย่อหน้า การเขียนเรียงความ การเขียนบทความ การ

เขียนรายงานเชิงวิชาการ 
  Principles of writing.   Writing a paragraph, an essay and an article.   Writing an 

academic report. 
 
LNG 410 ภาษาอังกฤษธุรกิจ         3(3-0-6) 
             (Business English)  
             วิชาบังคับก่อน : LNG 103  
  รายวิชานี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ของนักศึกษาเกี่ยวกับการสื่อสารทางธุรกิจและ

เพ่ือฝึกฝนให้นักศึกษามีทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษเบื้องต้นเพ่ือเตรียมความพร้อมส าหรับการ
งานอาชีพในอนาคตเนื้อหารายวิชาเน้นภาษาอังกฤษที่ใช้ในด้านธุรกิจ เช่น การสนทนาทาง
โทรศัพท์ การสนทนาระหว่างการสังสรรค์ การน าเสนอผลงาน การประชุม การเจรจาต่อรอง การ
ให้บริการลูกค้า การตอบสัมภาษณ์งานและเอกสารธุรกิจ นอกจากนี้รายวิชานี้ยังมุ่งเน้นเรื่องการ
สื่อสาร และ ความตระหนักด้านการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม  

  This course aims to broaden students’  knowledge about business 
communication and to train students in basic communication skills in English to 
prepare them for their future careers.  The course emphasizes functional language 
in business contexts including telephoning, socializing, giving presentations, meeting, 
negotiating, providing customer service, and dealing with job interview questions 
and business documents.The course also focuses on communication and awareness 
about intercultural communication. 

MTH 101 คณิตศาสตร์  1        3(3-0-6) 
(Mathematics I) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

ทบทวนฟังก์ชันและสมบัติของฟังก์ชัน จ านวน e ฟังก์ชันลอการิทึม ฟังก์ชันผกผัน ลิมิตของ
ฟังก์ชัน การคณนาของลิมิต ฟังก์ชันตรีต่อเนื่อง แนวคิดพ้ืนฐานของอนุพันธ์อนุพันธ์ของฟังก์ชัน
พีชคณิต กฎลูกโซ่ อนุพันธ์ของฟังก์ชันอดิศัย อนุพันธ์ของฟังก์ชันผกผัน การหาอนุพันธ์โดยปริยาย 
อนุพันธ์อันดับสูง รูปแบบยังไม่ก าหนดและกฎโลปิตาล ผลต่างเชิงอนุพันธ์ การประมาณค่าเชิงเส้น 
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ทฤษฎีบทค่าสูงสุด-ต่ าสุด ทฤษฎีบทของรอล และทฤษฎีบทค่ามัชฌิมความเว้าและอนุพันธ์อันดับ
สอง การใช้อนุพันธ์และลิมิตในการการวาดภาพเส้นโค้ง การประยุกต์ปัญหาสูงสุด-ต่ าสุด อัตรา
สัมพัทธ์ แนวคิดพ้ืนฐานของปริพันธ์ทฤษฎีหลักมูลของแคลคูลัสสมบัติของปฏิยานุพันธ์และปริพันธ์
จ ากัดเขต ปริพันธ์ไม่จ ากัดเขต การหาปริพันธ์โดยการแทนค่า การหาปริพันธ์โดยการแยกส่วน การ
หาปริพันธ์โดยใช้เศษส่วนย่อย พ้ืนที่ใต้เส้นโค้งและพ้ืนที่ระหว่างเส้นปริพันธ์ไม่ตรงแบบการหา
ปริพันธ์เชิงตัวเลขฟังก์ชันหลายตัวแปร กราฟของสมการอนุพันธ์ย่อย ผลต่างเชิงอนุพันธ์ กฎลูกโซ ่
จุดวิกฤต อนุพันธ์ย่อยอันดับสอง สุดขีดสัมพัทธ์ สูงสุดและต่ าสุด และจุดอานม้า 

Review function and their properties, number e, logarithm function, inverse 
function. Limit of function, computation of limits, continuous function. Basic 
concepts of derivative, derivative of algebraic function, the chain rule, derivatives of 
transcendental functions, derivatives of inverse function, implicit differentiation, 
higher order derivatives, indeterminate form and L’Hopital’s rule. Differentials, linear 
approximation, the max-min value theorem. Rolle’s theorem and mean value 
theorem. Concavity and second derivative, using derivative and limits in sketching 
graph, applied max-min problem, related rates. Basic concepts of integrals, 
fundamental theorem of calculus, properties of antiderivatives and definite integrals, 
indefinite integral, integration by substitution, integration by parts, integration by 
partial fractions. Area under curve and areas between curves. Improper integrals, 
numerical Integration. Function of several variables, graph of equations. Partial 
derivative, differentials, the chain rule. Critical points, second order partial derivative, 
relative extrema, maxima and minima, and saddle points. 

 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา  
Students should be able to 
1.  Solve problems and express mathematical ideas coherently in written form 

based onmathematical logic 
2. Explain concepts in functions of one or more variables and calculate inverse 

functions, limits, derivatives, maxima and minima, and linear approximation 
3.  Explain concepts and how to use the theorems that apply specifically to 

continuous functions (intermediate value theorem, extreme value theorem) 
and to differentiable functions ( chain rule, Rolle’ s theorem, mean value 
theorem, l’Hˆopital’s rule) 

4.  Explain the concepts of differential calculus of functions of two or more 
variables, continuity, partial differentiation, chain rule, Implicit 
differentiation 

5. Find anti-derivatives by using standard techniques 
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6.  Describe how the Fundamental Theorem of Calculus can be used both to 
evaluate integrals and to define new functions, and determine their basic 
properties 

7.  Apply calculus concepts in related rates, minimum and maximum 
problems, graph sketching, area, and volume 

 
MTH 102 คณิตศาสตร์  2        3(3-0-6) 

 (Mathematics II) 
 วิชาบังคับก่อน :  MTH 101คณิตศาสตร์  1 

  สเกลาร์และเวกเตอร์ ผลคูณภายใน ผลคูณเชิงเวกเตอร์ ผลคูณเชิงสเกลาร์ของสามเวกเตอร์ เส้น
และระนาบในปริภูมิสามมติิ อุปนัยเชิงคณติศาสตร์ ล าดบั อนกุรม การทดสอบด้วยปริพนัธ์ การทดสอบ
ด้วยการเปรียบเทียบ การทดสอบด้วยอัตราส่วน อนุกรมสลบั และการทดสอบการลู่เข้าสัมบูรณ์ การ
กระจายทวินาม อนุกรมก าลัง สตูรของเทย์เลอร์ ฟังก์ชันเป็นคาบ อนุกรมฟูเรียร์ พิกัดเชิงขั้ว พื้นที่ในพิกัด
เชิงขั้ว ปริพันธ์จ ากัด 

   Scalars and vectors, inner product, vectors product, scalar triple product, line and 
plane in 3- space.  Mathematical induction.  Sequences, series, the integral test, the 
comparison test, the ratio test, the alternating series and absolute convergence tests, 
binomial expansion.  Power series, Taylor’ s formula.  Periodic functions, Fourier series. 
Polar coordinates, areas in polar coordinates.  Definite integral over plane and solid 
regions.  Double integrals in rectangular coordinates, double integrals in polar form, 

transformation of variable in multiple integrals. Triple integrals in rectangular 
coordinates, triple integrals in cylindrical and spherical coordinates. 

 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา 
Students should be able to 
1. Prove simple mathematical statement by induction 
2. Give definitions of various types of sequences and series 
3.Explain the concepts of convergent and divergent sequences and series and 

be able to test & verify them 
4. Describe and convert functions to power, Taylor’s or Fourier series 
5.Convert functions to polar coordinates system, sketch graphs and find  areas 

under curves 
6. Give definitions of and calculate double and triple integrals 
7. Apply the concepts of double and triple integrals to real-world problems 
8. Describe and compute about scalars and vectors 
9. Find and describe equation of lines and plane in 3D-space 
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MTH 201 คณิตศาสตร์ 3         3(3-0-6) 
 (Mathematics III) 

 วิชาบังคับก่อน : MTH 102 คณิตศาสตร์  2  
 ความคิดรวบยอดพื้นฐานของ ชนิด อันดบั และระดับขั้น สมการอับดับหนึ่ง ตัวแปรแยกกันได ้

สมการเอกพันธ์ สมการแม่นตรงและไม่แมน่ตรง ตัวประกอบปริพันธ์ สมการเชิงเส้นอันดับหนึง่ สมการ
เบอร์นูลย์ สมการอันดับสูง สมการเชิงเส้น ค าตอบของสมการเชิงเส้นที่มสีัมประสิทธิ์ค่าคงที่และ
สัมประสทิธิ์เป็นตวัแปรการประยุกต์สมการอันดับหนึ่งและอันดบัสอง การแปลงลาปลาซ สมการเชิง
อนุพันธ์ย่อยเบื้องต้น ฟังก์ชนัเวกเตอร์ เส้นโค้ง เส้นสัมผสั ความเร็วและความเร่ง เคิร์ลของเวกเตอร์ฟิลด ์
เกรเดียนต์ของสเกลาร์ฟิลด์ ไดเวอร์เจนซ์ของเวกเตอร์ฟิลด์ เคิร์ลของเวกเตอร์ฟิลด์ การหาปริพันธ์
เวกเตอร์ ปริพันธ์ตามเส้น ปริพนัธ์ตามผิว ปริพนัธ์ 

Basic concepts of types, order and degree.  First order equations, separation 
of variable, homogeneous equations, exact and non- exact equations, integrating 
factor, first order linear equations, Bernoulli’ s equations.  Higher order equations, 
linear equation, and solution of linear equation with constant coefficients and with 
variable coefficients.  Applications of first and second order equations.  Laplace 
transforms, introduction to partial differential equations.  Vector function, curves, 
tangent, velocity and acceleration, curvature and torsion of a curve, gradient of scalar 
field, divergence of a vector field, curl of a vector field.  Vector integration,line 
integrals, surface integrals, volume integrals. 

 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา  
Students should be able to 
1. Determine the type, order and degree of a given differential equations 
2. Classify linear and nonlinear equations 
3. Select the appropriate analytical technique for finding the solution of first-

order and higherorder linear differential equations 
4. Demonstrate the solution to problems by translating written language into 

mathematical statements, checking and verifying results. 
5. Find Laplace and inverse Laplace transforms 
6. Solve differential equations using Laplace transforms 
7 . Solve partial differential equations using the method of separation of 

variables 
8. Describe the basic geometry and concepts in vector and to apply in some 

applications 
9. Evaluate line integration, Surface integration and Volume integration 
10. Apply line integration and Surface integration to engineering problems 
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PHY 103 ฟิสิกส์ท่ัวไปส าหรับนักศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ 1     3(3-0-6) 
(General Physics for Engineering Students  I) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

วิชานี้ส าหรับนักศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ วัตถุประสงค์เพ่ือให้เข้าใจถึงพ้ืนฐานทางกลศาสตร์
ฟิสิกส์ ประกอบด้วย เวกเตอร์ ระบบอนุภาค โมเมนตัม การหมุน กลศาสตร์ของไหล การสั่น การ
เคลื่อนที่แบบคลื่น กฎทางเทอร์โมไดนามิกส์ 
           The course provided for students majoring in engineering aims to raise the 
basic understandings of the fundamental mechanic physics including vectors, 
systems of particles, momentum, rotation, fluid mechanics, oscillations, wave 
motions and thermodynamics 

 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา  
1. นักศึกษามีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมายและส่งงานตรงต่อเวลา 

  2. นักศึกษาสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ทางฟิสิกส์ที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อ กลศาสตร์ แสง   
      และอุณหพลศาสตร์ส าหรับการแก้ปัญหาทางวิศวกรรม 

 
PHY 104 ฟิสิกส์ท่ัวไปส าหรับนักศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ 2     3(3-0-6) 

(General Physics for Engineering Students  II) 
วิชาบังคับก่อน : PHY 103 ฟิสิกส์ท่ัวไปส าหรับนักศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ 1  
          วชิานี้ส าหรับนักศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ วัตถุประสงค์เพ่ือให้เข้าใจถึงพ้ืนฐานทางฟิสิกส์ 
ประกอบด้วยกฎของเกาส์ ศักย์ไฟฟ้า ความจุไฟฟ้า สนามแม่เหล็ก ความเหนี่ยวน าไฟฟ้า
กระแสสลับ สมการของแมกซ์เวลล์ คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ทัศนศาสตร์เชิงเรขาคณิต การแทรกสอด
ทางแสง การเลี้ยวเบนทางแสง โฟตอนและคลื่นสสาร และอะตอม 
           The course provided for students majoring in engineering aims to raise the 
basic understandings of the fundamental physics including electric fields, Gauss’ 
law, electric potential, capacitance, magnetic fields, Ampere’s law, inductance, 
alternating current, Maxwell’s equations, electromagnetic waves, geometrical 
optics, optical interference, optical diffraction, photons and matter waves and 
atoms. 
 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา  
1.นักศึกษามีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมายและส่งงานตรงต่อเวลา  
2.นักศึกษาสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ทางฟิสิกส์ ที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อ แม่เหล็กไฟฟ้า และ  
   ฟิสิกส์ยุคใหม่ส าหรับการแก้ปัญหาทางวิศวกรรม 
 
 

PHY 191 ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 1       1(0-2-2) 
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(General Physics Laboratory I) 
วิชาบังคับก่อน : PHY 103  หรือ พร้อมกับ PHY 103   

รายวิชานี้มุ่งเน้นเกิดความเข้าใจพ้ืนฐานทางฟิสิกส์จากการทดลองทางวิทยาศาสตร์และ 
เขียนรายงานการทดลองฉบับย่อส าหรับการทดลองท่ีสอดคล้องกับเนื้อหาในรายวิชา PHY 103 เช่น 
การวัดอย่างละเอียด การเคลื่อนที่แบบซิมเปิลฮาร์มอนิก คลื่นยืนนิ่งในเส้นเชือก โมเมนต์ความเฉื่อย 
ความร้อนจ าเพาะของของเหลว การหาอัตราเร็วของเสียงในอากาศโดยใช้ท่อเรโซแนนซ์ ความตึงผิว
ของของเหลว ความหนืดของของเหลว การเคลื่อนที่แบบกลิ้งบนพ้ืนเอียง โมดูลัสของยัง 
           This course aims to emphasize on the basic understandings of the 
fundamental physics in practices and writing shot reports. All topics will be related 
to PHY 103 such as the accurate measurements, simple harmonic motion, standing 
wave on string, moment of inertia, specific heat of liquid, speed of sound: 
resonance tube, surface tension of liquids, viscosity, rolling on inclined plane and 
Young’s modulus of wire by stretching. 

 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา  
1. นักศึกษามีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย ส่งงานตรงต่อเวลา และไม่คัดลอก  

                            งานของผู้อื่น 
2. นักศึกษาสามารถใช้ เทคนิค ความช านาญ เครื่องมือวิทยาศาสตร์ที่ทันสมัยและ

เครื่องมือช่างทีจ่ าเป็นส าหรับการทดลองฟิสิกส์ที่เก่ียวข้องกับกลศาสตร์ได้ 
            3. นักศึกษาสามารถเขียนรายงานการทดลองฉบับย่อท่ีเกี่ยวข้องกับกลศาสตร์ได้ 

 
PHY 192 ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 2       1(0-2-2) 

(General Physics Laboratory II) 
วิชาบังคับก่อน : PHY 103 , PHY 104  หรือ พร้อมกับ PHY 104 
     รายวชิานี้มุ่งเน้นเกิดความเข้าใจพ้ืนฐานทางฟิสิกส์จากการทดลองทางวิทยาศาสตร์และเขียน
รายงาน การทดลองฉบับย่อส าหรับการทดลองที่สอดคล้องกับเนื้อหาในรายวิชา PHY 104 เช่น 
มัลติมิเตอร์ ออสซิลโลสโคป การเก็บประจุและคายประจุของตัวเก็บประจุ กฎการเหนี่ยวน า
ของฟาราเดย์และหม้อแปลงไฟฟ้า การเคลื่อนที่ของประจุในสนามแม่เหล็กและสนามไฟฟ้า การ
แทรกสอดและเลี้ยวเบนของแสง วงจร RLC การเกิดปรากฏการเรโซแนนซ์ในวงจรไฟฟ้า
กระแสสลับ โครงสร้างอะตอม (สเปกตรัมของอะตอมไฮโดรเจน) และการหาค่าคงที่ของแพลงค์ 
      This course aims to emphasize on the basic understandings of the fundamental 
physics in practices and writing shot reports.  All topics will be related to  PHY 104 
such as Multimeter, Oscilloscope, charged and discharged of capacitor, Faraday’ s 
law of induction and transformer, the charge moving in magnetic and electric field, 
the interference and diffraction of light, RLC circuit, the resonance in AC-  circuit, 
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atomic fine structure ( spectrum of hydrogen atom)  and Plank’ s constant 
determination. 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา  
1.นักศึกษามีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย ส่งงานตรงต่อเวลา และไม่คัดลอกงาน

ของผู้อื่น   
2.นักศึกษาสามารถใช้ เทคนิค ความช านาญ เครื่องมือวิทยาศาสตร์ที่ทันสมัย และเครื่องมือ

ช่างที่จ าเป็นส าหรับการทดลองฟิสิกส์ที่เกี่ยวข้องกับการทดลองทางแม่เหล็กไฟฟ้า และ 
       อิเล็กทรอนิกส์พื้นฐานได้   

3.นักศึกษาสามารถเขียนรายงานการทดลองฉบับย่อที่เกี่ยวข้องกับการทดลองทาง 
   แม่เหล็กไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์พื้นฐานได้ 

 
CHM 103 เคมีพื้นฐาน         3(3-0-6) 

(Fundamental Chemistry) 
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี 

ปริมาณสารสัมพันธ์พ้ืนฐานของทฤษฎีอะตอมและการจัดเรียงอิเล็กตรอนของอะตอม
คุณสมบัติของตารางธาตุพันธะเคมีธาตุเรพรีเซนเตทีพอโลหะธาตุทรานสิชั่นคุณสมบัติของแก๊ส
ของแข็งของเหลวและสารละลายสมดุลเคมีสมดุลอิออนจลนศาสตร์เคมีไฟฟ้าเคมี 

Stoichiometry, basic of atomic theory and electronic structures of atoms, 
periodic properties, chemical bonds, representative elements, non- metal and 
transition metals, properties of gas, solid,  liquid and  solutions, chemical equilibrium, 
ionic equilibrium, chemical kinetics, electrochemistry. 

 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา  
1. Student will be able to demonstrate an understanding in the fundamental 
    chemistry such as atomic structure, periodic properties, properties of  

elements, state of the matters and their properties, simple chemical reactions 
and stoichiometry, equilibria, chemical kinetics and electrochemistry. 

2. Student will be able to solve and analyze both qualitative and quantitative 
problems involving basic chemistry. 

3. Student will be able to express the profession ethics and demonstrate self-  
    responsibility. 

CHM 160 ปฏิบัติการเคมี        1(0-3-2) 
 (Chemistry Laboratory) 

 วิชาบังคับก่อน : CHM 103 หรือเรียนพร้อมกับวิชา CHM 103 
เทคนิคพ้ืนฐานที่ใช้ส าหรับปฏิบัติการเคมีที่เก่ียวข้องกับทฤษฎีต่างๆที่ต้องเรียนในวิชา CHM 103 
Practice on basic laboratory techniques in topics concurrent with CHM  103. 
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ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา  
1. Student will be able to perform laboratory experiments with safe and   
    proper   uses of standard chemistry glassware and equipment. 
2. Student will be able to record, graph, chart and interpret data obtained 

from experimentation. 
3. Student will be able to express the profession ethics and demonstrate self-  
    responsibility. 

 
MEN  111 วัสดุวิศวกรรม        3(3-0-6)      

(Engineering Materials) 
วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี    

โครงสร้างและรูปทรงของผลึก  ความบกพร่อง  ความไม่สมบูรณ์และการแพร่ในของแข็ง  
คุณสมบัติพ้ืนฐานของโลหะ  และแผนของวัฏภาค  การควบคุมโครงสร้าง  จุลภาคเหล็กกล้า
คาร์บอนและเหล็กกล้าเจือ   โลหะผสมนอกกลุ่มเหล็ก  เซรามิกส์  พอลิเมอร์  วัสดุผสม  การวิบัติ  
การกัดกร่อน  การออกแบบ  และกระบวนการเลือกใช้วัสดุ 

Atomic and crystalline solids structure.  Defects and imperfections in solids. 
Diffusion.  Mechanical behavior and properties.  Dislocation and strengthening 
mechanisms.  Phase diagrams.  Phase transformations and thermal processing of 
metals.  Metallic and non- metallic materials structures and their applications 
including ferrous alloys, non- ferrous alloys.  Ceramics, polymers, composite, etc. 
Corrosion and degradation of materials.  

ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา 
1. เพ่ือให้เข้าใจกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ที่ใช้วัสดุทางวิศวกรรมต่าง ๆ ได้แก่ โลหะและ

 โลหะผสม  พลาสติก  ยางมะตอย  ไม้  เซรามิก  และคอนกรีต  
2. เ พ่ือให้เกิดความเข้าใจพ้ืนฐานของความสัมพันธ์ของโครงสร้าง สมบัติด้านต่างๆ

 กระบวนการผลิตและกระบวนการออกแบบของวัสดุ 
3. เพ่ือให้เข้าใจสมบัติพ้ืนฐานของวัสดุวิศวกรรมและการเลือกใช้วัสดุเบื้องต้น 

 
 
 
 
 
CVE 100 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าหรับวิศวกรรมโยธา    3(2-3-6) 

   (Computer Programming for Civil Engineering)  
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

หลักการท างานของคอมพิวเตอร์  องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์  การท างานระหว่าง
ฮาร์ดแวร์ และซอฟต์แวร์  แนวคิดประมวลผลข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์  การออกแบบโปรแกรม
และวิธีการพัฒนาโปรแกรม  การเขียนโปรแกรมด้วยภาษาชั้นสูง 
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Computer concepts, computer components, hardware and software 
interaction, EDP concepts, program design and development methodology, high-
level language programming. 

 
 ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา 
 การสร้างระเบียบวิธีด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อแก้ปัญหาอย่างง่าย 
Learning Outcome 

 Construction of algorithm to solve basic problems. 
 
CVE 101 อาณาจักรวิศวกรรมโยธา       2 (2-0-4) 

  (World of Civil Engineering) 
   วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

บทบาทของวิศวกรโยธาในสังคมและระบบเศรษฐกิจของโลกในอดีตและปัจจุบัน ความรู้
พ้ืนฐานเกี่ยวกับสาขาต่างๆของวิศวกรรมโยธา ทักษะ องค์ความรู้และทัศนคติที่จ าเป็นส าหรับการ
เป็นวิศวกรโยธาที่ดี จรรยาบรรณของวิศวกร ทิศทางของการพัฒนาเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธาใน
อนาคต ประสบการณ์ในการท างานวิศวกรโยธาในสาขาต่างๆ  

Role of civil engineers in social and economic systems in the past and modern 
world, Basic knowledges about branches of civil engineering, Necessary skills, 
knowledges, and attitude for being good civil engineers, Ethics for engineers, Trends 
of emerging technologies in civil engineering in the future,  Experience of working in 
different fields of civil engineering. 

 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา 
1. นักศึกษาสามารถอธิบายบทบาทของวิศวกรโยธาและสาขาต่างๆ ของวิศวกรรมโยธาได้ 
2. นักศึกษาสามารถระบุจรรยาบรรณของวิศวกรและอธิบายความหมายของจรรยาบรรณ

ได ้
3. นักศึกษาสามารถระบุองค์ความรู้และทักษะที่จ าเป็นส าหรับการพัฒนาตนเองไปสู่สาขา

ที่ตนเองสนใจได้  
LearningOutcome 
1.The ability to explain the roles of civil engineers and fields in civil   
   engineering. 
2.The ability to name and interpret the meaning of the ethics for civil   
   engineers. 
3.The ability to specify knowledge and skill necessary for self-development     
   toward the interesting fields of civil engineering.   

 
CVE 111 เขียนแบบวิศวกรรม        3(2-3-6) 

(Engineering Drawing) 
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วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
อุปกรณ์ใช้งานเขียนแบบและการประยุกต์ใช้รูปทรงพ้ืนฐานการเขียนตัวอักษร  การสเกต

ภาพ  การบอกขนาดภาพการใช้ข้อความประกอบภาพและความคลาดเคลื่อนของระยะ ภาพฉาย
แบบออร์โทกราฟฟิกของจุด  เส้นระนาบและวัตถุ  ภาพพิคทอเรีย ภาพไอโซเมตริก  ออบลิค  และ
การสเกต  ภาพฉาย ภาพช่วย  ภาพตัด   การฝึกหัดในการเขียนแบบรายละเอียดและองค์ประกอบ
การเขียนแบบ การเขียนแบบแสดงรายละเอียดของการก่อสร้างทางวิศวกรรมโยธา  โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ส าหรับการเขียนแบบเบื้องต้น 

Instruments and their uses, applied geometry, lettering, freehand sketches, 
dimensions notesandtolerancing, orthographic projection of points and lines, planes, 
and solids, pictorial   drawings; isometric and oblique drawing and sketching, 
perspective view, auxiliary view,  section view.  practices in drawings.  detail  and  
assembly  drawings, details of civil engineering and system facilities drawings, basic 
computer-aided drawing. 

 
Learning Outcome 
1.Ability to sketch the engineering objects in freehand mode. Ability to create 

geometric constructions with hand tools. 
2. Ability to visualize 3D objects from orthographic projections and represent 

3D objects in orthographic projection, create section views and create 
dimensions using hand tools and computer-aided design software 

3.Ability to solve traditional descriptive geometry problems. 
4.Ability to read and produce civil engineering blueprints. 
5.Ability to perform design project and create presentation graphics. 
6.Ability to work, create and produce individual and team projects. 
7.The ability for responsible creative thinking skills and judgment. 
8.Ability to communicate effectively in written, oral and graphical form. 
 

CVE 200  สถิติส าหรับวิศวกรรมโยธา           3 (3-0-6) 
     (Statistics for Civil Engineering) 
              วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 

บทบาทของสถิติในงานวิศวกรรมโยธา  ความน่าจะเป็น  ตัวแปรสุ่มแบบไม่ต่อเนื่อง ตัวแปร
สุ่มแบบต่อเนื่อง  การกระจายตัวของความน่าจะเป็นแบบร่วม  การกระจายตัวของความน่าจะเป็น
แบบไม่ต่อเนื่องและแบบต่อเนื่องที่พบบ่อย   สถิติเชิงพรรณนา  การกระจายตัวของการสุ่มตัวอย่าง
และการประเมินค่าแบบจุดของพารามิเตอร์  ช่วงเชิงสถิติส าหรับตัวอย่างเดียว  การทดสอบ
สมมติฐานส าหรับตัวอย่างเดียว  การอนุมานเชิงสถิติส าหรับสองตัวอยาง  สมการถดถอยเชิงเส้น
อย่างง่ายและสหสัมพันธ์  หัวข้ออ่ืนในสมการถดถอยเชิงเส้น 

Role of statistics in civil engineering.  Probability.  Discrete random variables.  
Continuous random variables.   Joint probability distributions.   Common discrete 
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probability distributions.  Common continuous probability distributions.  Descriptive 
statistics.   Sampling distributions and point estimation of parameters.   Statistical 
intervals for a single sample.   Tests of hypotheses for a single sample.   Statistical 
inference for two samples.  Simple linear regression and correlation.  Other topics in 
linear regression. 

 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา  
1.นักศึกษาสามารถประยุกต์ใช้การกระจายความน่าจะเป็นแบบไม่ต่อเนื่องและต่อเนื่อง  

ในปัญหาทางวิศวกรรมโยธา 
2.นักศึกษาสามารถประมาณค่าแบบจุดและแบบช่วง ส าหรับพารามิเตอร์ ในปัญหาทาง

วิศวกรรมโยธาได้ 
3.นักศึกษาสามารถท าการทดสอบสมมติฐาน ในปัญหาทางวิศวกรรมโยธาได้ 
4.นักศึกษาสามารถประมาณค่าพารามิเตอร์ของสมการถดถอยเชิงเส้น ในปัญหาทาง

วิศวกรรมโยธาได้ 
Learning Outcome 
1.The ability to apply discrete and continuous probability distributions to civil 

engineering problems. 
2.The ability to determine point and interval estimates of parameters in civil 

engineering problems. 
3.The ability to conduct hypothesis tests in civil engineering problems. 
4. The ability to estimate linear regression parameters in civil engineering 

problems. 
 
CVE 221 ส ารวจ             3(3-0-6) 

(Surveying)  
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการส ารวจและการระดับหลักการและการประยุกต์ใช้กล้องวัดมุม
ความผิดพลาดและการปรับแก้เนื่องจากงานส ารวจการวัดระยะทางและทิศทาง ความคลาดเคลื่อน
และชั้นงานในการส ารวจ การปรับแก้ข้อมูล โครงข่ายสามเหลี่ยม การหาแอซิมุธและระบบพิกัดทาง
ราบของงานวงรอบอย่างละเอียด การท าระดับอย่างละเอียด  การส ารวจและเขียนแผนที่ภูมิ
ประเทศ เส้นโครงแผนที่ ระบบพิกัดฉากยูทีเอ็มและหลักการจีพีเอสเบื้องต้น 

Introduction to surveying work and leveling, error and class in surveying, 
principles and application of Theodolites, distance and direction measurement, error 
in surveying and acceptable error, data correction, triangulation; precise 
determination of azimuth, precise traverse plane coordinate system, precise leveling, 
topographic survey, map plotting; precise leveling, map projection, UTM coordinates 
and fundamental of GPS system. 
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ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา  
1. นักศึกษาสามารถค านวณ ปรับแก้และหาค่าความคลาดเคลื่อนในการวัดระยะทาง 
2. นักศึกษาสามารถค านวณและปรับแก้ค่าระดับ 
3. นักศึกษาสามารถค านวณมุม แอซิมุธและระบบพิกัด ในงานวงรอบ 
Learning Outcome 
1. The ability to adjustment and standard deviation for distance. 
2. The ability to calculate and adjustment leveling. 
3. The ability to calculate angle azimuth and coordinate in traverse. 

 
CVE 223 การปฏิบัติงานส ารวจ            1(0-3-2) 

(Surveying Practices) 
วิชาบังคับก่อน : CVE 221 ส ารวจ หรือเรียนพร้อมกับ CVE 221 ส ารวจ 

การปฏิบัติงานส ารวจจะสอดคล้องกับการเรียนทฤษฎี โดยจะเน้นไปที่การให้ได้มาซึ่งข้อมูล
ที่ถูกต้อง และมีความละเอียดในระดับที่ต้องใช้ในภาคทฤษฎี เริ่มครึ่งภาคการศึกษาแรกจากการหา
ระยะทางในแนวราบด้วยเทปทั้งแบบที่ใช้งานทั่วไป และการหาระยะทางในแนวดิ่ง การท าวงรอบ
ควบคุมทางดิ่ง การท าระดับตามแนวยาว และการท าระดับตามขวาง ในครึ่งภาคการศึกษาหลัง จะ
ท าการหาค่ามุมและการน าไปใช้ การวัดค่ามุมดิ่ง การวัดค่ามุมราบ การวัดค่ามุมราบแบบมีทิศทาง 
การวัดค่ามุมราบแบบวัดซ้ า การวัดค่ามุมราบแบบวัดซ้ ารอบจุด การท าวงรอบควบคุมทางราบ และ
การท าแผนที่ภูมิประเทศ 

Surveying practice will follow theorem in the lecture class.  The practices 
emphasis on, how to get accuracy and precise field data in the required level of the 
theorem.  First half of semester will start with horizontal distance measurement by 
tape, verticaldistance measurement, vertical control traverse, profile leveling and 
cross- section leveling.  The second half of semester starts with angle measurement 
and their application, vertical angle measurement, horizontal angle measurement, 
direction method, repetition method and repetition around a point, horizontal 
control traverse and producing topographic map. 

 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา  
1. นักศึกษาสามารถปรับแก้ค่า ในการวัดระยะทางด้วยเทปได้ 
2. นักศึกษาสามารถค านวณค่า ในการท างานระดับได้ 
3. นักศึกษาสามารถค านวณงานมุมได้ 
4. นักศึกษาสามารถค านวณงานวงรอบได ้
Learning Outcome 
1. The ability to correct distance data by tape  
2. The ability to calculate level data by leveling. 
3. The ability to calculate angle data. 
4. The ability to calculate traverse work. 
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CVE 225 การฝึกภาคสนามวิชาส ารวจ       1 (0-6-3) 

(Surveying Field Camp)  
วิชาบังคับก่อน : CVE 221 ส ารวจ และ CVE223 การปฏิบัติงานส ารวจ  

การส ารวจนอกสถานที่เป็นระยะเวลารวม 80 ชั่วโมง โดยมีงานสนามดังนี้ การวางแนวทาง
ในการส ารวจและการท าวงรอบการวางโค้งการหาปริมาตรและพ้ืนที่ของงานดินโดยการท าระดับ
ตามแนวยาวและตามขวางซึ่งเป็นการส ารวจเส้นทางและการส ารวจก่อสร้างการหาเส้นชั้นความสูง
การท าโครงข่ายสามเหลี่ยมการท าแผนที่ภูมิประเทศและการเก็บรายละเอียด ซึ่งแต่ละกลุ่มจะท า
รายงานผลแต่ละงานทุกชิ้น 

An eighty hours field camp.  Field exercises include:  alignment survey and 
traverse, curve ranging, volume and area of earth work by profile and cross section, 
route survey and construction survey, contours, triangulation, topographic map.  In 
addition to group field reports on each exercise. 

 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา  
1. นักศึกษาสามารถวางแผนการท างานได้ 
2. นักศึกษาสามารถค านวณและปรับแก้ค่าระดับแบบเดี่ยวและโครงข่ายระดับ 
3. นักศึกษาสามารถค านวณมุม แอซิมุธและระบบพิกัด ในงานวงรอบเดี่ยวและโครงข่าย

วงรอบได้  
4. นักศึกษาสามารถเขียนแผนที่ภูมิประเทศและแผนที่เส้นชั้นความสูงในพ้ืนที่ได้ 
Learning Outcome 
1.The ability to do a surveying plan  
2 . The ability to compute and correct leveling work both single and network 

circuit 
3 . The ability to compute and correct coordinate of single loop traverse and 

network traverse  
4.The ability to draw Topographic map and contour lines  

 
 
 
 
CVE 231  กลศาสตร์วิศวกรรม                      3(3-0-6) 

(Engineering Mechanics) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

ระบบแรง (ในระนาบและใน 3 มิติ) บนอนุภาคและบนวัตถุเกร็งการสมดุลของวัตถุเกร็ง  
แรงกระจายการวิเคราะห์แรงเบื้องต้นในโครงข้อหมุนและโครงข้อแข็งแรงในคานและสายเคเบิล    
แรงเสียดทาน  หลักการของงานเสมือนและเสถียรภาพของการสมดุล บทน ารายวิชาพลศาสตร์
วิศวกรรม 
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System of forces ( in plane and 3D) on particles and rigid bodies, equilibrium 
of rigid bodies, distributed forces, analysis of simple trusses and frames, forces in 
beams and cables, friction, principle of virtual work and stability.  Introduction to 
engineering dynamics. 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา  
1. นักศึกษาสามารถระบุแรง และแรงหมุนที่กระท าบนวัตถุในสภาพการณ์ต่างๆ 
2. นักศึกษาสามารถระบุทิศทางความเร่งทั้งเชิงเส้น และเชิงมุมของวัตถุในสภาพการณ์

ต่างๆ 
3. นักศึกษาสามารถค านวณหาขนาดและทิศทางของแรง และแรงหมุนที่กระท าบนวัตถุที่

อยู่ในสมดุลในสถานการณ์แบบง่าย 
4. นักศึกษาสามารถท างานเป็นทีม 
5. นักศึกษาสามารถประยุกต์ใช้ทักษะความคิดต่างๆอย่างเหมาะสม 
6. นักศึกษาสามารถสื่อสารทางวาจา 
Learning Outcome 
1. The ability to identify all forces and moments acting on a given body. 
2.  The ability to identify directions of lineage and angular accelerations of a 

given body. 
3. The ability to quantify all forces and moments acting on a body in simple 

equilibrium cases. 
4. The ability to work in a team. 
5. The ability to apply thinking skills appropriately. 
6. The ability to communicate verbally. 

 
CVE 233 กลศาสตร์วัสดุ             3(3-0-6) 

(Mechanics of Materials)       
วิชาบังคับก่อน :  CVE 231 กลศาสตร์วิศวกรรม  

แรงและหน่วยแรง ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยแรงกับความเครียด การวิบัติของวัสดุเหนียว
และวัสดุเปราะ หน่วยแรงในคาน ผังแรงเฉือนและโมเมนต์ การแอ่นตัวของคาน แรงบิด การโก่ง
เดาะของเสา วงกลมมอร์และหน่วยแรงกระท าร่วม 

Force and stress, stress- strain relationships, ductile and brittle failure, stress 
in beams, shear force and bending moment diagrams, deflection of beam, torsion, 
buckling of column. Mohr’s circle and combined stress. 

 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา 
1. นักศึกษาสามารถระบุชนิด และหาขนาดของหน่วยแรงในวัตถุ เพ่ือระบุความปลอดภัย

ของโครงสร้างอย่างง่าย 
2. นักศึกษาสามารถระบุชนิด ทิศทาง และขนาดของการเสียรูป ของวัสดุในโครงสร้างอย่าง

ง่าย 
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3. นักศึกษาสามารถค้นหาศึกษาได้ด้วยตัวเอง 
4. นักศึกษาสามารถท างานเป็นทีม 
5. นักศึกษาสามารถประยุกต์ใช้ทักษะความคิดต่างๆอย่างเหมาะสม 
6. นักศึกษาสามารถบริหารจัดการโครงงาน 
Learning Outcome 
1.  The ability to identify and quantify all stresses to determine safety of 

simple structures. 
2.  The ability to identify types and directions of and quantify lineage and 

angular accelerations of a given body. 
3. The ability to search and learn by oneself 
4. The ability to work in a team. 
5. The ability to apply thinking skills appropriately. 
6. The ability to manage a project. 

 
CVE 236 วัสดุในงานวิศวกรรมโยธา                    3(3-0-6) 

(Civil Engineering Materials) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

พฤติกรรม คุณสมบัติ และวิธีการทดสอบคุณสมบัติจ าเพาะพ้ืนฐานที่จ าเป็นของวัสดุต่าง ๆ 
ที่ใช้ในงานวิศวกรรมโยธา  ได้แก่ เหล็กรูปพรรณ เหล็กเส้น  ไม้ ปูนซีเมนต์ มวลรวม และคอนกรีต 
การออกแบบสัดส่วนผสมคอนกรีต  นอกจากนี้จะมีการแนะน าพฤติกรรมพ้ืนฐานและสมบัติพ้ืนฐาน
ของวัสดุอ่ืน ๆ  ที่ใช้ในงานด้านวิศวกรรมโยธาเพ่ิมเติมด้วย 

Behaviors, properties, and test method for basic properties of various civil 
engineering materials such as steel, rebar, timber, cement, aggregates and concrete, 
mix design of concrete, an introduction about fundamental behavior and properties 
of additional civil engineering materials. 

 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา 
1. นักศึกษาสามารถอธิบายสมบัติเชิงวิศวกรรมของ เหล็กรูปพรรณ ไม้ ปูนซีเมนต์ มวลรวม 

และคอนกรีตได้ 
2. นักศึกษาสามารถด าเนินการทดสอบวัสดุต่างๆที่ใช้ในงานวิศวกรรมโยธา และสามารถ

อธิบายหลักการทดสอบดังกล่าวได้ 
3. นักศึกษาสามารถระบุข้อดีและข้อจ ากัดของวัสดุที่ใช้ในงานวิศวกรรมโยธาประเภทต่างๆ 

ได้  
Learning Outcome 
1. The ability to explain the engineering properties of steel, rebar, timber,  

cement, aggregates and concrete. 
2. The ability to conduct the test for properties of different materials used   

in civil engineering. 
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3.The ability to specify advantages and limitations of each type of materials   
 
 

CVE 240 คณิตศาสตร์ประยุกต์ส าหรับวิศวกรรมโยธา                                                 3(3-0-6)  
(Applied Mathematics for Civil Engineers)  
วิชาบังคับก่อน :  MTH 201 คณิตศาสตร์ 3 

ค่าความผิดพลาดเชิงตัวเลข พีชคณิตเชิงเส้นและการวิเคราะห์เมตริกซ์ ปัญหาค่าเจาะจง 
การถดถอยแบบก าลังสองน้อยสุด การประมาณค่าในช่วง วิธีการเชิงตัวเลขส าหรับสมการไม่เป็นเชิง
เส้น การอินทิเกรตเชิงตัวเลข การหาอนุพันธ์เชิงตัวเลข ทบทวนสมการเชิงอนุพันธ์สามัญและสมการ
เชิงอนุพันธ์ย่อย ปัญหาค่าเริ่มต้น ปัญหาค่าขอบ วิธีไฟไนต์ดิฟเฟอร์เร้นท์ส าหรับแก้ปัญหาสมการเชิง
อนุพันธ์ย่อย 

 Numerical errors, linear algebraic equations and matrix analysis, eigenvalue 
problems, least squares regression, interpolation, Numerical methods for nonlinear 
equations, numerical integration, numerical differentiation, review of ordinary 
differential equation and partial differential equation, initial value problems, 
boundary value problems, finite different method for solving partial differential 
equations. 

 
 ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา  
 นักศึกษาสามารถน าทักษะทางคณิตศาสตร์และการค านวณเชิงตัวเลขมาประยุกต์ใช้เพ่ือ   
 แก้ปัญหาทาง คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และวิศวกรรมได้ 
 Learning Outcome 
 The students can apply their mathematical, numerical and computational 
skills to solve mathematical, scientific and engineering problems. 

 
 
 
 
CVE 261 วิทยาศาสตร์โลก                    2(2-0-4) 

(Earth Sciences) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

บทน า ส่วนประกอบของโลก กระบวนการบนผิวโลก บรรยากาศและมหาสมุทร  
จุลศาตร์ของโลก อายุทางธรณีวิทยา ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมของโลก 

Introduction, Composition of Earth, Surface Processes on Earth, 
Atmosphere and Ocean, Dynamic Earth, Geologic Time, Resource and Environment. 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา  
1. สามารถ ดูและบอก ชนิด ประเภท และชื่อของ แร่ หินอัคนี หินตะกอนหินชั้น และ

หินแปร 
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2. เข้าใจและอธิบาย ขบวนการผุพัง การกัดกล่อน และการสะสมตัว 
3. เข้าใจและอธิบาย การเคลื่อนตัวของเปลือกโลก การเคลื่อนตัวของลมและธารน้ าแข็ง 
4. เข้าใจและอธิบาย น้ าผิวดิน และ น้ าใต้ดิน 
5. เข้าใจและอธิบาย ชั้นบรรยากาศ ฤดู กระแสน้ า มหาสมุทร และสิ่งแวดล้อม 
6. เข้าใจและอธิบาย แผ่นแปลือกโลก ภูเขาไฟ แผ่นดินไหว และการก าเนิดภูเขา 
7. สามารถอ่าน แผนที่ธรณีวิทยา แผนที่น้ าบาดาล และท าได้ 
8. เข้าใจและอธิบาย ทรัพยากรธรณี ทรัพยากรพลังงาน และผลกระทบจากมนุษย์ 
9. เข้าใจและอธิบาย ระบบของโลก ระบบสุริยะ และจักรวาล 
Learning Outcome 
1. Ability to identify Minerals, Igneous Rocks, Sedimentary Rocks and 

Metamorphic Rocks. 
2. Understand and explain the Weathering, Erosion and deposition. 
3. Understand Mass movements, Wind and Glaciers. 
4. Understand and explain the Surface water and Groundwater. 
5. Understand Atmosphere, Climate, Oceans and Marine Environment. 
6. Understand Plate Tectonics, Volcanism, Earthquakes and Mountain 

Building. 
7. Ability to read Geologic Maps and Mapping. 
8. Understand the Earth Resources, Energy Resources and Human Impact 

on Resources. 
9. Understand the Earth System and the Universe. 

 
 
 
 
 
 
CVE 281 กลศาสตร์ของไหล        3(3-0-6) 

(Fluid Mechanics) 
วิชาบังคับก่อน : CVE 231 กลศาสตร์วิศวกรรม, MTH 102 คณิตศาสตร์ 2 

คุณสมบัติของของไหล  ของไหลสถิต  สมดุลของมวล  พลังงาน และโมเมนตัมในการไหล
แบบคงที่ของของไหลประเภทบีบอัดไม่ได้  การไหลแบบไร้ความหนืด  ความคล้ายทางชลศาสตร์
และการวิเคราะห์มิติ  การไหลของของไหลจริง  การไหลแบบคงที่ในท่อปิดการไหลในรางเปิด  การ
วัดปริมาณการไหล 

Properties of fluid, fluid statics, macroscopic balance of mass, energy and 
momentum in steady incompressible flow, flow of inviscid fluid, similitude and 
dimensional analysis, phenomena of real fluid flow, steady incompressible flow in 
closed conduits, open channel flow, flow measurements. 
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ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา  
1. ความรู้ความเข้าใจหลักการพื้นฐานของของไหลสถิตและระบบการไหล 
2. การแก้ปัญหาพื้นฐานโดยใช้สมการควบคุม 
3. การค านวณเพ่ือออกแบบพื้นฐานของระบบวิศวกรรมของไหล 
4. การท างานเป็นทีม 
5. การประยุกต์ใช้ทักษะความคิด 
6. การฝึกทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
7. การอภิปรายผลงานและการน าเสนองาน 
Learning Outcome  
1 .  Demonstrate the understanding of the basic principles of static and fluid 

systems. 
2. Devise simple solutions to a range of problems in basic fluid flow using the 

governing equations. 
3. Undertake basic design calculations of fluid engineering systems. 
4. The ability to work in a team. 
5. The ability to apply thinking skills appropriately. 
6. The ability to search and learn by oneself. 
7. Participate constructively in class discussions and presentations 

 
CVE 300 ฝึกงานอุตสาหกรรม        2 หน่วยกิต (S/U) 

(Industrial Training) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

ฝึกงานอุตสาหกรรมตามหน่วยงานต่างๆ  ไม่น้อยกว่า 6 สัปดาห์  ระหว่างภาคการศึกษา
พิเศษ 

Practical training in an industry being not less than 6 weeks during summer 
vacation. 
 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา  
  1. ความสามารถในการน าความรู้เชิงวิศวกรรมไปประยุกต์กับการใช้งานจริง 

  1. ความรับผิดชอบในการท างาน 
  2. การระบุปัญหา และเรียนรู้ที่จะแก้ปัญหาด้วยตนเอง 

Learning Outcome  
1.The ability to apply engineering knowledge with real work situation. 
2. Responsibility in work. 
3. The ability to identify and solve problems by oneself. 

 
CVE 335  วัสดุซีเมนต์และคอนกรีต                           2(3-1-4) 
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 (Cement and Concrete Materials) 
           วิชาบังคับก่อน : CVE 236 วัสดุในงานวิศวกรรมโยธา 

ชนิดและคุณสมบัติของปูนซีเมนต์ มวลรวม สารผสมเพ่ิมและสารเคมีผสมเพ่ิม การผลิตและ
การควบคุมคุณภาพของคอนกรีต คุณสมบัติของคอนกรีตสดและคอนกรีตที่แข็งตัวแล้ว วัสดุ
ทดแทนปูนซีเมนต์ การออกแบบสัดส่วนผสมคอนกรีต ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับความคงทนของ
คอนกรีต 

Classification and properties of cements, aggregates, additives and chemical 
admixtures, concrete production and quality control, properties of fresh and 
hardened concrete cement replacing materials, mix design of concrete, introduction 
to durability of concrete. 

 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา 
1. นักศึกษาสามารถอธิบายคุณสมบัติของปูนซีเมนต์ มวลรวม สารผสมเพ่ิมและวิธีการ

ทดสอบ 
2. นักศึกษาสามารถอธิบายคุณสมบัติที่ส าคัญของคอนกรีตและผลกระทบของ

องค์ประกอบต่างๆ ของคอนกรีตต่อคุณสมบัติเหล่านั้น 
3. นักศึกษาสามารถค านวณออกแบบสัดส่วนผสมของคอนกรีตและผลิตคอนกรีต  

  Learning Outcome  
1. The ability to explain properties of cement, aggregate, chemical admixture, 

and corresponding test methods. 
2. The ability to explain important properties of concrete as well as   
    influences from each ingredient of concrete onto each property. 
3. The ability to design concrete mix proportion and produce a concrete.   

 
 
 
 
CVE 337 การวิเคราะห์โครงสร้าง 1           3(3-0-6) 

(Structural Analysis I) 
วิชาบังคับก่อน : CVE 233 กลศาสตร์วัสดุ       

การวิเคราะห์โครงสร้างเบื้องต้น สมดุลของแรงเฉือน และโมเมนต์ในโครงข้อแข็ง การ
วิเคราะห์ระยะแอ่นของโครงสร้าง โดยวิธีงานเสมือนวิธีคานคอนจูเกตและพลังงานของความเครียด   
โครงสร้างรับน้ าหนักบรรทุกเคลื่อนที่  เส้นบทบาท  การวิเคราะห์โครงสร้างอินดีเทอร์มิเนทโดย
วิธีการเปลี่ยนรูปร่างสอดคล้อง 

Introduction to structural analysis:  load transfer mechanism, equilibrium of 
shear forces and moments in determinate structures and frames.  Deflections of 
structures by methods of virtual work, conjugate beam, strain energy, structures 
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subjected to moving loads, influence lines, analysis of statically indeterminate 
structures by method of consistent deformation. 

 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา  
1. การค านวณการถ่ายแรงในระบบโครงสร้าง 
2. การค านวณสมดุลของแรงและการเสียรูปของระบบโครงสร้างแบบดีเทอร์มิเนต  และ

สมดุลของแรงของโครงสร้างแบบอินดีเทอร์มิเนตอย่างง่าย 
3. การประยุกต์ใช้ทักษะความคิด 
4. การฝึกทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
Learning Outcome 
1.The ability to calculate load transfer in the system. 
2. The ability to calculate equilibrium of forces and deformations in the 

determinate and equilibrium in simple indeterminate structural systems. 
3.The ability to apply thinking skills appropriately. 
4.The ability to carry out learning process and/or data acquisition by oneself. 

 
CVE 338 การวิเคราะห์โครงสร้าง 2           3(3-0-6) 

(Structural Analysis II) 
วิชาบังคับก่อน : CVE 337 การวิเคราะห์โครงสร้าง 1 

หลักการทั่วไปของโครงสร้างอินดีเทอร์มิเนทในสภาวะสถิตดีกรีของอินดีเทอร์มิเนททาง
สถิต และดีกรีอิสระ แนวความคิดของวิธีแรง  และวิธีการเปลี่ยนต าแหน่ง  การวิเคราะห์โครงสร้าง
อินดีเทอร์มิเนท  ด้วยวิธีการโก่งตัว-มุมหมุน และวิธีการกระจายโมเมนต์ เส้นอินฟลูเอนซ์ของ
โครงสร้างอินดีเทอร์มิเนท  วิธีวิเคราะห์โครงสร้างด้วยเมทริกซ์เบื้องต้น การวิเคราะห์เบื้องต้นโดยวิธี
พลาสติกและโดยวิธีการประมาณ 

General principles for statically indeterminate structures; degree of statically 
and kinematically indeterminacy, concepts of force and displacement methods, 
analysis of indeterminate structure by slope- deflection method and moment 
distribution, influence lines of indeterminate structures, introduction to matrix  
analysis of structure, Introduction to plastic analysis and approximate analysis. 

 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา  
1. การค านวณสมดุลของแรงของระบบโครงสร้างแบบอินดีเทอร์มิเนต 
2. การประยุกต์ใช้ทักษะความคิด 
3. การฝึกทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
Learning Outcome 
1.The ability to calculate equilibrium of forces in the complex indeterminate 

structural systems. 
2. The ability to apply thinking skills appropriately. 
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3.The ability to carry out learning process and/or data acquisition by oneself. 
 

CVE 341 การออกแบบโครงสร้างเหล็กและไม้          4(3-3-6) 
(Steel and Timber Design) 
วิชาบังคับก่อน :  CVE 337 การวิเคราะห์โครงสร้าง 1 

ศึกษาคุณสมบัติเชิงกลของไม้และเหล็ก   พฤติกรรมและการออกแบบโครงสร้างไม้และ
เหล็กภายใต้แรงตามแนวแกน  แรงดัด  แรงเฉือน  และแรงกระท าร่วมกัน  ออกแบบจุดยึดต่อ
โครงสร้างไม้และเหล็ก  โครงสร้างวัสดุผสม  โครงสร้างประกอบ  คานประกอบ   การออกแบบโดย
วิธีเอเอสดีและแอลอาร์เอฟดีเบื้องต้น   ฝึกออกแบบอาคารไม้และเหล็ก เทคนิคก่อสร้าง 

Study on structural properties of steel and timber, behavior and design of 
steel and timber structures subjected to axial loads, bending moments, shear forces, 
and combined actions, design of joint connections of steel and timber structures, 
design of composite structures, design of built up members, design of plate girder, 
introduction to Allowable Strength Design (ASD)  and Load and Resistance Factor 
Design (LRFD), design practices, construction technique. 

 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา  
1. การวิเคราะห์และออกแบบโครงสร้างเหล็กอย่างง่ายได้ 
2. ความตระหนักถึงมาตรฐานและกฎหมายควบคุมอาคารที่เกี่ยวกับการออกแบบอาคาร

โครงสร้างเหล็ก 
Learning Outcome 
 1. Ability to analyze and design simple steel structures 
 2. Aware of relevant design standard and building code with respect to steel 

structure design  
 
 
CVE 342 การออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก           4(3-3-6) 

(Reinforced Concrete Design)  
วิชาบังคับก่อน : CVE 337 การวิเคราะห์โครงสร้าง 1 

แนวคิดในการออกแบบโดยวิธีก าลังเทียบกับวิธีหน่วยแรงใช้งาน   คุณสมบัติของคอนกรีต 
และเหล็กเสริม   ข้อก าหนดในการออกแบบ   พฤติกรรมพ้ืนฐานของโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก   
ภายใต้แรงอัด  แรงดัด   แรงบิด แรงเฉือน แรงยึดเหนี่ยว   และปฏิสัมพันธ์ระหว่างแรงเหล่านี้   
การออกแบบองค์อาคารโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กโดยวิธีก าลังและหน่วยแรงใช้งาน  ฝึกการ
ออกแบบอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก เทคนิคก่อสร้าง 

Design concepts of strength design, in comparison with working stress design, 
properties of concrete and reinforcing steel bars, building codes requirements. 
Fundamental behavior in thrust, flexure, torsion, shear, bond and interaction among 
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these forces.   Design of reinforced concrete structural members by strength and 
working stress design concepts, design practice and detailing construction technique.  

 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา  
1. การวิเคราะห์และออกแบบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กอย่างง่ายได้ 
2. ความตระหนักถึงมาตรฐานและกฎหมายควบคุมอาคารที่เกี่ยวกับการออกแบบอาคาร

โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก 
Learning Outcome 
 1. Ability to analyze and design simple reinforced concrete structures 

                        2. Aware of relevant design standard and building code with respect to 
reinforced concrete structure design 

 
CVE 362 ปฐพีกลศาสตร์            3(3-0-6) 

(Soil Mechanics) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

การก าเนิดดิน, ดัชนีและการจ าแนกประเภทของดิน, การบดอัดดิน, การไหลซึมของน้ าใน
ดิน, หลักการเกี่ยวกับความเค้นประสิทธิผล, ความเค้นในดิน, การกระจายความเค้นของแรงกระท า, 
ความแข็งแรงของดิน, ทางเดินของความเค้น, ทฤษฎีของแรงดันดิน, ทฤษฎีการอัดตัวคายน้ าทิศทาง
เดียว, เสถียรภาพของเชิงลาด, ก าลังแบกทาน 

Soil formation, Index properties and classification of soils, Compaction, 
Permeability of soils, Principle of effective stresses within a soil mass, Stress 
distribution, Compressibility of soils, Shear strength of soil, Earth pressure theory, 
slope stability, Bearing capacity. 

 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา  
1. อธิบายแหล่งก าเนิดดินและชนิดของดิน และจ าแนกประเภทของดิน 
2. อธิบายอิทธิพลของปัจจัยต่างๆ ที่มีต่อการบดอัดดิน 
3. ค านวณปริมาณการไหลซึมของน้ าในดินและแรงดันน้ าส าหรับการไหลในหนึ่งและสองมิติ 
4. อธิบายหลักการของความเค้นประสิทธิพล และค านวณความเค้นประสิทธิจากชั้นดิน 
5. อธิบายองค์ประกอบของความเค้นตั้งฉากและความเค้นเฉือน และค านวณความเค้นที่

ระนาบต่างๆ ในมวลดิน 
6. ค านวณความเค้นในดินที่ต าแหน่งต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากน้ าหนักกระท าที่ผิวดิน 
7. อธิบายหลักการอัดตัวคายน้ าในดิน และค านวณการทรุดตัวสุดท้าย และการทรุดตัวที่

ขึ้นกับเวลา 
8. อธิบายเกณฑ์การวิบัติของดิน การเลือกใช้เกณฑ์การวิบัติที่สอดคล้องกับดิน และ

ค านวณก าลังรับน้ าหนักของดิน 
9. อธิบายและเลือกวิธีการค านวณแรงดันดินด้านข้างตามลักษณะการวิบัติของดิน 
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10.อธิบายลักษณะการวิบัติของลาดดิน เลือกวิธีการวิเคราะห์และวิเคราะห์เสถียรภาพ
ของลาดดิน 

11.ค านวณและออกแบบก าลังแบกทานของฐานรากแผ่ 
                       Learning Outcome 

1. Explain soil origins and soil type, and classify soil. 
2. Explain factors affecting the soil compaction properties. 
3. Calculations of water flow through soils in the steady-state condition, and 

pore- water pressure along the flow for one- dimensional and two-
dimensional problems. 

4. Explain principles of effective stress, and calculation of distribution of 
effective stress for a soil profile. 

5. Explain combination of normal and shear stresses at a point in a soil mass, 
and calculation of stresses in various planes in a soil mass. 

6. Calculation of additional stresses mobilized in soil at various depths, due 
to surcharge applied at the ground surface. 

7. Explain principles of primary consolidation in soil and calculation of final 
settlement and time-dependent settlement. 

8. Explain soil failure criteria, selection of criterion suitable for soil type, and 
calculation of soil strength. 

9. Explain and selection of lateral earth pressures according to failure modes 
of soil 

10.Explain characteristics of soil slope failure, selection of suitable analysis 
method, and analysis of soil slope stability. 

11.Calculation and design of shallow spread foundation. 
 
 
 
CVE 363 ปฏิบัติการปฐพีกลศาสตร์           1(0-3-2) 

(Soil Mechanics Laboratory) 
วิชาบังคับก่อน : CVE 362 ปฐพีกลศาสตร์ หรือเรียนพร้อมกับ CVE 362 ปฐพีกลศาสตร์ 

การทดสอบหาขีดจ ากัดของอัตเตอร์เบิร์ก การวิเคราะห์หาขนาดของเม็ดดิน การหาค่า
ความถ่วงจ าเพาะ การทดสอบการซึมน้ าของดิน การทดสอบการบดอัดของดิน การทดสอบความ
หนาแน่นของดินในสนาม การทดสอบหาค่าแคลิฟอร์เนีย แบริ่งเรโช การทดสอบแรงอัดแบบไม่ถูก
จ ากัด การทดสอบก าลังรับแรงเฉือนโดยตรง การทดสอบก าลังรับแรงอัดสามทิศทาง  การทดสอบ
การทรุดตัวคายน้ า การทดสอบก าลังรับน้ าหนักของเสาเข็ม 

Atterberg limits, grain size analysis, specific gravity, soil permeability test, 
compaction, field density, California bearing ratio, unconfined compression test,  
direct shear test, triaxial test, consolidation test, pile loading test. 
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ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา  

                      1.อธิบายทฤษฏีที่เก่ียวข้องกับการทดลองได้ 
                      2.อธิบายระบบการท างานของอุปกรณ์ทดลอง 
                      3.ใช้เครื่องมือชุดทดลอง ท าการทดลองได้ถูกต้อง ค านวณผลจากการทดลองได้ 
                      4.วิเคราะห์ อภิปรายและสรุปผลการทดลองและเขียนรายงานการทดลอง 

                        5.การท างานเป็นทีม 
                        6.การประยุกต์ใช้ทักษะความคิด 
                        7.การเรียนรู้ด้วยตนเองด้วยการลงมือปฏิบัติจริง 
                        8.การเขียนรายงานและการน าเสนออย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ 
 

Learning Outcome  
1. Explain theories related with the soil testing. 
2. Explain principles of soil testing apparatuses. 
3. Use the instruments properly and able to interpret and analyze the test 

results, and report the soil properties. 
4. Able to improve basic scientific literacy through discussion, research, and 

analysis of topics that emphasize critical thinking and writing skills. 
5. The ability to work in a team. 
6. The ability to apply thinking skills appropriately. 
7. Develop skills for analyzing experimental data and working in teams. 
8. Report writing and the presentation skill. 

 
 
 
 
 
CVE 371 วิศวกรรมการทาง            3(3-0-6) 

(Highway Engineering) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

ประวัติความเป็นมาและวิวัฒนาการของทางหลวง องค์กรที่เกี่ยวข้องกับงานทางหลวง 
หลักการของการวางแผนทางหลวง การศึกษาด้านจราจร การออกแบบถนนทางด้านเรขาคณิต และ
การควบคุมการใช้งานทางหลวง การศึกษาความเหมาะสมของการลงทุนด้านการเงินและเศรษฐกิจ 
รูปตัดโดยทั่วไปของถนนและดินคันทาง การออกแบบถนนลาดยาง และถนนคอนกรีต วัสดุงานทาง 
การก่อสร้างถนนและการซ่อมบ ารุงถนน 

Historical development of highways; department of highway administration; 
principles of highway planning; traffic study; geometric design and operations; 
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highway finance and economics; subgrade soils; flexible and rigid pavement design; 
highway materials; and construction and maintenance of highways. 

 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา  
1. นักศึกษาสามารถวางแผนทางหลวง 
2. นักศึกษาสามารถออกแบบถนนทางเรขาคณิต และความหนาของชั้นทาง 
3. นักศึกษาเข้าใจในกระบวนการก่อสร้างทางหลวง และงานซ่อมบ ารุงรักษาทางหลวง 
Learning Outcome 
1. The ability to plan for highways. 
2. The ability to perform the geometric and pavement design of highway. 
3. The understanding in highway construction process and highway 

maintenance and rehabilitation. 
 
CVE 382 วิศวกรรมชลศาสตร์             3(3-0-6) 

(Hydraulic Engineering)       
วิชาบังคับก่อน : CVE 281 กลศาสตร์ของไหล  

                                เรียนพร้อมกับ CVE 386 อุทกภาค 
การประยุกต์ของของไหลในการศึกษาและปฏิบัติการทางวิศวกรรมชลศาสตร์ การ

ออกแบบและวิเคราะห์ระบบท่อแรงดัน  ปรากฏการณ์วอเตอร์แฮมเมอร์  กังหันน้ า และเครื่องสูบ
น้ า  การไหลในรางเปิดและการออกแบบรางเปิด การเคลื่อนที่ของตะกอนในล าน้ า  อ่างเก็บน้ า  
เขื่อน   ทางระบายน้ าล้น  แบบจ าลองชลศาสตร์  การระบายน้ า 

Application of fluid mechanic principles to study and practice of hydraulic 
engineering.   design and analysis of piping systems, water hammer, turbines and 
pumps, open channel flow and design, sediment transport in stream, reservoirs, 
dams, spillways, hydraulic models, drainage. 

 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา  
1. ประยุกต์ใช้สมการควบคุมส าหรับแก้ปัญหาทางชลศาสตร์ 
2. ค านวณความดันของของไหลสถิตและพลศาสตร์ของไหล รวมถึงแรงต่างๆ ที่มีผลต่อ

โครงสร้าง 
3. ค านวณระดับน้ าและการไหลแบบเปลี่ยนแปลงและไม่สม่ าเสมอในทางน้ าเปิด เพ่ือใช้

ประโยชน์ในการการวัดจริงในล าน้ าได้ 
4. การค านวณและความเข้าใจการไหลในท่อและระบบท่อ 
5. นักศึกษาสามารถท างานเป็นทีม 
6. นักศึกษาสามารถประยุกต์ใช้ทักษะความคิด 
7. นักศึกษาสามารถฝึกทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
Learning Outcome  
1. Apply the laws of conservation of mass, energy and momentum to  
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   hydraulic problems. 
2. Calculate hydrostatic and hydrodynamic pressures and resultant forces  
    on structures. 
3.  Calculate surface level profiles for gradually varying non‐ uniform flow to 

know the consequences of measures in currents and streams. 
4. Calculate and understand flow in pipe and pipe system. 
5. The ability to work in a team. 
6. The ability to apply thinking skills appropriately. 
7. The ability to search and learn by oneself. 

 
CVE 386 อุทกภาค                     3(3-0-6) 

(Hydrosphere) 
วิชาบังคับก่อน : CVE 281 กลศาสตร์ของไหล 

ความรู้ พ้ืนฐานด้านอุทกวิทยารวมถึงการเรียนด้านภูมิประเทศ ความผันแปรของ
กระบวนการทางอุทกวิทยา กระบวนการและเครื่องมือส าหรับการวัดองค์ประกอบต่างๆ เช่น ฝน 
การระเหย การคายน้ า และน้ าท่า ประมาณการเกิดความเสี่ยงภัยและความน่าจะเป็นของการเกิด
ซ้ าของเหตุการณ์ทางอุทกวิทยา และประเมินการเกิดฝนและน้ าท่าจากลุ่มน้ า การเดินทางของคลื่น
น้ าท่วมและน้ าท่าผ่านล าน้ าและอ่างเก็บน้ า ประเมินสถานะและความรุนแรงของน้ าท่วม แปล
ความหมายและวิเคราะห์ข้อมูลจากข้อมูลภาคสนามและกรณีศึกษาต่างๆ ที่มีความสัมพันธ์กัน
ระหว่างกระบวนการทางอุทกวิทยาและสังคมเพ่ือใช้ในการประเมินการเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ
และผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การอภิปรายองค์ประกอบของวัฎจักรน้ า 
กระบวนการการเกิดน้ าท่าและรูปแบบการไหล บทบาทของการใช้พืชและกิจกรรมของมนุษย์ต่อวัฎ
จักรน้ า รวมถึงประเด็นปัญหาด้านน้ า 

This course introduces the basic topics of hydrology which include the study 
of landscapes and the variability of hydrological processes and the methods and 
tools for measuring components such as precipitation, evaporation, transpiration and 
runoff. The student would be able to estimate the risk and probability of occurrence 
of certain hydrologic events, and in particular, assess the magnitude of the rainfall, 
and runoff from a catchment. They will also be able to route the flood/flow through 
channel and reservoir, and conduct evaluation of the stage and potential of flooding. 
Students can interpret and analyse data from field work and case studies of 
interactions between these processes and human society to evaluate implications 
for natural disasters and other predicted impacts of climate change. This course also 
includes discussion of the components of the hydrological cycle, runoff processes 
and flow regimes, and the role of vegetation and human activities on hydrologic 
processes and water-related issues. 
 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา  
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1. นักศึกษาสามารถอธิบายวัฏจักรของน้ าและวิเคราะห์หลักการทางวิทยาศาสตร์ที่
เกี่ยวข้องกับทรัพยากรน้ าได้ 

2. นักศึกษาสามารถพัฒนากระบวนการและความรู้ด้านอุทกวิทยาและประเด็นด้านการ
จัดการน้ า 

3. นักศึกษาสามารถอธิบายวิธีการและหน่วยพ้ืนฐานส าหรับการอธิบายพฤติกรรมของน้ า
และการใช้น้ า 

4. นักศึกษาสามารถพัฒนาความรู้พ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์ผ่านกระบวนการอภิปราย 
ค้นคว้าและวิเคราะห์ส าหรับปัญหาต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับน้ า 

 
Learning Outcome  
1. Students can be able to describe the hydrologic cycle and analyse scientific 

principles behind water resources. 
2 .  Students can be able to develop an understanding of critical hydrologic 

and management issues that are important for understanding water use. 
3.  Students can be able to explain common methods and units used to 

describe water resources and water usage. 
4. Students can be able to improve basic scientific literacy through discussion, 

research, and analysis of topics that emphasize critical thinking and writing 
skills. 

5. The ability to work in a team. 
6. The ability to apply thinking skills appropriately. 
7. The ability to search and learn by oneself. 

 
 
 
 
 
 
CVE 394 การทดลองชลศาสตร์                     1(0-3-2) 

(Hydraulics Laboratory) 
วิชาบังคับก่อน : CVE 281 กลศาสตร์ของไหล 

ปฏิบัติการทดลอง  วิเคราะห์ผลและจัดท ารายงานการทดลองเกี่ยวกับคุณสมบัติของไหล  
สถิตชลศาสตร์ของของไหล  หลักการพลังงานและสมการโมเมนตัม   การสูญเสียพลังงานการไหล  
และการวัดอัตราไหลในท่อปิด  การไหลและการวัดอัตราไหลในรางเปิด  ไฮโดรลิกซ์จั๊ม  
เครื่องจักรกลชลศาสตร์ 

Experimental works including presentation and analysis of results on fluid 
properties, fluid statics, principle of energy and momentum equation, energy loss in 
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pipe, flow measurement in pipe, flow measurements in open channel, hydraulic 
jump, hydraulic machines. 

 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา  
1. อธิบายทฤษฏีที่เก่ียวข้องกับการทดลองได้ 
2. อธิบายระบบการท างานของอุปกรณ์ทดลอง 
3. ใช้เครื่องมือชุดทดลอง ท าการทดลองได้ถูกต้อง ค านวณผลจากการทดลองได้ 
4. วิเคราะห์ อภิปรายและสรุปผลการทดลองและเขียนรายงานการทดลอง 
5. การท างานเป็นทีม 
6. การประยุกต์ใช้ทักษะความคิด 
7. การเรียนรู้ด้วยตนเองด้วยการลงมือปฏิบัติจริง 
8. การเขียนรายงานและการน าเสนออย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ 

                       Learning Outcome  
1 . Explore the fundamental principles of fluid mechanics and hydraulic 

engineering through experimentation. 
2. Demonstrate and analyze hydraulic phenomena using hands-on physical 

devices. 
3.Use the instruments properly and able to interpret and analyse the results. 
4. Able to improve basic scientific literacy through discussion, research, and 

analysis of topics that emphasize critical thinking and writing skills. 
5. The ability to work in a team. 
6. The ability to apply thinking skills appropriately. 
7. Develop skills for analyzing experimental data and working in teams. 
8. Report writing and the presentation skill. 
 
 
 
 

CVE 401 โครงร่างงานวิศวกรรมโยธา           1(0-3-2) 
(Civil Engineering Capstone Project Proposal) 
วิชาบังคับก่อน : วิชาบังคับในภาควิชารวมอย่างน้อย 38 หน่วยกิต และคะแนนทักษะในการใช้

ภาษาอังกฤษ (IELTES หรือเทียบเท่า)  ระดับ 5.0  
โครงร่างที่แสดงวัตถุประสงค์  แนวความคิด  วิธีการศึกษาแผนการท างาน  และ

งบประมาณรายจ่ายของโครงงานในสาขาวิศวกรรมโยธา 
Preparation of a proposal report showing objectives, concepts, methodology, 

work schedule and budgetary for a selected project in the field of civil engineering. 
 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา  
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1. การน าความรู้เชิงวิศวกรรมไปประยุกต์กับการใช้งานจริงในสาขาที่ตนเองสนใจ 
2. การระบุมาตรฐานและกฎข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้องกับการท างาน 
3. การระบุกรอบการท างานและระยะเวลาที่ใช้ในการท างานตามข้ันตอนต่าง ๆ 
4. การระบุเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการแก้ปัญหา 
5. การประยุกต์ใช้ทักษะความคิด 
6. การฝึกทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
7. การน าเสนอผลงาน 
Learning Outcome 
1. The ability to apply engineering knowledge to use in the area of one’s own 

interests. 
2. The ability to identify relevant standards and and laws pertaining work. 
3. The ability to create framework, procedure and approximate required time 

to complete work. 
4. The ability to select appropriate technique for work. 
5. The ability to apply thinking skills appropriately. 
6. Self- and lifelong learning. 
7. Communication skills. 

 
CVE 402 โครงงานวิศวกรรมโยธา           3(0-6-9) 

(Civil Engineering Capstone Project)   
วิชาบังคับก่อน : CVE 401 โครงร่างงานวิศวกรรมโยธา 

ด าเนินการศึกษาโครงร่างงานวิศวกรรมโยธาที่ผ่านความเห็นชอบแล้ว  และน าเสนอผล
การศึกษาเป็นงานในรูปเล่ม 

Conduct the study of the approved project and present major findings in 
form of project report.  

 
 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา  
1. การน าความรู้เชิงวิศวกรรมไปประยุกต์กับการใช้งานจริงในสาขาที่ตนเองสนใจ 
2. การระบุมาตรฐานและกฎข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้องกับการท างาน 
3. การระบุกรอบการท างานและระยะเวลาที่ใช้ในการท างานตามข้ันตอนต่าง ๆ 
4. การระบุเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการแก้ปัญหา 
5. การประยุกต์ใช้ทักษะความคิด 
6. การฝึกทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
7. ความสามารถในการน าเสนอผลงาน 
Learning Outcome 
1. The ability to apply engineering knowledge to use in the area of one’s own 

interests. 
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2. The ability to identify relevant standards and and laws pertaining work. 
3. The ability to create framework, procedure and approximate required time 

to complete work. 
4. The ability to select appropriate technique for work. 
5. The ability to apply thinking skills appropriately. 
6. Self- and lifelong learning. 
7. Communication skills. 
 

CVE 403 หัวข้อพิเศษ 1             3(3-0-6) 
(Special Topic I)   
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

หัวข้อที่น่าสนใจในปัจจุบัน และวิวัฒนาการใหม่ๆ ในสาขาวิชาต่างๆ ทางด้านวิศวกรรม  
เนื้อหาวิชาขึ้นอยู่กับความสนใจของนักศึกษา และข้อก าหนดของภาควิชา  

Courses on current topics and recent development in selected fields of 
study.  Materials will be selected on the basis of student requirements and faculty 
interests. Details of these courses will be announced, as they become available. 

 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา  
การใช้ความรู้เฉพาะในรายวิชาเพ่ือแก้ปัญหาเชิงวิศวกรรมที่เกี่ยวข้อง 
Learning Outcome 
 The ability to use specific knowledge obtained to solve relevant engineering      

problems. 
 
 
 
 
 
CVE 404 หัวข้อพิเศษ 2                      3(3-0-6) 

(Special Topic II) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

หัวข้อที่น่าสนใจในปัจจุบัน และวิวัฒนาการใหม่ๆ ในสาขาวิชาต่างๆ ทางด้านวิศวกรรม  
เนื้อหาวิชาขึ้นอยู่กับความสนใจของนักศึกษา และข้อก าหนดของภาควิชา 

Courses on current topics and recent development in selected fields of 
study.  Materials will be selected on the basis of student requirements and faculty 
interests. Details of these courses will be announced, as they become available. 

 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา  
การใช้ความรู้เฉพาะในรายวิชาเพ่ือแก้ปัญหาเชิงวิศวกรรมที่เกี่ยวข้อง 
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Learning Outcome 
 The ability to use specific knowledge obtained to solve relevant engineering   
 problems. 

 
CVE 405 หัวข้อพิเศษ 3                               3(3-0-6) 

(Special Topic III) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

หัวข้อที่น่าสนใจในปัจจุบัน และวิวัฒนาการใหม่ๆ ในสาขาวิชาต่างๆ ทางด้านวิศวกรรม  
เนื้อหาวิชาขึ้นอยู่กับความสนใจของนักศึกษา และข้อก าหนดของภาควิชา 

Courses on current topics and recent development in selected fields of 
study.  Materials will be selected on the basis of student requirements and faculty 
interests. Details of these courses will be announced, as they become available. 

 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา  
การใช้ความรู้เฉพาะในรายวิชาเพ่ือแก้ปัญหาเชิงวิศวกรรมที่เกี่ยวข้อง 
Learning Outcome 
The ability to use specific knowledge obtained to solve relevant engineering  
problems. 
 

CVE 406 สหกิจศึกษา          6(0-9-11) 
(Cooperative Education) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

ท างานกับภาคอุตสาหกรรมตามหน่วยงานต่างๆ  เวลาไม่น้อยกว่า 1 ภาคการศึกษา 
Working in industry being not less than 1 semester. 
 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา  
1. การน าความรู้เชิงวิศวกรรมไปประยุกต์กับการใช้งานจริงในสาขาที่ตนเองสนใจ 
2. การระบุกรอบการท างานและระยะเวลาที่ใช้ในการท างานตามข้ันตอนต่าง ๆ 
3. การระบุเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการแก้ปัญหา 
4. การประยุกต์ใช้ทักษะความคิด 
5. การฝึกทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
6. การน าเสนอผลงาน 
Learning Outcome 
1.The ability to apply engineering knowledge to use in the area of one’s own 

interests. 
2.The ability to create framework, procedure and approximate required time 

to complete work. 
3.The ability to select appropriate technique for work. 

สป.อว. ได้พิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตรนี้ผ่านระบบ CHECO แล้ว เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2563 และออกรหัสหลักสูตร 25520141104907



120 

 

1.The ability to apply thinking skills appropriately. 
2.Self- and lifelong learning. 
3.Communication skills. 

 
CVE 407 การสัมมนาส าหรับสหกิจศึกษา                           1(0-3-2) 

(Cooperative Seminar)   
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

การน าเสนอผลงานจากการท างานกับภาคอุตสาหกรรมของวิชาสหกิจศึกษาของนักศึกษา 
Presentation for working with industry from cooperative education by the 

student. 
 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา  
1. การน าความรู้เชิงวิศวกรรมไปประยุกต์กับการใช้งานจริงในสาขาที่ตนเองสนใจ 
2. การระบุกรอบการท างานและระยะเวลาที่ใช้ในการท างานตามข้ันตอนต่าง ๆ 
3. การระบุเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการแก้ปัญหา 
4. การประยุกต์ใช้ทักษะความคิด 
5. การฝึกทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
6. การน าเสนอผลงาน 
Learning Outcome 
1.The ability to apply engineering knowledge to use in the area of one’s own 

interests. 
2.The ability to create framework, procedure and approximate required time 

to complete work. 
3.The ability to select appropriate technique for work. 
4.The ability to apply thinking skills appropriately. 
5.Self- and lifelong learning. 
6.Communication skills. 

CVE 411 วิศวกรรมและเทคโนโลยีการก่อสร้างสมัยใหม่                 3(3-0-6) 
(Modern Construction Engineering and Technology) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  

เทคนิคและวิธีการก่อสร้างส าหรับขั้นตอนการก่อสร้างครบวงจร ได้แก่ เทคนิคการก่อสร้าง
เสาเข็ม โครงสร้างใต้ดิน โครงสร้างอาคาร การติดตั้ง การใช้งานและการจัดการเครื่องจักรกลหนัก
ในงานก่อสร้าง เทคนิคการประสานและล าดับงานประเภทต่างๆ อาทิ งานโยธา งานระบบเครื่องกล 
งานระบบไฟฟ้างานสถาปัตยกรรม ฯลฯ เทคนิคการวางแผนและการจัดการผังโครงการ 

Construction techniques and methods throughout construction processes, 
such as piling technique, substructure construction technique, superstructure 
construction technique, construction heavy equipment installation and 
management, interfacing technique for management of different project component 
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(civil engineering work, mechanical engineering work, electrical engineering work and 
architectural work and etc.), site layout planning and management technique. 

 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา  
1. นักศึกษาสามารถระบุวิธีการในการดูแลรักษาความปลอดภัยในการท างานก่อสร้าง 
2. นักศึกษาสามารถระบเุทคโนโลยีและวิธีการก่อสร้างที่เหมาะสม 
3. นักศึกษาสามารถค้นหาศึกษาได้ด้วยตัวเอง 
4. นักศึกษาสามารถท างานเป็นทีม 
5. นักศึกษาสามารถประยุกต์ใช้ทักษะความคิดต่างๆอย่างเหมาะสม 
6. นักศึกษาสามารถสื่อสารความคิดทางวิศวกรรมให้เพื่อนร่วมงานเข้าใจได้ 
Learning Outcome 
1. The ability to identify methods for maintaining safety in construction. 
2. The ability to identify appropriate technology and construction methods. 
3. The ability to search and learn by oneself 
4. The ability to work in a team. 
5. The ability to apply thinking skills appropriately. 
6. The ability to communicate engineering ideas to colleague. 

 
CVE 412 การบริหารงานวิศวกรรม                     3(3-0-6) 

(Engineering Management) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

หลักการในการบริหาร  การเพ่ิมผลิตภาพ  มนุษยสัมพันธ์ความปลอดภัย  งานวิศวกรรม
กับการพัฒนาที่ยั่งยืน  กฎหมายธุรกิจ  เศรษฐศาสตร์วิศวกรรมและการเงิน  การตลาด  การบริหาร
โครงการ  

Principle of management,  productivity improvement, human relation, safety, 
engineering and sustainable, commercial laws, principles of engineering economics 
and finance; marketing; project management. 

 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา  
1. นักศึกษาสามารถระบุวิธีการในการวิเคราะห์ปัญหาด้านการจัดการในงานวิศวกรรม 
2. นักศึกษาสามารถระบุวิธีการประเมินผลกระทบของเทคนิคต่างๆที่ใช้ในการจัดการใน

งานวิศวกรรม 
3. นักศึกษาสามารถค้นหาศึกษาได้ด้วยตัวเอง 
4. นักศึกษาสามารถท างานเป็นทีม 
5. นักศึกษาสามารถประยุกต์ใช้ทักษะความคิดต่างๆอย่างเหมาะสม 
6. นักศึกษาสามารถสื่อสารความคิดทางวิศวกรรมให้เพื่อนร่วมงานเข้าใจได้ 
Learning Outcome 
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1.  The ability to identify methods for analyzing issues and problems in 
managing engineering work. 

2.  The ability to identify evaluation methods for evaluating impacts of 
techniques in engineering management. 

1. The ability to search and learn by oneself 
2. The ability to work in a team. 
3. The ability to apply thinking skills appropriately. 
4. The ability to communicate engineering ideas to colleague. 

 
CVE 414 การประมาณราคา และการก าหนดรายการก่อสร้าง                 3(3-0-6)  

(Construction Estimating and Specifications) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

สัญญา การเตรียมเอกสารในการประมูลเสนอราคา  หลักการประมาณราคา  การ
จัดเตรียมเครื่องมือในงานก่อสร้างและวัสดุ  ผลก าไร  การเสนอราคา  และการประมูล  การศึกษา
เฉพาะกรณีของการประมาณราคาการก่อสร้าง 

Contract (FIDIC) , specifications, bidding documents, principle of estimating, 
construction equipment and materials, profit, Budding and tendering, case study of 
cost estimating. 

 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา  
1. นักศึกษาสามารถระบุวิธีการประมาณราคาที่เหมาะสม 
2. นักศึกษาสามารถระบุความรู้ที่จ าเป็นในการเสนอราคาและการประมูลงาน 
3. นักศึกษาสามารถค้นหาศึกษาได้ด้วยตัวเอง 
4. นักศึกษาสามารถท างานเป็นทีม 
5. นักศึกษาสามารถประยุกต์ใช้ทักษะความคิดต่างๆอย่างเหมาะสม 
6. นักศึกษาสามารถสื่อสารความคิดทางวิศวกรรมให้เพื่อนร่วมงานเข้าใจได ้
Learning Outcome 
1. The ability to identify appropriate methods of estimation. 
2. The ability to identify essential knowledge in price offering and tendering. 
3. The ability to search and learn by oneself 
4. The ability to work in a team. 
5. The ability to apply thinking skills appropriately. 
6. The ability to communicate engineering ideas to colleague. 

 
CVE 415 การบริหารงานก่อสร้าง            3(3-0-6) 

(Construction Management) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
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   การส่งมอบโครงการ องค์การและโครงสร้างของอุตสาหกรรมการก่อสร้าง  ภาพรวมของ
การประมาณราคา การจัดผังบริเวณ การรายงานความก้าวหน้าของงานก่อสร้าง ตารางเวลา การ
ก าหนดเวลา การจัดท าแผนแบบต่างๆ  แผนงานแบบวิถีวิกฤติการวางแผนงานระบบเทคนิค   
แผนงานแบบเส้นดุลยภาพ  ศึกษาวิธีการเร่งงาน การควบคุมโครงการ  กฎหมายและระเบียบ
เกี่ยวกับงานก่อสร้าง  ความปลอดภัยในการท างาน  การบริหารบุคลากร  การจัดระบบประกัน
คุณภาพ  เครื่องจักรในงานก่อสร้าง และเทคโนโลยีในการก่อสร้างสมัยใหม่   

    Project delivery system, organization and structure of construction industry, 
overview of cost estimation, site layout, construction progress, scheduling tools: CPM, 
PERT, line of balance, network compression. project control: construction regulation, 
safety in construction.  Human resource management, quality assurance system, 
construction equipment, modern construction technology.   

 
  ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา  

1. นักศึกษาสามารถระบุความรู้เบื้องต้นที่จ าเป็นต้องใช้ในการบริหารจัดการงานก่อสร้าง 
2. นักศึกษาสามารถระบุวิธีการที่ใช้ส าหรับการติดตามความก้าวหน้าและควบคุมคุณภาพ 

ของงานก่อสร้าง 
3. นักศึกษาสามารถค้นหาศึกษาได้ด้วยตัวเอง 
4. นักศึกษาสามารถท างานเป็นทีม 
5. นักศึกษาสามารถประยุกต์ใช้ทักษะความคิดต่างๆอย่างเหมาะสม 
6. นักศึกษาสามารถสื่อสารความคิดทางวิศวกรรมให้เพ่ือนร่วมงานเข้าใจได้ 

Learning Outcome 
1. The ability to identify essential knowledge for managing construction work. 
2.  The ability to identify methods for monitoring and controlling quality of 

construction work. 
3. The ability to search and learn by oneself 
4. The ability to work in a team. 
5. The ability to apply thinking skills appropriately. 
6. The ability to communicate engineering ideas to colleague. 
 

CVE 418 เทคโนโลยีสารสนเทศในงานก่อสร้าง                   3(3-0-6) 
(Information Technology in Construction) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับ
โครงการก่อสร้าง ทักษะพ้ืนฐานด้านคอมพิวเตอร์ อาทิ การใช้งานแคลคูลเลชั่นสเปรดชีส การใช้
งานระบบฐานข้อมูล การจัดการข้อมูลอาคาร ฯลฯ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าหรับช่วยการบริหาร
โครงการก่อสร้าง อาทิ โปรแกรมช่วยประมาณราคา โปรแกรมการวางแผนเวลา โปรแกรมช่วย
จัดการทรัพยากร โปรแกรมช่วยติดตามความก้าวหน้า โปรแกรมช่วยจัดการเอกสารในโครงการ
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ก่อสร้าง ฯลฯ บทบาทของสมาชิกในทีมงานโครงการก่อสร้างในการใช้งานระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศให้มีประสิทธิภาพ  

 
Introduction to information technology, applications of Information 

Technology ( IT)  for managing construction project, basic computer skill such as 
calculation spreadsheet, database system, building information management, etc. , 
specialized computer software for construction management such as  cost 
estimating, project scheduling, resource allocation, project monitoring, construction 
project documentation, etc. Roles of project team in IT system implementation. 

 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา  
1. นักศึกษาสามารถระบโุปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าหรับช่วยการบริหารโครงการก่อสร้าง 
2. นักศึกษาสามารถค้นหาศึกษาได้ด้วยตัวเอง 
3. นักศึกษาสามารถท างานเป็นทีม 
4. นักศึกษาสามารถประยุกต์ใช้ทักษะความคิดต่างๆอย่างเหมาะสม 
5. นักศึกษาสามารถสื่อสารความคิดทางวิศวกรรมให้เพื่อนร่วมงานเข้าใจได้ 
 Learning Outcome 

1.  The ability to identify appropriate specialized computer software for 
construction project management. 

2. The ability to search and learn by oneself 
3. The ability to work in a team. 
4. The ability to apply thinking skills appropriately. 
5. The ability to communicate engineering ideas to colleague. 

 
 
 
CVE 426 ภาพถ่ายทางอากาศเชิงเลข           3(3-0-6) 

(Digital Photogrammetry) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

พ้ืนฐานของภาพถ่ายทางอากาศและการส ารวจระยะไกลกล้องถ่ายภาพ การวางแผนการ
บิน เรขาคณิตของภาพถ่าย วิธีการท างานส ารวจด้วยภาพถ่ายทางอากาศ  การดัดแก้ภาพ ภาพถ่าย
ดิ่งจริง แผนที่สามมิติ หลักการของเครื่องก าหนดต าแหน่งพิกัดด้วยดาวเทียมจีพีเอสร่วมกับภาพถ่าย
ทางอากาศ การสร้างแผนที่และแบบจ าลองภูมิประเทศ 

Fundamental of photogrammetry and remote sensing, cameras and  
photography;  flight  planning;  geometry   of   photograph;   photogrammetric   
methods,   mosaic,   rectification,   orthophotography,  stereoscopic  
plotting.principles and operation of GPS with Photogrammetry,  mapping and digital 
terrain model from digital photogrammetry. 
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ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา  
1. นักศึกษาสามารถวางแผนในการบินถ่ายภาพ 
2. นักศึกษาสามารถค านวณและปรับแก้ค่าพิกัดทางราบบนภาพถ่ายเดี่ยว  
3. นักศึกษาสามารถค านวณและปรับแก้ค่าพิกัดทางราบบนภาพถ่ายคู่ 

                       Learning Outcome 
1.The ability to Planning in aerial photography 
2. The ability to calculate and adjustment horizontal coordinate in Single 

photography. 
3. The ability to calculate and adjustment horizontal coordinate in Multi 

photography. 
 
CVE 427 การวิเคราะห์ภาพดาวเทียม          3(2-3-6) 

(Satellite Image Analysis) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
           พ้ืนฐานของภาพดาวเทียมยานส ารวจและเครื่องตรวจจับส าหรับภาพดาวเทียมการจัดการ
ข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียม การปรับปรุงภาพดาวเทียม การก าหนดหมุดควบคุมในภาพดาวเทียม การ
จ าแนกวัตถุในดาวเทียม การท าแผนที่จากภาพดาวเทียม 

Introduction and basic principles of satellite image, platforms and sensors, 
digital image definition, processing of satellite image data, enhancement techniques, 
image transforms, ground control for satellite image, classification, mapping from 
satellite image. 

 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา  
1. นักศึกษาสามารถอธิบายลักษณะช่วงคลื่นส าหรับภาพดาวเทียมแต่ละแบบ 
2. นักศึกษาสามารถค านวณและปรับแก้ค่าพิกัดทางราบบนภาพดาวเทียม 
3. นักศึกษาสามารถจ าแนกรายละเอียดบนภาพดาวเทียม 

                       Learning Outcome 
1. The ability to describe the wave length for satellite. 
2. The ability to calculate and adjustment horizontal coordinate on Satellite 

Image. 
3. The ability to classified detail on Satellite Image. 

 
CVE 428 การส ารวจด้วยดาวเทียม           3(3-0-6) 

(Satellite Surveying) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

อธิบายลักษณะของเครื่องหาต าแหน่งด้วยสัญญาณดาวเทียมคุณสมบัติของเครื่องหา
ต าแหน่งระบบพิกัดพ้ืนดินระบบเวลาการเคลื่อนที่ของดาวเทียมการวิเคราะห์บรรยากาศผลกระทบ
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ท าให้เกิดความผิดพลาดแบบคงที่และไม่คงที่รูปแบบทางคณิตศาสตร์ของการดูดกลืนสัญญาณและ
ความแตกต่างของการวัดแบบคงที่และเคลื่อนที่ในการหาต าแหน่งการวัดแบบคงที่และเคลื่อนที่ใน
การหาต าแหน่งค่าพิกัดความถูกต้องของการรังวัดด้วยสัญญาณดาวเทียมการปรับแก้โครงข่ายค่า
พิกัดดาวเทียมแนะน าการน าเครื่องหาต าแหน่งด้วยสัญญาณดาวเทียมมาควบคุมคุณภาพงานและ
การปรับแก้โครงข่าย 

Description of GPS signal structure and derivation of observables, 
characteristics of instrumentation, geocentric coordinate system, time system, 
satellite orbital motion, analysis of atmospheric, random and non- random effects, 
derivation of mathematical models used for absolute and differential static and 
kinematic positioning, static and kinematic survey procedures and operational 
aspects, introduction to GPS quality control and network adjustment.  

   
ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา  
1. นักศึกษาสามารถอธิบายลักษณะการท างานของจีพีเอส 
2. นักศึกษาสามารถค านวณและปรับแก้ค่าพิกัดทางราบและดิ่งบนเครื่องหาต าแหน่งด้วย

สัญญาณดาวเทียม 
3. นักศึกษาสามารถท างานแบบโครงข่ายด้วยเครื่องหาต าแหน่งด้วยสัญญาณดาวเทียม 
Learning Outcome 
1.The ability to describe working for GPS. 
2.The ability to calculate and adjustment horizontal and vertical coordinate 

by GPS. 
3.The ability to operate network with GPS. 

 
 
 
 
CVE 429 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เบื้องต้น         3(2-3-6)  
            (Introduction to Geographic Information System)  

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
วิวัฒนาการและลักษณะการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ลักษณะแผนที่และการ

ฉายแผนที่ลักษณะต่างๆข้อมูลแบบต าแหน่งข้อมูลแบบมีระยะและทิศทางข้อมูลเชิงพ้ืนที่และไม่เชิง
พ้ืนที่การแปลงข้อมูลความถูกต้องในการสแกนภาพการใช้ข้อมูลจากการสื่อสารระยะไกลและข้อมูล
จากเครื่องหาต าแหน่งด้วยสัญญาณดาวเทียมการปรับปรุงข้อมูล การวิเคราะห์เชิงพ้ืนที่โดยทางสถิติ
และทางเรขาคณิตความถูกต้องในการจัดการข้อมูลการน าเสนอแผนที่แผนที่แบบตอบโต้กับผู้ใช้
แผนภูมิและการน าเสนอโดยใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 

Overview, history and concepts of GIS scope and application areas, map 
concept and map projection, raster data structure,  vector data structure, spatial and 
non- spatial data, analogue to digital conversion, accuracy of digitization, data from 
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remote sensing imagery, global positioning system (GPS) based data acquisition, data 
manipulation techniques, spatial analysis techniques– statistical and geometrical, 
accuracy assessment, layout of maps, intelligent maps, charting and tabular 
representation of the results using GIS. 

 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา 
1. นักศึกษาสามารถอธิบายลักษณะระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 
2. นักศึกษาสามารถน าข้อมูลแบบต่างๆมาใช้ในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 
3. นักศึกษาสามารถวิเคราะห์ข้อมูลด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 
Learning Outcome 
1. The ability to describe working for Geographic Information System. 
2. The ability to input data types using in Geographic Information System. 
3. The ability to analyze to data by Geographic Information System. 

 
CVE 444 การออกแบบคอนกรีตอัดแรง                                                        3(3-0-6)  

(Prestressed Concrete Design) 
วิชาบังคับก่อน : CVE 338 การวิเคราะห์โครงสร้าง 2 และ  
                    CVE 342 การออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก 

หลักการพ้ืนฐานของคอนกรีตอัดแรง  วัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้ในคอนกรีตอัดแรง  การ
วิเคราะห์และการออกแบบองค์อาคารรับแรงดัด  การออกแบบองค์อาคารรับแรงเฉือนและแรงบิด  
การสูญเสียแรงอัด การแอ่นตัว การออกแบบแผ่นพ้ืนคอนกรีตอัดแรง  

 Basic concepts of prestressing concrete, materials and equipment for 
prestressing concrete, flexural analysis and design, design for shear and torsional 
capacity, loss of prestressing force, deflections, design of prestressed concrete slab. 

 
 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา 
1. นักศึกษาสามารถอธิบายหลักการของคอนกรีตอัดแรงได้ 
2. นักศึกษาสามารถออกแบบโครงสร้างอัดแรงแบบพ้ืนฐานได้ 
3. นักศึกษาสามารถอธิบายประโยชน์และข้อจ ากัดของคอนกรีตอัดแรงได้  
Learning Outcome 
 1.The ability to explain the principle of prestressed concrete. 
 2.The ability to design the fundamental prestressed concrete structure. 
 3.The ability to explain the benefits and limitations of prestreseed concrete.   

 
CVE 447 การออกแบบทางด้านวิศวกรรมโยธา                   3(3-0-6) 

(Civil Engineering Design) 
วิชาบังคับก่อน : CVE 338 การวิเคราะห์โครงสร้าง 2 และ 

สป.อว. ได้พิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตรนี้ผ่านระบบ CHECO แล้ว เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2563 และออกรหัสหลักสูตร 25520141104907



128 

 

                    CVE 342 การออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก                  
แนวคิดในการค านวณออกแบบ  ระบบการวิเคราะห์โครงสร้างโดยรวม  ระบบทาง

แนวนอน และระบบทางดิ่งของอาคารสูง   การฝึกฝนค านวณออกแบบ  และ/หรือ 
การออกแบบสะพานในเบื้องต้น การวิเคราะห์น้ าหนักบรรทุก  พ้ืนสะพาน  การเลือกช่วง

สะพาน  การเลือกชนิดของตัวสะพาน  ปรัชญาของการออกแบบที่สัมพันธ์กับโครงสร้างแบบต่าง ๆ  
Concept design criteria, total analysis of structural system, horizontal and 

vertical sub-systems of tall buildings design practices. 
Introduction to bridge design loading analysis, bridge deck, choice of span, 

selection on types of superstructure types, design philosophy related to various 
structures. 

 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา  
1. การค านวณและออกแบบระบบโครงสร้างชองอาคารสูง และ/หรือสะพาน 
2. ความตระหนักถึงข้อก าหนดและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบ 
Learning Outcome 
1. The ability to analyze and design structural components of high- rise 

buildings and/or bridges. 
2. Awareness of specifications, codes and laws pertaining to structures. 

 
CVE 448 วิธีการไฟไนต์เอลิเมนต์เบื้องต้น                                                        3(3-0-6)  

(Fundamental of Finite Element Method) 
วิชาบังคับก่อน :  CVE 100 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าหรับวิศวกรรมโยธา,  
                     MTH 201 คณิตศาสตร์ 2 และ CVE 338 การวิเคราะห์โครงสร้าง 2 

ทบทวนพีชคณิตและการหาค าตอบของระบบสมการเชิงเส้น หลักการพื้นฐานของวิธีการไฟ
ไนต์เอลิเมนต์ การสร้างสมการไฟไนต์เอลิเมนต์โดยวิธีการสติฟเนสโดยตรง วิธีการแปรผัน และ
วิธีการถ่วงน้ าหนักเศษตกค้าง ฟังก์ชันการประมาณภายในและฟังก์ชันรูปร่าง วิธีการไฟไนต์เอลิ
เมนต์ส าหรับปัญหาในหนึ่งมิติ วิธีการไฟไนต์เอลเมเนต์ส าหรับปัญหาในสองมิติ ภาพรวมของ
โปรแกรมไฟไนต์เอลิเมนต์ส าหรับรูปเพื่อการประยุกต์ใช้ในงานวิศวกรรมโยธา 

Review of matrix algebra and linear simultaneous equations, basic concept 
of the finite element method, development of the finite element equations based 
on direct stiffness method, variational method, and weight residual method, 
interpolation functions and shape functions, finite element method for one 
dimensional problems, finite element method for two dimensional problems, 
overview of finite element software package for civil engineering applications. 

 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา  
การวิเคราะห์ปัญหาโครงถัก คาน โครงข้อแข็ง และระบบโครงข่ายคานด้วยวิธีไฟไนต์เอลิ 
เมนต ์
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Learning Outcome 
The ability to solve trusses, beams, frames and beam systems by finite  
element method. 

 
CVE 464 วิศวกรรมฐานราก                     3(3-0-6)  

(Foundation Engineering) 
วิชาบังคับก่อน : CVE 362 ปฐพีกลศาสตร์ 

การส ารวจใต้ผิวดิน  ก าลังแบกทานและการวิเคราะห์การทรุดตัวของฐานรากชนิดฐานราก
แผ่ การออกแบบฐานรากแผ่ ก าลังการรับน้ าหนักของเสาเข็ม การออกแบบเสาเข็ม เทคนิคการ
ก่อสร้างฐานราก แรงกระท าของดินบนโครงสร้างกันดิน การออกแบบโครงสร้างกันดิน ความรู้
เบื้องต้นเรื่องการปรับปรุงคุณภาพดิน 

Subsurface investigation, bearing capacity of shallow foundation, settlement 
analysis shallow foundation design, pile capacity, pile foundation design, 
construction techniques of foundation, earth pressures mobilized on  retaining 
structures, design of retaining structure, introduction of soil improvement 

 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา  
1. วางแผนและส ารวจชั้นดิน 
2. วิเคราะห์ก าลังแบกทานของดิน การทรุดตัวของฐานรากแผ่ ก าลังรับน้ าหนักของเสาเข็ม 

แรงกระท าของดินบนโครงสร้างกันดิน 
3. ออกแบบ ฐานรากแผ่ เสาเข็ม โครงสร้างกันดิน 
4. อธิบายขั้นตอนการก่อสร้างฐานราก 
5. ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับการปรับปรุงคุณภาพดิน 
Learning Outcome 
1. Soil investigation planning 
2. Analysis of soil bearing capacity, settlement of shallow spread foundation, 

pile capacity, and lateral earth pressure acting on retaining structures. 
3. Design of shallow spread foundation, pile foundation, and retaining 

structures. 
4. Construction sequences of foundations. 
5. Fundamental knowledge on ground improvement technique. 

 
CVE 465 การออกแบบงานวิศวกรรมเทคนิคธรณี                  3(3-0-6) 

(Geotechnical Engineering Design)  
วิชาบังคับก่อน : CVE 464 Foundation Engineering 

ข้อพิจารณาเพ่ือการออกแบบโครงสร้างดิน การวิเคราะห์เสถียรภาพของลาดโดย
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ การวิเคราะห์ด้วยวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์ส าหรับปัญหาทางวิศวกรรมเทคนิคธรณี 
การออกแบบโครงสร้างดินเสริมก าลัง การออกแบบลาดในหิน 
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Design consideration of earth structure, slope stability analysis by computer 
software, finite element analysis for geotechnical problems, design of reinforced soil 
structure, design of slope in rock. 

 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา  
1. การประมวลข้อมูลจากผลการเจาะส ารวจดิน และการเลือกวิธีการออกแบบโครงสร้าง

ดินและก าหนดเกณฑ์การออกแบบ 
2. วิเคราะห์เสถียรภาพของลาดดิน และออกแบบลาดดินที่มีเสถียรภาพ 
3. วิเคราะห์การเสียรูปของโครงสร้างดิน และท านายการทรุดตัวที่จะเกิดข้ึนในอนาคต 
4. ออกแบบและอธิบายขั้นตอนการก่อสร้างโครงสร้างดินเสริมก าลัง  
5. ออกแบบและอธิบายขั้นตอนการก่อสร้างลาดในหิน 
Learning Outcome 
1. Process of soil investigation results to obtain the required design soil 

properties, and selection of design method and design criteria of soil 
structures. 

2. Analysis of soil slope stability and design of stable soil slopes. 
3. Analysis of deformation of soil structures, and prediction of settlement 

that will be occurred in the future. 
4. Design and construction sequences of reinforced soil structures. 
5. Design and construction sequences of slopes in rock. 

 
 
 
 
CVE 466 วิศวกรรมเทคนิคธรณีแผ่นดินไหว                                                         3(3-0-6) 
            (Geotechnical Earthquake Engineering)       

   วิชาบังคับก่อน : CVE 464 Foundation Engineering 
  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับแผ่นดินไหว, แผ่นเปลือกโลก, รอยเลื่อน, คลื่นแผ่นดินไหว, การวัด

ขนาดแผ่นดินไหว, มาตรวัดขนาดแผ่นดินไหว, ความเสียหายเนื่องจากแผ่นดินไหว, การส ารวจทาง
วิศวกรรมเทคนิคธรณีแผ่นดินไหว, ระดับขั้นความเสรีเดี่ยวและหลากหลาย , การวิเคราะห์การสั่น
แบบอิสระและไม่อิสระ, การสั่นสะเทือนแบบไม่หน่วงและแบบหน่วง, การตอบสนองต่อการ
สั่นสะเทือนแบบฮาร์โมนิคและแบบสุ่ม, การวิเคราะห์การตอบสนองของดิน, ปรากฏการณ์ทราย
เหลว, การทรุดตัวเนื่องจากแผ่นดินไหว, การวิเคราะห์ก าลังแบกทานเมื่อรับแรงแผ่นดินไหว, การ
วิเคราะห์เสถียรภาพของลาดเมื่อรับแรงแผ่นดินไหว, การวิเคราะห์ก าแพงกันดินเมื่อรับแรง
แผ่นดินไหว, การปรับปรุงดินเพื่อลดผลกระทบจากแผ่นดินไหว, แผ่นดินไหวในมาตรฐานงานอาคาร 

 Introduction to earthquakes, Plate tectonics, Faults, Seismic waves, Magnitude 
of an earthquake, Intensity of an earthquake, Damage caused by earthquakes, Site 
investigation for geotechnical earthquake engineering, Single- and multi-degree of 
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freedom,Analysis of free and forced vibrations, Undamped and damped vibrations, 
Response to harmonic and random vibrations, Soil response analysis, Liquefaction, 
Earthquake-induced settlement, Bearing capacity analyses for earthquakes, Slope 
stability analyses for earthquakes, Retaining wall analyses for earthquakes, Site 
improvement methods to mitigate earthquake effects, Earthquake provisions in 
building codes. 

 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา  
1. จ าแนกและประเมินต้นก าเนิดหรือแรงแผ่นดินไหวและภัยพิบัติทางเทคนิคธรณีที่จะ 

เกิดข้ึน 
2. ค านวณ Eigenvalue และวิเคราะห์การสั่นไหวในรูปแบบต่างๆ  
3. วิเคราะห์การตอบสนองของชั้นดินและประเมินผลกระทบต่อโครงสร้างเมื่อรับแรง

แผ่นดินไหว 
4. ประยุกต์วิธีออกแบบอย่างง่ายส าหรับการวิเคราะห์ปรากฏการณ์ทรายเหลว และ

วิเคราะห์เสถียรภาพของก าแพงกันดิน คันดิน และฐานรากอาคารเมื่อรับแรงแผ่นดินไหว 
5. การใช้ข้อก าหนดแผ่นดินไหวในงานอาคาร 

            Learning Outcome 
                       1.Classify and evaluate earthquake sources/loads, and associated 

geotechnical earthquake hazards. 
                       2.Ability to find the eigenvalues and perform single and multi-degree of 

freedom analysis of undamped and damped free and forced vibrations. 
                       3.Analyze the soil site response and evaluate its effects on the structures 

under earthquake loads. 
 4.Apply simplified design-oriented methods for liquefaction analysis, and 

seismic analysis of slopes, retaining walls, embankments, and building 
foundations. 

 5.Use of earthquake provisions in building codes. 
 
CVE 472 วิศวกรรมขนส่ง        3(3-0-6) 

(Transportation Engineering) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

อาชีพของการขนส่ง องค์กรและระบบขนส่ง ปฏิสัมพันธ์ระหว่างอุปสงค์และอุปทานในการ
ขนส่ง คุณสมบัติของผู้ขับขี่ คนเดินเท้า พาหนะและถนน การศึกษาทางวิศวกรรมจราจร ทฤษฎี
กระแสจราจร การพยากรณ์การเดินทาง 

Profession of transportation; Transportation systems and organization; 
Transportation supply and demand interaction; Characteristics of drivers, pedestrians, 
vehicles and roads; Traffic engineering studies; Traffic flow theory; Travel demand 
forecasting. 
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ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา  
1. นักศึกษาสามารถค านวณหาจุดสมดุลของระบบขนส่ง  
2. นักศึกษาสามารถค านวณหาคุณสมบัติทางพลวัต และทางจลนศาสตร์ ของพาหนะได้ 
3. นักศึกษาสามารถหาค่าพารามิเตอร์ของแบบจ าลองกระแสจราจร จากข้อมูลภาคสนาม 
   ได ้
4. นักศึกษาสามารถค านวณหาผลกระทบจากคลื่นกระแทกทางจราจรได้ 
5. นักศึกษาสามารถพยากรณ์การเดินทางได้ 
Learning Outcome 
1. The ability to determine the equilibrium in a transportation system. 
2. The ability to calculate the kinematic and dynamic characteristics of 

vehicles. 
3. The ability to calibrate the traffic flow models based on the field data. 
4. The ability to determine the effects of traffic shockwaves. 
5. The ability to forecast travel demands. 
 

CVE 473 วิศวกรรมจราจร 3 (2-3-6) 
 (Traffic Engineering) 
             วิชาบังคับก่อน: CVE371 วิศวกรรมการทาง หรือศึกษาพร้อมกับ CVE371 วิศวกรรมการทาง 

ทฤษฎีการเคลื่อนตัวของการจราจร การส ารวจและวิเคราะห์จราจร การควบคุม
การจราจร ทางแยกและทางแยกต่างระดับ การวิเคราะห์ความจุ การออกแบบสัญญาณไฟจราจร
และการจัดรอบสัญญาณไฟจราจร การจัดการจราจร การวิเคราะห์ผลกระทบด้ านการจราจร และ
ความปลอดภัยทางด้านจราจร 
 

Traffic flow theories; traffic survey and analysis; traffic control; intersections 
and interchanges; traffic capacity analysis; traffic signal design and timing; traffic 
management; traffic impact analysis; and traffic safety. 
 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา  
1. นักศึกษาสามารถออกแบบการส ารวจและวิเคราะห์ข้อมูลจราจร 
2. นักศึกษาสามารถออกแบบถนนและทางแยกที่ปลอดภัยตามหลักการวิศวกรรม

จราจร 
3. นักศึกษาสามารถวิเคราะห์ออกแบบการควบคุมจราจรบริเวณทางแยก 
4. นักศึกษาสามารถออกแบบและจัดรอบสัญญาณไฟจราจรบริเวณทางแยก 

     Learning Outcome 
1. The ability to design a traffic data collection and analyze traffic data. 
2. The ability to design safe highways and intersections based on traffic 

engineering principles. 
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3. The ability to analyze and design traffic control devices at 
intersections. 

4. The ability to design traffic signal timing at signalized intersections. 
 

CVE 474 ระบบการขนส่งในเมือง                    3(3-0-6) 
(Urban Transportation Systems) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

แนะน าระบบขนส่งผู้โดยสารในเมือง  ทฤษฎีรูปแบบการขนส่งเพื่อรองรับการเดินทางใน
เมือง  ประเภทการขนส่งสาธารณะแบบต่างๆ  การขนส่งสาธารณะบนถนน  การขนส่งสาธารณะ
โดยใช้ราง  ระบบรถแท็กซ่ี  ระบบการเดิน  การใช้จักรยาน  สิ่งอ านวยความสะดวกเพ่ือรองรับการ
เปลี่ยนรูปแบบการเดินทาง  การจัดการความต้องการในการขนส่ง  การขนส่งอย่างยั่งยืน 

Introduction to urban passenger transportation systems; theory of urban 
passenger transport modes; the family of transit modes;  highway transit; rail transit; 
taxi systems; walking systems; use of bicycle; intermodal transportation facilities; 
transportation demand management; sustainable transportation. 

 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา  
1. นักศึกษาสามารถแนะน ารูปแบบต่างๆ ส าหรับการขนส่งในเมือง 
2. นักศึกษาสามารถค านวณค่าความจุที่ระบบขนส่งสามารถรองรับ 
3. นักศึกษาสามารถค านวณต้นทุนการขนส่ง 
4. นักศึกษาสามารถจัดการความต้องการการขนส่ง 
5. นักศึกษาสามารถเลือกระบการขนส่งส าหรับเมืองที่อยู่ 

            Learning Outcome 
1. The ability to introduce urban passenger transportation systems. 
2. The ability to analyze the capacity of transportation systems. 
3. The ability to determine the transportation costs. 
4. The ability to manage transportation demands. 
5. The ability to select the transportation systems for livable cities. 

 
CVE 475 การจัดการโลจิสติกส์                     3(3-0-6) 

(Logistics Management) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

 

ความเข้าใจในห่วงโซ่อุปทาน  สมรรถนะในห่วงโซ่อุปทาน  ตัวขับของห่วงโซ่อุปทาน  การ
ออกแบบโครงข่ายการกระจายสินค้า  การออกแบบโครงข่ายในห่วงโซ่อุปทาน  การออกแบบ
โครงข่ายห่วงโซ่อุปทานระดับโกลบอล  การพยากรณ์ความต้องการสินค้า  การวางแผนรวม  การ
ขายและการวางแผนการด าเนินการ  การจัดการประหยัดขนาด  การจัดการความไม่แน่นอน  การ
หาระดับที่เหมาะสมของปริมาณสินค้า  การขนส่งในห่วงโซ่อุปทาน 
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Understanding the supply chain; Supply chain performance;  Supply chain 
drivers and metrics;  Designing distribution networks;  Network design in the supply 
chain;  Designing global supply chain networks;  Demand forecasting in a supply 
chain;  Aggregate planning in a supply chain; Sales and operations planning;  
Managing economies of scale in a supply chain;  Managing uncertainty in a supply 
chain;  Determining the optimal level of product availability;  Transportation in a 
supply chain. 

 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา 
1. นักศึกษาสามารถระบุตัวขับของห่วงโซ่อุปทานได้ 
2. นักศึกษาสามารถสร้างแบบจ าลองคณิตศาสตร์ เพ่ือหาที่ตั้งและขนาดของโรงงานที่

เหมาะสมได ้
3. นักศึกษาสามารถค านวณหามูลค่าปัจจุบันสุทธิ ส าหรับการออกแบบโครงข่ายการ

กระจายสินค้า โดยค านึงถึงความไม่แน่นอน 
4. นักศึกษาสามารถพยากรณ์ความต้องการสินค้าได้ 
5. นักศึกษาสามารถสร้างแบบจ าลองคณิตศาสตร์ในการวางแผนรวมได้ 
6. นักศึกษาสามารถค านวณหาปริมาณการสั่งซื้อที่เหมาะสม จากการประหยัดขนาด 

                        Learning Outcome 
1. The ability to identify the drivers in supply chain. 
2. The ability to formulate a mathematical model to determine the optimal 

facility locations their optimal capacities. 
3. The ability to determine net present values in the distribution network 

design when accounting for uncertainty. 
4. The ability to perform the demand forecasting in the supply chain.  
5. The ability to formulate a mathematical model for the aggregate 

planning. 
6. The ability to determine the optimal order quantity based on the 

economies of scale. 
 
CVE 483 การพัฒนาทรัพยากรน้ า           3(3-0-6) 

(Water Resources Development) 
วิชาบังคับก่อน :  CVE 382 วิศวกรรมชลศาสตร์   

ประเภทและวัตถุประสงค์ของโครงการพัฒนาแหล่งน้ า หลักการชลประทาน ระบบคลอง
ส่งน้ า การระบายน้ า และอาคารในคลองชลประทาน การพัฒนาไฟฟ้าพลังน้ า รูปแบบและ
องค์ประกอบของโครงการ การเลือกชนิดของกังหันน้ า การวิเคราะห์ปริมาณน้ าท่าเพ่ือผลิตไฟฟ้า 
การบรรเทาอุทกภัย สาเหตุของการเกิดน้ าท่วม ความเสียหายจากน้ าท่วม การประเมินขอบเขต
พ้ืนที่น้ าท่วม และวิธีการบรรเทาอุทกภัยวิศวกรรมแม่น้ า สมดุลและการเปลี่ยนแปลงสภาพแม่น้ า

สป.อว. ได้พิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตรนี้ผ่านระบบ CHECO แล้ว เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2563 และออกรหัสหลักสูตร 25520141104907



135 

 

ตามธรรมชาติ การเคลื่อนย้ายตะกอน การควบคุมรักษาสภาพล าน้ า และการป้องกันการกัดเซาะ
ตลิ่ง 

Types and objectives of water resource development project.  Irrigation: 
water requirements for irrigation, irrigation methods, irrigation canal systems and 
structures, drainage works.  Hydropower Development:  power supply and demand, 
types of hydropower plant, general arrangement of a hydropower project, types and 
selection of turbines, analysis of stream flow data. Flood Damage Mitigation: causes 
of flooding, design flood, delineation of flood plain, flood mitigation measures, 
levees and floodwalls, channel improvement, flood by passes, flood plain 
management.  River Engineering:  river morphology and regime, sediment transport, 
river training works, riverbank protections. 

 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา  
1. อธิบายประเภทและวัตถุประสงค์ของโครงการพัฒนาแหล่งน้ าได ้
2. อธิบายและเลือกใช้โครงการพัฒนาแหล่งน้ าให้เหมาะสมกับพ้ืนที่ได้ 
3. วิเคราะห์และประเมินผลกระทบที่อาจเกิดข้ึนจากโครงการพัฒนาแหล่งน้ าได้ 
4. ใช้แบบจ าลองท่ีเกี่ยวข้องเพ่ือช่วยในการค านวณและแก้ปัญหางานด้านทรัพยากรน้ าได้ 
5. การท างานเป็นทีม 
6. การประยุกต์ใช้ทักษะความคิด 
7. นักศึกษาสามารถฝึกทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
 
 
Learning Outcome 
1 .  Describe types and purposes of different water resources development 

projects. 
2 .  Explain and use the appropriate type of water resources development 

projects under the different criteria. 
3 .  Analyse and assess the effects from the water resources development 

projects. 
4 .  Select and use the model to help in the analysis and solving of water 

related problems. 
5. The ability to work in a team. 
6. The ability to apply thinking skills appropriately. 
7. The ability to search and learn by oneself. 
 

CVE 484 การวางแผนโครงการวิศวกรรมทรัพยากรน้ า     3 (3-0-6) 
    (Water Resources Engineering Project Planning) 
             วิชาบังคับก่อน : CVE 382 วิศวกรรมชลศาสตร์, CVE 386 อุทกภาค 

สป.อว. ได้พิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตรนี้ผ่านระบบ CHECO แล้ว เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2563 และออกรหัสหลักสูตร 25520141104907



136 

 

 ทรัพยากรน้ าและรูปแบบฝนในประเทศไทย หลักการวางแผนและการบริหารจัดการ
โครงการวิศวกรรมทรัพยากรน้ า แบบจ าลองระบบทรัพยากรน้ า บทบาทด้านหลักการวางแผนและ
การบริหารจัดการโครงการ การศึกษาด้านบริหารจัดการทรัพยากรน้ าโดยใช้ปัญหาเป็นที่ตั้ง 
แนวคิดเรื่องความน่าจะเป็นและแบบจ าลองเชิงสถิติ ในงานด้านน้ า แบบจ าลองลุ่มน้ าส าหรับการ
วางแผนและการบริหารจัดการโครงการ สภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงและประเด็นความผันแปร
ทางอุทกวิทยา 

Water resources and rainfall characteristics in Thailand; principles of water 
resources planning and management; water resources system modeling; role in 
planning and management; problem-based water resources management; concepts 
in probability and statistic modeling in hydrological waters; river basin models for 
water resources planning and management; climate change and hydrological 
uncertain issues. 

 
 ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา  

1. อธิบายหลักการพ้ืนฐานของวัฏจักรของน้ า อุทกวิทยา และแนวโน้มการใช้น้ าที่
เกี่ยวข้องส าหรับการวางแผนโครงการได้ 

2. อธิบายกระบวนการวางแผนโครงการ และกิจกรรมในขั้นตอนต่างๆ ได้อย่างมีหลักการ
และถูกต้องตามทฤษฎี 

3. เลือกใช้เครื่องมือส าหรับการวางแผนโครงการอย่างเหมาะสม 
4. ประเมินองค์ประกอบที่เก่ียวข้องกับการวางแผนโครงการวิศวกรรมทรัพยากรน้ า 
5. การท างานเป็นทีม 
6. การประยุกต์ใช้ทักษะความคิด 
7. นักศึกษาสามารถฝึกทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
Learning Outcome 
1. Describe fundamentals of the water cycle, hydrology and water use trends 

necessary for water resources planning. 
2. Discuss the planning process, its implementation activities and its various 

theoretical bases. 
3 .  Distinguish the various planning tools as well as their applicability and 

usefulness. 
4. Evaluate component(s) of a specific water resource planning project. 
5. The ability to work in a team. 
6. The ability to apply thinking skills appropriately. 
7. The ability to search and learn by oneself. 

 
CVE 487 โครงสร้างทางชลศาสตร์       3(3-0-6) 

(Hydraulics Structures) 
วิชาบังคับก่อน : CVE 382 วิศวกรรมชลศาสตร์, CVE 386 อุทกภาค 
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การจ าแนกประเภทของอาคารชลศาสตร์ อาคารชลศาสตร์ส าหรับอ่างเก็บน้ า การออกแบบ
เบื้องต้นของเขื่อนคอนกรีตและเขื่อนดิน ทางระบายน้าล้น อาคารสลายพลังงาน และอาคารปล่อย
น้าจากอ่างเก็บน้ า (Outlet Works) อาคารชลประทานที่หัวงาน อาคารควบคุมบังคับน้ าในระบบ
คลองชลประทาน คันป้องกันน้ าท่วมและสถานีสูบน้ าส าหรับการระบายน้ า 

Type of hydraulic structures, Hydraulic structures at a reservoir, Preliminary 
design of concrete gravity dam and earth dam, spillways, energy dissipaters and outlet 
works.  Irrigation headworks, control structures in irrigation canals.  Flood protection 
dike and pumping station for drainage. 

 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา  
1. ตระหนักถึงรูปแบบที่แตกต่างกันของโครงสร้างทางชลศาสตร์ เข้าใจวัตถุประสงค์และ

หน้าที่ของโครงสร้างทางชลศาสตร์เพ่ือที่จะสามารถเลือกใช้รูปแบบและต าแหน่งที่
เหมาะสมเพื่อแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้อง 

2. ประยุกต์ใช้หลักการพ้ืนฐานเพื่อออกแบบโครงสร้างทางชลศาสตร์ 
3. วิเคราะห์และออกแบบโครงสร้างทางชลศาสตร์โดยใช้มาตรฐานการออกแบบที่

เหมาะสมและถูกต้อง 
4. การท างานเป็นทีม การสื่อสาร และการวางแผนโดยใช้โครงการขนาดเล็กเป็นตัวอย่าง 
5. การประยุกต์ใช้ทักษะความคิด 
6. นักศึกษาสามารถฝึกทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
 
 
 

                       Learning Outcome 
1 . Recognise the different types of hydraulic structures, to understand the  

purpose and function and to select the most appropriate structure and 
location for a specific problem. 

2. Apply the basic design principles to engineering design practice. 
3. Analyse and design hydraulic structures using relevant code of practice 
4.  Broaden skills in team work, communication and planning through small 

projects. 
5. The ability to apply thinking skills appropriately. 
6. The ability to search and learn by oneself. 
 

CVE 490 อุทกวิทยาประยุกต์                3(3-0-6) 
(Applied Hydrology)       
วิชาบังคับก่อน : CVE 386 อุทกภาค 
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ลุ่มน้ าและอิทธิพลของลุ่มน้าต่อกราฟน้ าท่า การวิเคราะห์ข้อมูลน้ าฝน การออกแบบพายุ
ฝน การออกแบบปริมาณน้ าท่วมสูงสุด การออกแบบอ่างเก็บน้ า  การตกตะกอนในอ่างเก็บน้ า 
แบบจ าลองทางอุทกวิทยา การน าอุทกวิทยาไปประยุกต์ใช้กับปัญหาทางวิศวกรรม 

Watershed and its influence on hydrograph, rainfall data analysis, design 
storms, design of flood peak, reservoir design, reservoir sedimentation, hydrologic 
modelling, applications to engineering problems. 

 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา  
1. อธิบายกระบวนการของวัฏจักรของน้ าทั้งในสภาพแวดล้อมแบบในเมืองและนอกเมือง

เพ่ือแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับสมดุลน้ า การคายระเหย กราฟน้ าท่า การซึม การวิเคราะห์
ความถี่ การประเมินความเสี่ยงทางน้ า และอ่ืนๆ 

2. ใช้ระบบความรู้ในการสร้างแบบจ าลองส าหรับกระบวนการที่เก่ียวข้องกับน้ า 
3. อธิบายองค์ประกอบหลักของพ้ืนที่ลุ่มน้ าและความมีอิทธิพลต่อกราฟน้ าท่า การ

วิเคราะห์ข้อมูลฝน การออกแบบพายุ การออกแบบน้ าท่วมสูงสุด การออกแบบอ่างเก็บ
น้ า แบบจ าลองอุทกวิทยา และการประยุกต์ใช้เพ่ือแก้ปัญหาทางวิศวกรรม 

4. การท างานเป็นทีม การสื่อสาร และการวางแผนโดยใช้โครงการขนาดเล็กเป็นตัวอย่าง 
5. การประยุกต์ใช้ทักษะความคิด 
5. นักศึกษาสามารถฝึกทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
Learning Outcome 
1. Describe the process in the hydrologic cycle in rural and urban 

environments and solve problems dealing with water balance, 
evapotranspiration, hydrographs, infiltration, frequency analysis, 
hydrologic risk analysis and more. 

2. Derive a conceptual system representing a compartment model of a 
hydrological system. 

3. Describe the main features of watershed and its influence on hydrograph, 
rainfall data analysis, design storms, design of flood peak, reservoir design, 
hydrologic modelling, applications to engineering problems. 

4. Broaden skills in team work, communication and planning through small 
projects. 

5. The ability to apply thinking skills appropriately. 
6. The ability to search and learn by oneself. 
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ข.1 ตารางเปรียบเทียบรายวิชาที่เปลี่ยนแปลงไประหว่างหลักสูตรเดิมและหลักสูตรปรับปรุง 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 หมายเหตุ 

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 31 หน่วยกิต ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 31 หน่วยกิต  

วิชาบังคับ 25 หน่วยกิต วิชาบังคับ 25 หน่วยกิต  
1. กลุ่มวิชาสุขพลานามัย  1. กลุ่มวิชาสุขพลานามัย   
GEN 101 พลศึกษา (Physical Education) 1(0-2-2) GEN 101 พลศึกษา (Physical Education) 1 (0-2-2)  
2. กลุ่มวิชาคุณธรรม จริยธรรมในการด าเนินชีวิต  2. กลุ่มวิชาคุณธรรม จริยธรรมในการด าเนินชีวิต   
GEN 111 มนุษย์กับหลักจริยศาสตร์เพื่อการด าเนินชีวิต
(Man and Ethics of Living) 

3(3-0-6) GEN 111 มนุษย์กับหลักจริยศาสตร์เพื่อการด าเนินชีวิต 
(Man and Ethics of Living) 

3(3-0-6)  

3. กลุ่มวิชาการเรยีนรูต้ลอดชีวิต  3. กลุ่มวิชาการเรยีนรูต้ลอดชีวิต 3(3-0-6)  
GEN 121 ทักษะการเรียนรู้และการแก้ปัญหา  
(Learning and Problem Solving Skills) 

3(3-0-6) GEN 121 ทักษะการเรียนรู้และการแก้ปัญหา  
(Learning and Problem Solving Skills)  

3(3-0-6)  

4. กลุ่มวิชาการคิดอย่างมีระบบ  4. กลุ่มวิชาการคิดอย่างมีระบบ   
GEN 231 มหัศจรรย์แห่งความคดิ 
(Miracle of Thinking) 

3(3-0-6) GEN 231 มหัศจรรย์แห่งความคดิ 
(Miracle of Thinking) 

3(3-0-6)  

5. กลุ่มวิชาคุณค่าและความงาม  5. กลุ่มวิชาคุณค่าและความงาม   
GEN 241 ความงดงามแห่งชีวิต (Beauty of Life) 3(3-0-6) GEN 241 ความงดงามแห่งชีวิต (Beauty of Life) 3(3-0-6)  
6. กลุ่มวิชาเทคโนโลยี นวัตกรรมและการจัดการ  6. กลุ่มวิชาเทคโนโลยี นวัตกรรมและการจัดการ   
GEN 351 การบริหารจัดการยุคใหม่และภาวะผู้น า 
(Modern Management and Leadership) 

3(3-0-6) GEN 351 การบริหารจัดการยุคใหม่และภาวะผู้น า 
(Modern Management and Leadership) 

3(3-0-6)  

7. กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร  7. กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร   
นักศึกษาหลักสตูรนานาชาต ิ  นักศึกษาหลักสตูรนานาชาต ิ   
LNG 105 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการส าหรับนักศึกษา
นานาชาติ    
 (Academic English for International Students) 

3(3-0-6) LNG 105 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการส าหรับนักศึกษา
นานาชาติ    
 (Academic English for International Students) 

3(3-0-6)  

LNG 106 การฟังและการพูดเชิงวิชาการ 
(Academic Listening and Speaking) 

3(3-0-6) LNG 106 การฟังและการพูดเชิงวิชาการ 
(Academic Listening and Speaking)            

3(3-0-6)  
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 หมายเหตุ 
LNG 107 การอ่านและการเขียนเชิงวิชาการ 
(Academic Reading and Writing) 

3(3-0-6) LNG 107 การอ่านและการเขียนเชิงวิชาการ 
(Academic Reading and Writing) 

3(3-0-6)  

วิชาบังคับเลือก 6 หน่วยกิต วิชาบังคับเลือก 6 หน่วยกิต  
1. กลุ่มวิชาสุขพลานามัย  1. กลุ่มวิชาสุขพลานามัย   
GEN 301 การพัฒนาสุขภาพแบบองค์รวม 
(Holistic Health Development) 

3(3-0-6) GEN 301 การพัฒนาสุขภาพแบบองค์รวม 
(Holistic Health Development) 

3(3-0-6)  

  GEN 201 ศาสตร์และศิลป์ในการปรุงและบริโภคอาหาร  
(Art and Science of Cooking and Eating) 

3(3-0-6) เพ่ิมวิชา 

2. กลุ่มวิชาคุณธรรม จริยธรรมในการด าเนินชีวิต  2. กลุ่มวิชาคุณธรรม จริยธรรมในการด าเนินชีวิต   
GEN 211 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
(The Philosophy of Sufficiency Economy) 

3(3-0-6) GEN 211 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
(The Philosophy of Sufficiency Economy) 

3(3-0-6)  

GEN 311 จริยศาสตร์ในสังคมฐานวิทยาศาสตร์ 
(Ethics in Science-based Society) 

3(3-0-6) GEN 311 จริยศาสตร์ในสังคมฐานวิทยาศาสตร์ 
(Ethics in Science-based Society) 

3(3-0-6)  

GEN 411 การพัฒนาบุคลิกภาพและการพดูในท่ี
สาธารณะ (Personality Development and Public 
Speaking) 

3(3-0-6) GEN 411 การพัฒนาบุคลิกภาพและการพดูในท่ี
สาธารณะ (Personality Development and Public 
Speaking) 

3(3-0-6)  

  GEN  212 การพัฒนาจิตเพื่อชีวิตที่สมบูรณ์ด้วยวิถีพุทธ 
(Mind Development through Buddhism for a 
Fulfilling Life) 

3(2-2-6) เพ่ิมวิชา 

  GEN 412 ศาสตร์และศิลป์ในการด าเนินชีวิตและการ
ท างาน (Science and Art of Living and Working) 

3(3-0-6) เพ่ิมวิชา 

3. กลุ่มวิชาการเรยีนรูต้ลอดชีวิต  3. กลุ่มวิชาการเรยีนรูต้ลอดชีวิต 3(3-0-6)  
  GEN 222 สังคมวัฒนธรรมไทยและประเด็นร่วมสมยั

(Thai Society, Culture and Contemporary Issues) 
1(0-2-2) 

(S/U) 
เพ่ิมวิชา 

  GEN 223 การเตรียมพร้อมรับภัยพิบัติ   
(Diaster Preparedness) 

3(3-0-6) เพ่ิมวิชา 
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 หมายเหตุ 
  GEN 224 เมืองน่าอยู่    

(Liveable City) 
3(3-0-6) เพ่ิมวิชา 

  GEN 225 การเขียนบันทึกสะท้อนคิดเพื่อการพัฒนาตนเอง  
(Reflective Journal Writing for Self-Improvement) 

3(1-4-4) เพ่ิมวิชา 

GEN 321 ประวัติศาสตร์อารยธรรม 
(The History of Civilization) 

3(3-0-6) GEN 321 ประวัติศาสตร์อารยธรรม 
(The History of Civilization) 

3(3-0-6)  

GEN 421 สังคมศาสตร์บรูณาการ 
(Integrative Social Sciences) 

3(3-0-6) GEN 421 สังคมศาสตร์บรูณาการ 
(Integrative Social Sciences) 

3(3-0-6)  

4. กลุ่มวิชาการคิดอย่างมีระบบ  4. กลุ่มวิชาการคิดอย่างมีระบบ   
  GEN 232 การวิจัยและนวัตกรรมบนฐานชุมชน 

(Community Based Research and Innovation) 
3(3-0-6) เพ่ิมวิชา 

GEN 331 มนุษย์กับการใช้เหตผุล  
(Man and Reasoning) 

3(3-0-6) GEN 331 มนุษย์กับการใช้เหตผุล  
(Man and Reasoning) 

3(3-0-6)  

  GEN 332 การเล่าเรื่องวิทยาศาสตร ์  
(Science Storytelling) 

3(3-0-6) เพ่ิมวิชา 

5. กลุ่มวิชาคุณค่าและความงาม  5. กลุ่มวิชาคุณค่าและความงาม   
  GEN 242 ปรัชญาจีนกับการด าเนนิชีวิต   

(Chinese Philosophy and Ways of Life) 
3(3-0-6) เพ่ิมวิชา 

GEN 341 ภูมิปัญญาท้องถิ่นไทย 
(Thai Indigenous Knowledge) 

3(3-0-6) GEN 341 ภูมิปัญญาท้องถิ่นไทย 
(Thai Indigenous Knowledge) 

3(3-0-6)  

GEN 441 วัฒนธรรมและการท่องเที่ยว 
(Culture and Excursion) 

3(3-0-6) GEN 441 วัฒนธรรมและการท่องเที่ยว 
(Culture and Excursion) 

3(3-0-6)  

6. กลุ่มวิชาเทคโนโลยีนวัตกรรมและการจัดการ  6. กลุ่มวิชาเทคโนโลยีนวัตกรรมและการจัดการ   
GEN 352 เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน (Technology and Innovation for 
Sustainable Development) 

3(3-0-6) GEN 352 เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน (Technology and Innovation for 
Sustainable Development) 

3(3-0-6)  
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 หมายเหตุ 
GEN 353 จิตวิทยาการจดัการ  
(Managerial Psychology) 

3(3-0-6) GEN 353 จิตวิทยาการจดัการ  
(Managerial Psychology) 

3(3-0-6)  

7. กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 
 

 7. กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร   

LNG 211 การฟังอย่างมีประสิทธิภาพ  
(Effective Listening) 

1(1-0-2) -  ยกเลิกรายวิชา 

LNG 212 ทักษะการน าเสนองาน  
(Oral Presentation Skills) 

1(1-0-2) -  ยกเลิกรายวิชา 

LNG 213 การเขียนรายงานการปฏิบัติการ 
(Laboratory Report Writing) 

1(1-0-2) -  ยกเลิกรายวิชา 

  LNG 121 การเรียนภาษาและวัฒนธรรม 
(Learning Language and Culture) 

3(3-0-6) เพิ่มรายวิชา 

  LNG 122 การเรียนภาษาอังกฤษด้วยตนเอง 
(English Through Independent Learning) 

3(3-0-6) เพิ่มรายวิชา 

  LNG 231 สุนทรียะแห่งการอ่าน (Reading 
Appreciation) 

3(3-0-6) เพิ่มรายวิชา 

  LNG 232 การแปลเบื้องต้น  
(Basic Translation) 

3(3-0-6) เพิ่มรายวิชา 

  LNG 233 การอ่านอย่างมีวิจารญาณ  
(Critical Reading) 

3(3-0-6) เพิ่มรายวิชา 

  LNG 234 การสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม 
(Intercultural Communication) 

3(3-0-6) เพิ่มรายวิชา 

  LNG 235 ภาษาอังกฤษเพื่องานชุมชน 
(English for Community Work) 

3(3-0-6) เพิ่มรายวิชา 

  LNG 243 การอ่านและการเขียนเพื่อความส าเร็จใน
วิชาชีพ (Reading and Writing for Career Success) 

3(3-0-6) เพิ่มรายวิชา 
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 หมายเหตุ 
LNG 294 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและงานอาชีพ 
(Thai for Communication and Career) 

3(3-0-6) LNG 294 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและงานอาชีพ 
(Thai for Communication and Career) 

3(3-0-6) เพิ่มรายวิชา 

  LNG 295 ทักษะการพูดภาษาไทย 
(Speaking Skills in Thai) 

3(3-0-6) เพิ่มรายวิชา 

  LNG 296 ทักษะการเขียนภาษาไทย 
(Writing Skills in Thai) 

3(3-0-6) เพิ่มรายวิชา 

  LNG 410 ภาษาอังกฤษธุรกิจ  
(Business English) 

3(3-0-6) เพิ่มรายวิชา 

ข.หมวดวิชาเฉพาะ     113 หน่วยกิต ข.หมวดวิชาเฉพาะ     105 หน่วยกิต จ านวนหน่วยกิตลดลง 8 หน่วยกิต 
ข.1 กลุ่มวชิาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 21 หน่วยกิต ข.1 กลุ่มวชิาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 21 หน่วยกิต คงเดิม 
MTH 101 คณิตศาสตร์ 1                                                                           
(Mathematics I) 

3(3-0-6) MTH 101 คณิตศาสตร์ 1                                                                           
(Mathematics I) 

3(3-0-6)  

MTH 102 คณิตศาสตร์ 2                                                                         
(Mathematics II) 

3(3-0-6) MTH 102 คณิตศาสตร์ 2                                                                         
(Mathematics II) 

3(3-0-6)  

MTH 201 คณิตศาสตร์ 3                                                                       
(Mathematics III) 

3(3-0-6) MTH 201 คณิตศาสตร์ 3                                                                       
(Mathematics III) 

3(3-0-6)  

PHY 103 ฟิสิกส์ทั่วไปส าหรับนักศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ 
1 (General Physics for Engineering Students I) 

3(3-0-6) PHY 103 ฟิสิกส์ทั่วไปส าหรับนักศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ 
1 (General Physics for Engineering Students I) 

3(3-0-6)  

PHY 104 ฟิสิกส์ทั่วไปส าหรับนักศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ 
2  (General Physics for Engineering Students II) 

3(3-0-6) PHY 104 ฟิสิกส์ทั่วไปส าหรับนักศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ 
2  (General Physics for Engineering Students II) 

3(3-0-6)  

PHY 191 ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 1                 
(General Physics Laboratory I) 

1(0-2-2) PHY 191 ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 1                 
(General Physics Laboratory I) 

1(0-2-2)  

PHY 192 ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 2                   
(General Physics Laboratory II) 

1(0-2-2) PHY 192 ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 2                   
(General Physics Laboratory II) 

1(0-2-2)  

CHM 103 เคมีพื้นฐาน  
(Fundamental Chemistry)  

3(3-0-6) CHM 103 เคมีพื้นฐาน  
(Fundamental Chemistry)  

3(3-0-6)  
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CHM 160 ปฏิบัติการเคม ี                                                                          
(Chemistry Laboratory) 

1(0-3-2) CHM 160 ปฏิบัติการเคม ี                                                                          
(Chemistry Laboratory) 

1(0-3-2)  

ข.2 กลุ่มวชิาพ้ืนฐานทางวิศวกรรมศาสตร์  18 หน่วยกิต ข.2 กลุ่มวชิาพ้ืนฐานทางวิศวกรรมศาสตร์  26 หน่วยกิต จ านวนหน่วยกิตเพ่ิม 8 หน่วยกิต 
โดยปรับเนื้อหาตามสภาวิศวกร
และเน้น Algorithm 

CVE 100  การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรส์ าหรับ                
วิศวกรรมโยธา  
(Computer Programming for Civil Engineering)      

3(2-3-6) CVE 100  การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรส์ าหรับ                
วิศวกรรมโยธา  
(Computer Programming for Civil Engineering)      

3(2-3-6)  

CVE 111  เขียนแบบวิศวกรรม                                                               
(Engineering Drawing)  

3(2-3-6) CVE 111  เขียนแบบวิศวกรรม                                                               
(Engineering Drawing)  

3(2-3-6)  

CVE 131 กลศาสตร์วิศวกรรม 1                                                          
(Engineering Mechanics I)   

3(3-0-6) CVE 231 กลศาสตร์วิศวกรรม     
(Engineering Mechanics) 

3(3-0-6) ปรับรหสัรายวิชาและวิธีการสอน 

  CVE 221  ส ารวจ      
(Surveying) 

3(3-0-6) ย้ายมาจากกลุ่มวิชาบังคับในสาขา 

  CVE 225  การฝึกภาคสนามวิชาส ารวจ   
(Surveying Field Camp) 

1(0-6-3) ย้ายมาจากกลุ่มวิชาบังคับในสาขา 

CVE 232 กลศาสตร์วิศวกรรม 2                                                              
(Engineering Mechanics II)     

3(3-0-6)   ยกเลิกรายวิชา 

  CVE 233 กลศาสตร์วสัด ุ     
(Mechanics of Materials) 

3(3-0-6) ย้ายมาจากกลุ่มวิชาบังคับในสาขา
และเปลี่ยนวิธีการสอน 

  CVE 240 คณิตศาสตร์ประยุกตส์ าหรับวิศวกรรมโยธา  
(Applied Mathematics for Civil Engineers) 

3 (3-0-6) ย้ายมาจากกลุ่มวิชาบังคับในสาขา 

CVE 281 กลศาสตร์ของไหล                                                               
(Fluid Mechanics) 

3(3-0-6) CVE 281 กลศาสตร์ของไหล                                                               
(Fluid Mechanics) 

3(3-0-6) เปลี่ยนวิธีการสอน 

  CVE 394 การทดลองชลศาสตร ์    
(Hydraulics Laboratory) 

1(0-3-2) ย้ายมาจากกลุ่มวิชาบังคับในสาขา
และเปลี่ยนวิธีการสอน 
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PRE  151 วัสดุวิศวกรรม    
(Engineering Materials) 

3(3-0-6) MEN 111 วัสดุวิศวกรรม                                                                        
(Engineering Materials) 

3(3-0-6) ปรับมาเรียน MEN 111 แทน PRE 
151  

ข.3 กลุ่มวชิาบังคับในภาควิชา  ข.3 กลุ่มวชิาบังคับในภาควิชา   
ส าหรับนักศึกษาแผนการเรียนปกติ 65 หน่วยกิต ส าหรับนักศึกษาแผนการเรียนปกติ 49 หน่วยกิต จ านวนหน่วยกิตลดลง16หน่วยกติ 
ส าหรับนักศึกษาแผนการเรียนสหกิจศึกษา 74 หน่วยกิต ส าหรับนักศึกษาแผนการเรียนสหกิจศึกษา 52 หน่วยกิต จ านวนหน่วยกิตลดลง22หน่วยกติ 
  CVE 101 อาณาจักรวิศวกรรมโยธา   

(World of Civil Engineering) 
2(2-0-4) เปิดรายวิชาใหม ่

  CVE 200 สถิติส าหรับวิศวกรรมโยธา              
(Statistics for Civil Engineering) 

3(3-0-6) เปิดรายวิชาใหม ่

CVE  221  ส ารวจ      
(Surveying) 

3(3-0-6)   ย้ายไปอยู่หมวดวิชาพื้นฐานทาง
วิศวกรรมศาสตร ์

CVE  223 การปฏิบัติงานส ารวจ   
(Surveying Practices) 

1(0-3-2) CVE  223 การปฏิบัติงานส ารวจ   
(Surveying Practices) 

1(0-3-2)  

CVE  224 โครงงานส ารวจ    
(Surveying Project) 

1(0-3-2)   ยกเลิกรายวิชา 

CVE  225  การฝึกภาคสนามวิชาส ารวจ  
(Surveying Field Camp) 

1(0-6-3)   ย้ายไปอยู่หมวดวิชาพื้นฐานทาง
วิศวกรรมศาสตร ์

CVE  233 กลศาสตร์วัสด ุ   
(Mechanics of Materials) 

3(3-0-6)   ย้ายไปอยู่หมวดวิชาพื้นฐานทาง
วิศวกรรมศาสตร์และเปลี่ยนวิธีการ
สอน 

CVE  236 วัสดุในงานวิศวกรรมโยธา   
(Civil Engineering Materials) 

2(1-3-4) CVE 236  วัสดุในงานวิศวกรรมโยธา    
(Civil Engineering Materials) 

3(3-0-6) ปรับจ านวนหน่วยกิต เนื้อหาและ
วิธีการสอน 

CVE  237 การวิเคราะห์โครงสรา้ง 1   
(Structural Analysis I) 

3(3-0-6) CVE 337 การวิเคราะห์โครงสร้าง 1    
(Structural Analysis I) 

3(3-0-6) ปรับรหสัรายวิชา เนื้อหาและวิธีการ
สอนให้เหมาะสม 

CVE  240 คณิตศาสตร์ประยุกตส์ าหรับวิศวกรรมโยธา  
(Applied Mathematics for Civil Engineers) 

3(3-0-6)   ย้ายไปอยู่หมวดวิชาพื้นฐานทาง
วิศวกรรมศาสตร ์
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CVE  261 วิศวกรรมธรณีวิทยา  
(Engineering Geology) 

2(2-0-4) CVE 261 วิทยาศาสตร์โลก     
(Earth Science) 

2(2-0-4) ปรับช่ือ เนื้อหาและช่ือให้เหมาะสม 

CVE  300 ฝึกงานอุตสาหกรรม   
(Industrial Training) 

2 (S/U) CVE  300 ฝึกงานอุตสาหกรรม   
(Industrial Training) 

2 (S/U)  

CVE  311 การบริหารงานวิศวกรรม    
(Engineering Management) 

3(3-0-6)   ย้ายไปอยู่หมวดวิชาเลือก 

CVE 335  วัสดุซีเมนต์และคอนกรีต  
(Cement and Concrete Materials) 

3(2-3-6) CVE 335  วัสดุซีเมนต์และคอนกรีต    
(Cement and Concrete Materials) 

2(1-3-4) ปรับจ านวนหน่วยกิตและเนื้อหา 

CVE  338 การวิเคราะห์โครงสรา้ง 2    
(Structural Analysis II) 

3(3-0-6) CVE  338 การวิเคราะห์โครงสรา้ง 2    
(Structural Analysis II) 

3(3-0-6) ปรับเนื้อหาและวิธีการสอน 

CVE  341 การออกแบบโครงสร้างเหล็กและไม ้  
(Steel and Timber Design) 

4(3-3-6) CVE  341 การออกแบบโครงสร้างเหล็กและไม ้  
(Steel and Timber Design) 

4(3-3-6)  

CVE  342 การออกแบบคอนกรีตเสรมิเหล็ก  
(Reinforced Concrete Design) 

4(3-3-6) CVE  342 การออกแบบคอนกรีตเสรมิเหล็ก  
(Reinforced Concrete Design) 

4(3-3-6)  

CVE  362  ปฐพีกลศาสตร ์    
(Soil Mechanics) 

3(3-0-6) CVE  362  ปฐพีกลศาสตร ์    
(Soil Mechanics) 

3(3-0-6)  

CVE  363 ปฏิบัติการปฐพีกลศาสตร ์   
(Soil Mechanics Laboratory) 

1(0-3-2) CVE  363 ปฏิบัติการปฐพีกลศาสตร ์   
(Soil Mechanics Laboratory) 

1(0-3-2)  

CVE  364 วิศวกรรมฐานราก    
(Foundation Engineering) 

3(3-0-6)   ย้ายไปอยู่หมวดวิชาเลือก 

CVE  371  วิศวกรรมการทาง    
(Highway Engineering) 

3(3-0-6) CVE  371  วิศวกรรมการทาง    
(Highway Engineering) 

3(3-0-6)  

CVE  382 วิศวกรรมชลศาสตร ์    
(Hydraulic Engineering) 

3(3-0-6) CVE  382 วิศวกรรมชลศาสตร ์    
(Hydraulic Engineering) 

3(3-0-6)  

CVE  385 อุทกวิทยา    
(Hydrology) 

3(3-0-6) CVE 386  อุทกภาค    
(Hydrosphere) 

3(3-0-6) ปรับชื่อ เนื้อหาและวิธีการสอน 
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CVE  394 การทดลองชลศาสตร ์             
(Hydraulics Laboratory) 

1(0-3-2)   ย้ายไปอยู่หมวดวิชาพื้นฐานทาง
วิศวกรรมศาสตร ์

CVE  414 การประมาณราคาและการก าหนดรายการ
ก่อสร้าง   
(Construction Estimating and Specifications) 

3(3-0-6)   ย้ายไปอยู่หมวดวิชาเลือก 

CVE  415 การบริหารงานก่อสร้าง   
(Construction Management) 

3(3-0-6) CVE  415 การบริหารงานก่อสร้าง   
(Construction Management) 

3(3-0-6)  

ส าหรับนักศึกษาแผนการเรียนปกติ  ส าหรับนักศึกษาแผนการเรียนปกติ   
CVE  401 โครงร่างงานวิศวกรรมโยธา  
(Civil  Engineering Project Proposal) 

1(0-3-2) CVE  401 โครงร่างงานวิศวกรรมโยธา   
(Civil  Engineering Capstone Project Proposal) 

1(0-3-2)  

CVE  402 โครงงานวิศวกรรมโยธา   
(Civil Engineering Project) 

3(0-6-9) CVE  402 โครงงานวิศวกรรมโยธา   
(Civil Engineering Capstone Project ) 

3(0-6-9)  

ส าหรับนักศึกษาแผนการเรียนสหกิจศึกษา  ส าหรับนักศึกษาแผนการเรียนสหกิจศึกษา   
CVE 406  สหกิจศึกษา    
(Cooperative Education) 

12 (0-35-36) CVE 406 สหกิจศึกษา    
(Cooperative Education) 

6(0-9-11) ปรับจ านวนหน่วยกิตลง 6 หน่วยกิต 

CVE 407 การสัมมนาส าหรับสหกิจศึกษา 
(Cooperative Seminar) 

1(0-3-2) CVE 407 การสัมมนาส าหรับสหกิจศึกษา 
(Cooperative Seminar) 

1(0-3-2)  

ข.4 กลุ่มวชิาเลือก  ข.4 กลุ่มวชิาเลือก   
ส าหรับนักศึกษาแผนการเรียนปกติ 9 หน่วยกิต ส าหรับนักศึกษาแผนการเรียนปกติ 9 หน่วยกิต  
ส าหรับนักศึกษาแผนการเรียนสหกิจศึกษา - หน่วยกิต ส าหรับนักศึกษาแผนการเรียนสหกิจศึกษา 6 หน่วยกิต จ านวนหน่วยกิตเพิ่มขึ้น 6 หน่วยกิต 
CVE 403  หัวข้อพิเศษ 1     
(Special Topic I) 

3(3-0-6) CVE 403  หัวข้อพิเศษ 1     
(Special Topic I) 

3(3-0-6)  

CVE 404 หัวข้อพิเศษ 2    
(Special Topic II) 

3(3-0-6) CVE 404 หัวข้อพิเศษ 2    
(Special Topic II) 

3(3-0-6)  

CVE 405 หัวข้อพิเศษ 3    
(Special Topic III) 

3(3-0-6) CVE 405 หัวข้อพิเศษ 3    
(Special Topic III) 

3(3-0-6)  
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CVE 411 วิศวกรรมและเทคโนโลยีการก่อสร้างสมัยใหม่ 
(Modern Construction Engineering and 
Technology) 

3(3-0-6) CVE 411 วิศวกรรมและเทคโนโลยีการก่อสร้างสมัยใหม ่
(Modern Construction Engineering and 
Technology) 

3(3-0-6)  

  CVE 412  การบริหารงานวิศวกรรม    
(Engineering Management) 

3(3-0-6) ปรับรหสัมาจาก CVE 311 และยา้ย
มาจากหมวดวิชาบังคับในสาขาตาม
ความเหมาะสม 

  CVE 414 การประมาณราคาและการก าหนดรายการ
ก่อสร้าง     
(Construction Estimating and Specifications) 

3(3-0-6) ย้ายมาจากหมวดวิชาบังคับในสาขา
ตามความเหมาะสม 

CVE 418 เทคโนโลยีสารสนเทศในงานก่อสร้าง  
(Information Technology in Construction) 

3(3-0-6) CVE 418 เทคโนโลยีสารสนเทศในงานก่อสร้าง  
(Information Technology in Construction) 

3(3-0-6)  

CVE 419  การจัดการผลิตภาพและคณุภาพงานก่อสร้าง 
(Productivity and Quality Management in 
Construction) 

3(3-0-6)   ยกเลิกรายวิชา 

CVE  226 การส ารวจเส้นทาง    
(Route Surveying) 

3(2-3-6)   ยกเลิกรายวิชา 

CVE  421 ภาพถ่ายทางอากาศเชิงเลข   
(Digital Photogrammetry) 

3(3-0-6) CVE 426 ภาพถ่ายทางอากาศเชิงเลข   
(Digital Photogrammetry) 

3(3-0-6) ปรับรหสัรายวิชา 

CVE  422 การวิเคราะห์ภาพดาวเทียม   
(Satellite Image Analysis) 

3(2-3-6) CVE 427  การวิเคราะห์ภาพดาวเทียม   
(Satellite Image Analysis) 

3(2-3-6) ปรับรหสัรายวิชา 

CVE  425 การส ารวจด้วยดาวเทยีม   
(Satellite Surveying) 

3(3-0-6) CVE 428  การส ารวจด้วยดาวเทยีม   
(Satellite Surveying) 

3(3-0-6) ปรับรหสัรายวิชา 

CVE  426 ระบบสารสนเทศภูมศิาสตรเ์บื้องต้น  
(Introduction to Geographic Information System) 

3(2-3-6) CVE 429 ระบบสารสนเทศภมูิศาสตรเ์บื้องต้น  
(Introduction to Geographic Information System) 

3(2-3-6) ปรับรหสัรายวิชา 

CVE  428 การค านวณปรับแก้ในงานส ารวจ  
(Adjustment Computation in Surveying) 

3(3-0-6)   ยกเลิกรายวิชา 
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 หมายเหตุ 
CVE 443 การออกแบบอาคาร  
(Building Design) 

3 (3-0-6)   ยกเลิกรายวิชา 

CVE 444 การออกแบบคอนกรีตอัดแรง   
(Prestressed Concrete Design) 

3 (3-0-6) CVE 444 การออกแบบคอนกรีตอัดแรง   
(Prestressed Concrete Design) 

3 (3-0-6)  

CVE 445 การออกแบบโครงสร้างเหล็กโดยวธิีพลาสติก
(Plastic Design of Steel Structures) 

3 (3-0-6)   ยกเลิกรายวิชา 

CVE 446 การออกแบบสะพาน  
(Bridge Design) 

3 (3-0-6)   ยกเลิกรายวิชา 

CVE 447 การออกแบบทางด้านวิศวกรรมโยธา  
(Civil Engineering Design) 

3 (3-0-6) CVE 447 การออกแบบทางด้านวิศวกรรมโยธา  
(Civil Engineering Design) 

3 (3-0-6)  

CVE 448 วิธีการไฟไนต์เอลเิมนตเ์บื้องต้น 
(Fundamental of Finite Element Method) 

3 (3-0-6) CVE 448 วิธีการไฟไนต์เอลเิมนตเ์บื้องต้น 
(Fundamental of Finite Element Method) 

3 (3-0-6)  

CVE 449 การออกแบบโครงสร้างเหล็กโดยวธิีตัวคูณ
ความต้านทานและน้ าหนักบรรทุก   
(Load and Resistance Factor Design of Steel 
Structures) 

3(3-1-6)   ยกเลิกรายวิชา 

CVE  372 วิศวกรรมขนส่ง    
(Transportation Engineering) 

3(3-0-6) CVE 472 วิศวกรรมขนส่ง    
(Transportation Engineering) 

3(3-0-6) ปรับรหสัรายวิชา 

CVE 473 วิศวกรรมจราจร    
(Traffic Engineering) 

3(2-3-6) CVE 473 วิศวกรรมจราจร    
(Traffic Engineering) 

3(2-3-6)  

CVE 474 การขนส่งอย่างยั่งยืน   
(Sustainable Transportation) 

3(3-0-6)   ยกเลิกรายวิชา 

CVE  475 การขนส่งมวลชนในตัวเมือง  
(Urban Public Mass Transportation) 

3(3-0-6)   ยกเลิกรายวิชา 

CVE  476 การออกแบบทางเรขาคณิตของถนน  
(Geometric Design of Highways) 

3(3-0-6)  
 

 ยกเลิกรายวิชา 
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 หมายเหตุ 
  CVE 474  ระบบการขนส่งในเมือง                                                     

(Urban Transportation Systems) 
3(3-0-6) เปิดรายวิชาใหม ่

  CVE 475 การจัดการโลจิสติกส์                      
(Logistics Management) 

3(3-0-6) เปิดรายวิชาใหม ่

CVE 483 การพัฒนาแหล่งน้ า    
(Water Resource Development) 

3(3-0-6) CVE 483 การพัฒนาทรัพยากรน้ า    
(Water Resource Development) 

3(3-0-6) ปรับชื่อรายวิชา 

  CVE 484  การวางแผนโครงการวศิวกรรมทรัพยากรน้ า     
(Water Resources Engineering Project Planning) 

3 (3-0-6) เปิดรายวิชาใหม ่

CVE 487 โครงสร้างทางชลศาสตร ์   
(Hydraulic Structures) 

3(3-0-6) CVE 487 โครงสร้างทางชลศาสตร ์   
(Hydraulic Structures) 

3(3-0-6)  

CVE 488 วิศวกรรมแม่น้ าเบื้องต้น  
(Introduction to River Engineering) 

3(3-0-6)   ยกเลิกรายวิชา 

CVE 490 อุทกวิทยาประยุกต ์   
(Applied Hydrology) 

3(3-0-6) CVE 490 อุทกวิทยาประยุกต ์   
(Applied Hydrology) 

3(3-0-6)  

CVE 491 การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอรส์ าหรบังานด้าน
วิศวกรรมทรัพยากรน้ า  
(Computer Applications for Water Resources 
Engineering) 

3(3-0-6)   ยกเลิกรายวิชา 

  CVE 464 วิศวกรรมฐานราก     
(Foundation Engineering) 

3(3-0-6) ปรับรหสัมาจาก CVE364 และย้าย
มาจากหมวดวิขาบังคับสาขา 

CVE  492 การออกแบบงานวิศวกรรมเทคนิคธรณี  
(Geotechnical Engineering Design) 

3 (3-0-6) CVE 465 การออกแบบงานวิศวกรรมเทคนิคธรณี  
(Geotechnical Engineering Design) 

3 (3-0-6) ปรับรหสัรายวิชา 

CVE  493 การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในงานวิศวกรรม
เทคนิคธรณ ี  
(Computer  Applications in Geotechnical 
Engineering) 

3 (2-3-6)   ยกเลิกรายวิชา 
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 หมายเหตุ 
  CVE 466 วิศวกรรมเทคนิคธรณีแผ่นดินไหว                         

(Geotechnical Earthquake Engineering) 
3(3-0-6) เปิดรายวิชาใหม ่

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต  
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ข.2  ตารางเปรียบเทียบเนื้อหาสาระส าคัญของหลักสูตรหลักสูตรวิศวกรรมบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา        
(หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 กับเนื้อหาสาระตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ   

      เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ พ.ศ. 2553 
มคอ.1 หลักสูตร 

สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ประกอบด้วย 
(1) กลุ่มวิชาพื้นฐาน 
- กลุ่มวิชาพืน้ฐานทางคณิตศาสตร์และ  
วิทยาศาสตร ์

CHM 103  เคมีพื้นฐาน                                                3(3-0-
6)     
                (Fundamental Chemistry)  
CHM 160 ปฏิบัติการเคมี                                          1(0-3-2) 
                 (Chemistry Laboratory) 
MTH 101 คณิตศาสตร์ 1                                          3(3-0-
6)     
                (Mathematics I)                
MTH   102  คณิตศาสตร์ 2                                          3(3-0-
6)     
                (Mathematics II)              
MTH   201  คณิตศาสตร์ 3                                          3(3-0-
6)     
                (Mathematics III) 
PHY 103  ฟิสิกส์ทั่วไปส าหรับนักศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ 1   3(3-0-
6)     
  (General Physics for Engineering Student I) 
PHY 104 ฟิสิกส์ทั่วไปส าหรับนักศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ 2    3(3-0-
6)     
  (General Physics for Engineering Student II) 
PHY 191 ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 1                                 1(0-2-2)  
                 (General Physics   Laboratory I) 
PHY   192  ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 2                              1(0-2-2)  
                 (General Physics Laboratory II) 

- กลุ่มวิชาพืน้ฐานทางวิศวกรรมศาสตร ์ MEN 111 วัสดุวิศวกรรม                                                    3(3-0-
6) 
              (Engineering Materials)                              
CVE 100 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าหรับวิศวกรรมโยธา      3(2-3-

6)          (Computer Programming for Civil Engineering)  
CVE 111  เขียนแบบวิศวกรรม                                            3 (2-3-
6)  
               (Engineering Drawing) 
CVE 221  ส ารวจ               3(3-0-
6) 
   (Surveying) 
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มคอ.1 หลักสูตร 
CVE 225  การฝึกภาคสนามวิชาส ารวจ             1(0-6-
3) 
   (Surveying Field Camp) 
CVE 231   กลศาสตร์วิศวกรรม                                     3(3-0-
6) 
               (Engineering Mechanics ) 
CVE 233    กลศาสตร์วัสด ุ               3(3-0-
6) 
               (Mechanics of Materials) 
CVE 240   คณิตศาสตรป์ระยุกตส์ าหรับวิศวกรรมโยธา           3 (3-0-
6) 
              (Applied Mathematics for Civil Engineers) 
 
CVE 281   กลศาสตร์ของไหล                                             3(3-0-
6) 
               (Fluid Mechanics) 
CVE 394    การทดลองชลศาสตร์              1(0-3-
2) 
               (Hydraulics Laboratory)  

(1) กลมุความรดูานวิศวกรรมโครงสราง และวัสดุ (Structural Engineering & Materials) 
-การวิเคราะหและออกแบบโครงสราง CVE 337   การวิเคราะห์โครงสร้าง 1                                     3 (3-0-

6)  
  
 3(3-0-6) 
              (Structural Analysis I) 
CVE 338 การวิเคราะห์โครงสร้าง 2                                       3(3-0-
6)  
  
 3(3-0-6)  
             (Structural Analysis II) 
CVE 341 การออกแบบโครงสร้างเหล็กและไม้                           4 (3-3-
6) 
              (Steel and Timber Design) 
CVE 342 การออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก                             4 (3-3-
6)  
  4(3-3-6) 
             (Reinforced Concrete Design) 
CVE 236  วัสดุในงานวิศวกรรมโยธา                                      3(3-0-
6)  
  
  
 3(3-0-6) 
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มคอ.1 หลักสูตร 
    (Civil Engineering Materials) 
CVE 335  วัสดุซีเมนต์และคอนกรีต                         2(1-3-
4) 
              (Cement and Concrete Materials) 

(2) กลมุความรดูานวิศวกรรมปฐพี และชลศาสตร (Soil & Hydraulics Engineering) 
-วิศวกรรมปฐพี หรือชลศาสตร CVE 261 วิทยาศาสตร์โลก                                                2(2-0-

4)   (Earth Science) 
CVE 362 ปฐพีกลศาสตร์                                                     3(3-0-

6) 

            (Soil Mechanics) 
CVE 363  ปฏิบัติการปฐพีกลศาสตร์                                       1(0-3-
2)                  
              (Soil Mechanics Laboratory) 

 CVE 382  วิศวกรรมชลศาสตร์                                             3(3-0-
6)   
             (Hydraulic Engineering)           
CVE 386  อุทกภาค              3(3-0-
6) 
 (Hydrosphere) 

(3) กลมุความรดูานวิศวกรรมส ารวจ และการจัดการ (Surveying & Engineering Management) 
-วิศวกรรมส ารวจ หรือ CVE  223  การปฏิบัติงานส ารวจ                                          1(0-3-

2)   
 1(0-3-2) 
               (Surveying Practices) 

-การบริหารงานกอสราง หรือ   CVE 415  การบริหารงานก่อสรา้ง             3(3-0-
6) 

              (Construction Management) 
-วิศวกรรมทาง หรือ วิศวกรรมขนสง CVE  371  วิศวกรรมการทาง                                               3(3-0-

6) 
              (Highway Engineering) 
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ค. ประวัติอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 

ผศ. ดร.อภินัติ อัชกุล 
Asst. Prof. Dr.Aphinat Ashakul 

 
1.ประวัติการศึกษา      
ปี ค.ศ. 2004 Ph.D. (Structural Engineering), Virginia Polytechnic Institute and State  

University, U.S.A  
ปี ค.ศ. 1999   M.Eng. (Structural), Illinois Institute of Technology, U.S.A.  
ปี พ.ศ. 2537   วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ประเทศไทย 
 
2. ภาระงานสอน 
2.1 ภาระงานสอนในปัจจุบัน 
ระดับบัณฑิตศึกษา 
รายวิชา          
CVE 636 Advanced Steel Design 3 หน่วยกิต 
CVE 733 Design of Steel Connections 3 หน่วยกิต 
ระดับปริญญาตรี 
รายวิชา          
CVE 233 Mechanics of Materials                  3 หน่วยกิต 
CVE 237 Structural Analysis I                                                                 3 หน่วยกิต 
CVE 338 Structural Analysis II                                                                 3 หน่วยกิต 
2.2 ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้ 
รายวิชา  
CVE 337 Structural Analysis I                                                                   3 หน่วยกิต 
CVE 338 Structural Analysis II                                                                  3 หน่วยกิต 
 
3. เหตุผลที่ได้รับมอบหมายให้เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และ/หรืออาจารย์ประจ าหลักสูตรนี้ 
3.1 มีคุณวุฒิและประสบการณ์การท างานที่ตรงตามสาขา 
         มีคุณวุฒิและประสบการณ์ท างานจริง ที่เก่ียวข้องโดยตรงกับวิศวกรรมโครงสร้าง 
3.2 ผลงานวิชาการย้อนหลัง 5 ปี 
International Journal 

1. Aphinat Ashakul & Kriangkrai Khampa,  2014,  "Effect of Plate Properties on Shear Strength of 
Bolt Group in Single Plate Connection",  Steel and Composite Structures,  Vol. 16,  pp. 611-
637.   
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International Conference 

1. Aphinat Ashakul & Opas Mekpramual,  2015,  "Investigation of Angle Welded Connection 
under Tension by Full-scale Tests",  World Congress on Advances in Structural Engineering 
and Mechanics (ASEM15),  25 - 28 August 2015.  Songdo Conversia Incheon.  pp. 15.   

National Conference 

1. แมนมนัส หอมชมด & อภินัติ อัชกุล,  2016,  "Investigation of Behavior of Angle Welded Connection 
Under Cyclic Load by Finite Element Method",  การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 
21,  28 - 30 มิถุนายน 2016.  โรงแรมบีพีสมิหลาบีช สงขลา.  pp. 136-141.   
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ดร.จุลพจน์ จิรวัชรเดช  
Dr.Julapot Chiravachradej 

 
1.ประวัติการศึกษา 
ปี ค.ศ. 2001  Ph.D. (Structure Engineering), University of Wales Swansea, U.K. 
ปี ค.ศ. 1997 M.Sc. (Structure Engineering), University of Wales Swansea, U.K. 
ปี ค.ศ. 1995 B.Eng. (Structure Engineering), University of Wales Swansea, U.K. 
 
2.ภาระงานสอน 
2.1 ภาระงานสอนในปัจจุบัน 
ระดับบัณฑิตศึกษา 
รายวิชา          
ไม่มี 
ระดับปริญญาตรี 
รายวิชา          
CVE 131 Engineering Mechanics I      3 หน่วยกิต 
CVE 233 Mechanics of Material      3 หน่วยกิต 
2.2 ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้ 
รายวิชา          
CVE 231 Engineering Mechanics      3 หน่วยกิต 
CVE 233 Mechanics of Material      3 หน่วยกิต 
 
3. เหตุผลที่ได้รับมอบหมายให้เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และ/หรืออาจารย์ประจ าหลักสูตรนี้ 
3.1 มีคุณวุฒิและประสบการณ์การท างานที่ตรงตามสาขา 
      คุณวุฒิ องค์ความรู้ และความเชี่ยวชาญเฉพาะเหมาะสม และตรงกับเนื้อหา ประกอบกับมีการพัฒนาการ 

เรียนการสอนโดยมุ่งเน้นมาตรฐานสากล และนวัตกรรมการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง 
 
ผลงานวิชาการย้อนหลัง 5 ปี 
National Conference 

1. พินิจ รังสิติยากร & มงคล นามลักษณ์ & จุลพจน์ จิรวัชรเดช,  2018,  "Development of a Rubric 
for Evaluating Communication Skills of Students in a Flipped Classroom Conducted 
Using Facilitator Techniques",  The 6th International & 2nd National Conference on 
Learning Innovation and Technology (6th ICLIST & 2nd NCLIST),  21 - 24 มีนาคม 
2018.  โรงแรมโนโวเทล หัวหิน ชะอ าบีช รีสอร์ท เพชรบุรี.  pp. 856-870.   

2. พินิจ รังสิติยากร & จุลพจน์ จิรวัชรเดช & อนุศิษฏ์ อันมานะตระกูล & เอกรัตน์ รวยรวย,  2017,  
"Learning Orientation Development by PhysicalModel Learning Approach in Flipped 
Classroom and Facilitator Techniques",  การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 
22,  18 - 20 กรกฎาคม 2017.  กรีนเนอรี่ รีสอร์ท จ. นครราชสีมา.  pp. 852 - 857.   
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3. จุลพจน์ จิรวัชรเดช & เอกรัตน์ รวยรวย & อนุศิษฏ์ อันมานะตระกูล & ชิดพร วรวิมุต & วิศิษฎ์ศรี วิ
ย ะ รั ต น์ ,  2 0 1 6 ,  "Active learning approach by flipped classroom and facilitator 
techniques on fundamental civil engineering courses",  การประชุมวิชาการครุศาสตร์
อุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 9,  24 - 26 พฤศจิกายน 2016.  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าพระนครเหนือ กรุงเทพฯ.  pp. 357-362.   
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ผศ. ดร.ดวงฤดี โฆษิตกิตติวงศ์ 

                                   Asst. Prof. Dr.Duangrudee Kositgittiwong 
 
1. ประวัติการศึกษา 
ปี พ.ศ. 2555 ปร.ด. (วิศวกรรมโยธา), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, ประเทศไทย 
ปี พ.ศ. 2548 วศ.บ. (เกียรตินิยมอันดับ 1) (วิศวกรรมโยธา ), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
  ธนบุรี, ประเทศไทย 
 
2. ภาระงานสอน 
2.1 ภาระงานสอนในปัจจุบัน 
ระดับบัณฑิตศึกษา 
รายวิชา 
CVE 680 Advanced Fluid Machanics       3 หน่วยกิต 
CVE 690 Erosion and Sediment       3 หน่วยกิต 
CVE 701 Research Methodology       1 หน่วยกิต 
CVE 702 Thesis                 12 หน่วยกิต 
ระดับปริญญาตรี      
รายวิชา 

CVE 281 Fluid Mechanics        3 หน่วยกิต 
CVE 382 Hydraulic Engineering        3 หน่วยกิต 
CVE 385 Hydrology         3 หน่วยกิต 
CVE 386 Hydrosphere        3 หน่วยกิต 
CVE 394 Hydraulics Laboratory       1 หน่วยกิต 
CVE 483 Water Resources Development        3 หน่วยกิต 
CVE 490 Applied Hydrology       3 หน่วยกิต 
2.2  ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้ 

รายวิชา 
CVE 281 Fluid Mechanics        3 หน่วยกิต 
CVE 382 Hydraulic Engineering        3 หน่วยกิต 
CVE 386 Hydrosphere        3 หน่วยกิต 
CVE 394 Hydraulics Laboratory       1 หน่วยกิต 
CVE 483 Water Resources Development        3 หน่วยกิต 
 

3. เหตุผลที่ได้รับมอบหมายให้เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และ/หรืออาจารย์ประจ าหลักสูตรนี้ 
3.1 มีคุณวุฒิและประสบการณ์การท างานที่ตรงตามสาขา 
      คุณวุฒิและสาขาวิชาสัมพันธ์กับสาขาวิชาของหลักสูตรและเป็นผู้มีประสบการณ์ท างานทั้งด้านงานสอน 

วิจัย และบริการวิชาการ ที่เก่ียวข้องกับสาขาวิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ า  
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3.2 ผลงานวิชาการย้อนหลัง 5 ปี  
International Conference 

1. Duangrudee Kositgittiwon Kongkitkul & Chaiwat Ekkawatpanit & Wongnarin Kompor & 
Chutipat Foyhirun,  2016,  "The possibility of promoting wave energy in the coastal 
zone of Thailand",  The 6th International Conference on Sustainable Energy and 
Environment,  28 - 30 November 2016.  Bangkok Bangkok.  pp. 1-4.   

2. Duangrudee Kositgittiwon Kongkitkul & Chaiwat Ekkawatpanit,  2016,  "A Study on 
Integrated Water Resources Management and King Bhumibol's New Theory on Land 
and Water Management in Wattananakorn area, Sa Kaeo Province, Thailand",  Global 
Conference on Engineering and Technology,  1 - 2 June 2016.  Kuala Lampur Kuala 
Lampur.  pp. 1-8.   

3. พงษ์ พั น ธ์  ก าญจนกา รุณ  & Chaiwat Ekkawatpanit & Sanit Wongsa & Sanit Wongsa & 
Udomsak Isarangkura & Duangrudee Kositgittiwon Kongkitkul,  2015,  "The 
characteristics of cohesive embankment breach near solid wall",  The 3rd EIT 
International Conference on Water Resources Engineering (ICWRE3),  5 - 7 August 
2015.  Centara Hotel and Convention Centre Udon Thani.  pp. 1-6.   
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ดร. ธงชัย  โพธิ์ทอง  
Dr.Thongchai  Phothong 

 
1.ประวัติการศึกษา      
ปี พ.ศ. 2559        ปร.ด. (วศิวกรรมศาสตร์), มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ประเทศไทย 
ปี พ.ศ. 2542        วศ.ม. (วศิวกรรมโยธา), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, ประเทศไทย 
ปี พ.ศ. 2536        วศ.บ. (วศิวกรรมโยธา), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, ประเทศไทย 
 

2. ภาระงานสอน 
2.1 ภาระงานสอนในปัจจุบัน 
ระดับบัณฑิตศึกษา 
ไม่มี 
ระดับปริญญาตรี 
CVE 221 Surveying                3 หน่วยกิต 
CVE 223 Surveying Practices                                                 1 หน่วยกิต 
CVE 224 Surveying Project       1 หน่วยกิต 
CVE 225 Surveying Field Camp      1 หน่วยกิต 
CVE 111 Engineering Drawing       1 หน่วยกิต 
2.2 ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้ 
รายวิชา          
CVE 221 Surveying                3 หน่วยกิต 
CVE 223 Surveying Practices                                                 1 หน่วยกิต 
CVE 224 Surveying Project       1 หน่วยกิต 
CVE 225 Surveying Field Camp      1 หน่วยกิต 
 

3. เหตุผลที่ได้รับมอบหมายให้เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และ/หรืออาจารย์ประจ าหลักสูตรนี้ 
3.1 มีคุณวุฒิตรงกับวิชาที่สอนและตรงกับสาขาวิชาของหลักสูตร 

 เป็นผู้มีประสบการณ์ท างานทั้งด้านวิจัย และบริการวิชาการ ที่เก่ียวข้องกับสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา มี 
  ประสบการณ์ท างานให้หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน ที่เกี่ยวข้องด้านวิศวกรรมโยธาอย่างต่อเนื่อง        

3.2 ผลงานวิชาการย้อนหลัง 5 ปี  
 

1. ชาญชัย เพชรพงศ์พันธุ์ & สุธี เชี่ยวยนตร์ศิลป์ & ชัยวัฒน์ เอกวัฒน์พานิชย์ & สนิท วงษา & สนิท 
วงษา & ดวงฤดี โฆษิตกิตติวงศ์ ก้องกิจกุล  & ธงชัย โพธิ์ทอง ,  2015,  "The Risk Analysis for 
Infectious Disease Outbreaks during Flood Disaster",  การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธา
แห่งชาติ ครั้งที่ 20,  8 - 10 กรกฎาคม 2015.  โรงแรมเดอะชายน์ พัทยาเหนือ ชลบุรี.  pp. 1-7.   
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 Dr. Goran Arangjelovski 
 

1. ประวัติการศึกษา 
ปี ค.ศ. 2001   Ph.D. Civil Engineering, (Geotechnical Engineering), University of Tokyo, Japan. 
ปี ค.ศ. 1998    M.Sc. Civil Engineering, (Earthquake Engineering), University “St. Cyril and 

Methodius”, Institute for Earthquake Engineering and Engineering Seismology, 
Skopje, Republic of Macedonia, 

ปี ค.ศ. 1993  B.Sc. Civil Engineering (Structural Engineering), University “Ss. Cyril and 
Methodius” Faculty of Civil Engineering, Skopje, Republic of Macedonia 

2. ภาระงานสอน 
2.1 ภาระงานสอนในปัจจุบัน 
ระดับบัณฑิตศึกษา 
รายวิชา 
CVE 654 Geotechnical Instrumentation     3 หน่วยกิต 
CVE 664 Soil Dynamics       3 หน่วยกิต 
CVE 701 Research Methodology      1 หน่วยกิต 
ระดับปริญญาตรี 
รายวิชา  
CVE 111 Engineering Drawing       3 หน่วยกิต  
CVE 363 Soil Mechanics Laboratory      1 หน่วยกิต 
CVE 364 Foundation Engineering      3 หน่วยกิต 
2.2ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้ 
รายวิชา  
CVE 111 Enginering Drawing       3 หน่วยกิต  
CVE 363 Soil Mechanics Laboratory      1 หน่วยกิต 
CVE 464 Foundation Engineering      3 หน่วยกิต 
3. เหตุผลท่ีได้รับมอบหมายให้เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และ/หรืออาจารย์ประจ าหลักสูตรนี้ 
3.1 มีคุณวุฒิและประสบการณ์การท างานที่ตรงตามสาขา  
     เป็นผู้มีประสบการณ์ท างานทั้งด้านวิจัย และบริการวิชาการ ที่เก่ียวข้องกับสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา และ

สาขาวิชาวิศวกรรมเทคนิคธรณี 
3.2 ผลงานวิชาการย้อนหลัง 5 ปี 
International Conference 

1. Pornkasem Jongpradist & Yotphao Punya In & Goran Arangjelovski & Goran Arangjelovski & 
จักราวุธ ตันสกุล,  2016,  "Fracture Behaviour of Rock Masses around High Pressurized Gas Storage 
Cavern",  International Conference on Geomechanics, Geo-energy and Geo-resources-
IC3G 2016,  28 - 29 September 2016.  Monash University Melbourne.  pp. 86-90.   
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2. Apiwish Thongraksa & Raksiri Sukkarak & Pornkasem Jongpradist & Goran Arangjelovski & 
Goran Arangjelovski & Jukkrawut Tunsakul,  2016,  "Simulation of Shear Fracture in Rock Mass 
around High Pressurized Cavern by Element Free Galerkin Method",  The 2016 World 
Congress on Advances in Civil, Environmental, and Materials Resarch (ACEM16),  28 
August- 01 September 2016.  ICC JEJU Jeju island.  pp. 1.   

3. Pornkasem Jongpradist & Apiwish Thongraksa & Goran Arangjelovski & Goran 
Arangjelovski,  2014,  "Simulation of failure behavior of rock mass around tunnels by Element-
Free Galerkin Method",  Int. Conf. on Advances in Civil Engineering for Sustainable 
Development,  27 - 29 August 2014.  SUT Nakornratchasima.  pp. 361-367.   
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รศ. เอนก  ศิริพานิชกร  
Assoc. Prof. Anek Siripanichgorn 

 
1.  ประวัติการศึกษา 
ปี ค.ศ. 1985 M.Eng. (Structural Engineering), Asian Institute of Technology, Thailand 
ปี พ.ศ. 2524   วศ.บ. เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง (วิศวกรรมโยธา), สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, 

ประเทศไทย 
 
2. ภาระการสอน 
2.1 ภาระการสอนในปัจจุบัน  
ระดับบัณฑิตศึกษา 
รายวิชา  
CVE 514 Structural Systems for Building 3  หน่วยกิต 
CET 623 Building Structural Systems 3  หน่วยกิต 
CET 629 Building Protection, Repair and Maintenance 3  หน่วยกิต 
ระดับปริญญาตรี 
รายวิชา 
CVE 401 Civil Engineering Capstone Project Proposal            1 หน่วยกิต 
CVE 402 Civil Engineering Capstone Project                                                3 หน่วยกิต 
2.2  ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้  
รายวิชา  
CVE 401 Civil Engineering Capstone Project Proposal                               1 หน่วยกิต 
CVE 402 Civil Engineering Capstone Project                                                3 หน่วยกิต 
 
3. เหตุผลที่ได้รับมอบหมายให้เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และ/หรืออาจารย์ประจ าหลักสูตรนี้  
3.1 คุณวุฒิและสาขาวิชาตรงกับสาขาวิชาของหลักสูตร 
     มีคุณวุฒิตรงกับวิชาที่สอนและตรงกับสาขาวิชาของหลักสูตรเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ท างานที่เกี่ยวข้องกับ

สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา มีประสบการณ์ท างานให้หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน ที่เก่ียวข้องด้านวิศวกรรม
อย่างต่อเนื่อง 
3.2 ผลงานวิชาการย้อนหลัง 5 ปี  

      1. เอนก ศิริพานิชกร, 2557, “สถานการณ์ กฎหมาย พฤติกรรมและแนวทางการออกแบบอาคารต้านทาน
แรงสั่นสะเทือนจากแผ่นดินไหวที่จังหวัดเชียงราย” บทความหลักประจ าการประชุม, การประชุม
คอนกรีตแห่งชาติ ครั้งที่ 10, ตุลาคม 2557. 

      2. เปรมมินทร์ บุญทวี และ เอนก ศิริพานิชกร, 2555 “การประมาณปริมาณในโครงการบ้านพักอาศัย
ขนาดเล็กและขนาดกลางโดยใช้เทคนิคการถดถอยหลายตัวแปร”, การประชุมประจ าปีระดับชาติ 
ครั้งที่ 5, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, กรกฎาคม 2555. 
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ศ. ดร.ชัย  จาตุรพิทักษ์กุล 
     Professor Dr. Chai  Jaturapitakkul 
1.ประวัติการศึกษา      
ปี ค.ศ. 1993        Ph.D. (Structural Engineering), New Jersey Institute of Technology, USA. 
ปี ค.ศ. 1987        M.Eng. (Structural Engineering), Asian Institute of Technology, Thailand 
ปี พ.ศ. 2527        วศ.บ. (เกยีรตินิยม) (วิศวกรรมโยธา), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี,  
                        ประเทศไทย 
2. ภาระงานสอน 
2.1 ภาระงานสอนในปัจจุบัน 
ระดับบัณฑิตศึกษา 
CVE 632 Advanced Design of Concrete Structures           3 หน่วยกิต 
CVE 641 Advanced Concrete Technology                                               3 หน่วยกิต 
ระดับปริญญาตรี 
CVE 401 Civil Engineering Capstone Project Proposal         1 หน่วยกิต 
CVE 402 Civil Engineering Capstone Project      3 หน่วยกิต 
2.2  ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้  
รายวิชา  
CVE 401 Civil Engineering Capstone Project Proposal         1 หน่วยกิต 
CVE 402 Civil Engineering Capstone Project      3 หน่วยกิต 
 
3. เหตุผลที่ได้รับมอบหมายให้เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และ/หรืออาจารย์ประจ าหลักสูตรนี้ 

3.1 มีคุณวุฒิตรงกับวิชาที่สอนและตรงกับสาขาวิชาของหลักสูตร 
      เป็นผู้มีประสบการณ์ท างานทั้งด้านวิจัย และบริการวิชาการ ที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 

ประสบการณ์ท างานให้หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน ที่เก่ียวข้องด้านวิศวกรรมโยธาอย่างต่อเนื่อง  
3.2 ผลงานวิชาการย้อนหลัง 5 ปี  

International Journal 
1.Rattanashotinunt C., Thairit P., Tangchirapat W., Jaturapitakkul C., “Use of calcium 

carbide residue and bagasse ash mixtures as a new cementitious material in 
concrete”, Materials and Design, 2013, Vol. 46, pp.106-111. 

2.Tangchirapat W., Rattanashotinun C., Buranasing R., Jaturapitakkul C.,  “Influence of 
fly ash on slump loss and strength of concrete fully incorporating recycled concrete 
aggregates”, Journal of Materials in Civil Engineering, 2013, Vol. 25, pp.243-251. 

3.Chalee W., Sasakul T., Suwanmaneechot P., Jaturapitakkul C., “Utilization of rice husk-
bark ash to improve the corrosion resistance of concrete under 5-year exposure in a 
marine environment”, Cement and Concrete Composites, 2013, Vol. 37, pp.45-53. 
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4.Chindaprasirt P., Sinsiri T., Napia C., Jaturapitakkul C., “Solidification of heavy metal 
slugde using cement, fly ash, and silica fume”, Indian Journal of Engineering and 
Materials Sciences, 2013, Vol. 20, pp.405-411. 

5.Montakarntiwong K, Chusilp N., Tangchirapat W., Jaturapitakkul C.,  “Strength and 
heat evolution of concretes containing bagasse ash from thermal power plants in 
sugar industry”, Materials and Design, 2013, Vol. 49, pp.414-420. 

6.Amnadnua K., Tangchirapat W., Jaturapitakkul C., “Strength, water permeability, and 
heat of high strength concrete made from the mixture of calcium carbide residue 
and fly ash”, Materials and Design, 2013, Vol. 51, pp.894-901. 

7.Jitchaiyaphum K., Sinsiri T., Jaturapitakkul C., Chindaprasirt P., “Cellular lightweight 
concrete containing high-calcium fly ash and natural zeolite”, International Journal 
of Mineral, Metallurgy nag Materials, 2013, Vol. 25, pp.243-251. 

8.Cheewaket T., Jaturapitakkul C., Chalee W., “Concrete durability presented by 
acceptable chloride level and chloride diffusion coefficient in concrete: 10-year 
results in marine site”, Materials and Structures, 2014, Vol. 47, pp.1501-1511.  

9.Chindaprasirt P., Sinsiri T., Kroehong W., Jaturapitakkul C., “Role of filler effect and 
pozzolanic reaction of biomass ashes on hydrated phase and pore size distribution 
of blended cement paste”, Journal of Materials in Civil Engineering, 2014, Vol. 26, 
Issue 9 no. 04014057. 

10.Rerkpiboon A. Tangchirapat W., Jaturapitakkul C., “Strength, chloride resistance, and 
expansion of concretes containing ground bagasse ash”, Construction and Building 
Materials, 2015, Vol. 101, 983-989. 

11.Kroehong W., Damrongwiriyanupap N., Sinsiri T., Jaturapitakkul C., “The effect of 
palm oil fuel ash as a supplymentary cementitious material on chloride penetration 
and microstructure of blended cement paste”, Arabian Journal of Scicence and 
Engineering, 2016, Vol. 41 Issue 12, 4799-4808.  

12.Norrarat P., Tangchirapat W., Jaturapitakkul C., “Evaluation of heat of paste 
containing high volume of ground river sand and ground granulated blast furnace 
slag”, Materials Science-MEDZIAGOTYRA, 2017, Vol. 23 issue 1, pp.57-63. 

13.Sanawang, W., Cheewaket T., Tnagchirapat W., Jaturapitakkul C., “Influence of palm 
oil fuel ash and W/B ratios on compressive strength, water peameability, and 
chloride resistance of concrete”, Advances in Materials Science and Engineering, 
2017, Article no. 4927640 
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14.Dueramae S., Tnagchirapat W., Chindaprasirt P., Jaturapitakkul C., “Influence of 
activation methods on strength and chloride resistance of concrete using calcium 
carbide residue-fly ash mixture as a new binder”, Journal of Materials in Civil 
Engineering, 2017, Vol. 29, Issue 4 no. 04016265. 

15.Namark C., Satching P., Tangchirapat W., Jaturapitakkul C., “Improving the 
compressive strength of mortar from a binder of fly ash-calcium carbide residue”, 
Construction and Building Materials, 2017, Vol. 147, pp.713-719. 

16.Abdulmatin A., Tangchirapat W., Jaturapitakku C., “Environmentally friendly 
interlocking concrete paving block containing new cementing material and recycled 
concrete aggregate”, European Journal of Environmental and Civil Engineering, 
in press, pp. 1-18 
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รศ. ดร.สุทัศน์ ลีลาทวีวัฒน์ 
Assoc. Prof. Sutat Leelataviwat 

 
1. ประวัติการศึกษา 
 ปี ค.ศ. 1999      Ph.D. (Civil Engineering) , University of Michigan, U.S.A.   
 ปี ค.ศ. 1995  M.Eng. (Civil Engineering), University of Michigan, U.S.A.  
 ปี พ.ศ. 2536  วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ประเทศไทย 
 
2. ภาระงานสอน 
2.1 ภาระงานสอนในปัจจุบัน 
ระดับบัณฑิตศึกษา 
รายวิชา 
CVE 642  Structural Dynamics            3 หน่วยกติ 
CVE 648 Seismic Analysis and Design of Str.     3 หน่วยกติ 
CVE 701 Research Methodology        3 หน่วยกติ 
CVE 702 Thesis        12 หน่วยกติ 
CVE 901 Dissertation        36 หน่วยกิต 
CET 601 Thesis        12 หน่วยกติ 
CET 602 Special Research Study      6 หน่วยกติ 
CET 623 Building Structural Systems      3 หน่วยกติ 
CET 624 Design of High-rise Buildings 3 หน่วยกติ 
CET 647 Dynamics of Structures      3 หน่วยกติ 
ระดับปริญญาตรี 
รายวิชา 
CVE 341  Steel and Timber Design           4 หน่วยกติ 
2.2 ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้ 
CVE 341  Steel and Timber Design           4 หน่วยกติ 
 
3. เหตุผลที่ได้รับมอบหมายให้เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และ/หรืออาจารย์ประจ าหลักสูตรนี้ 

3.1 คุณวุฒิและสาขาวิชาสัมพันธ์กับสาขาวิชาของหลักสูตร 
        เป็นผู้มีประสบการณ์ท างานทั้งด้านวิจัย และบริการวิชาการ ที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 

และสาขาวิชาวิศวกรรมโครงสร้าง มีประสบการณ์ท างานให้หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน ที่
เกี่ยวข้องด้านวิศวกรรมอย่างต่อเนื่อง  

 
 
 
 
 

สป.อว. ได้พิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตรนี้ผ่านระบบ CHECO แล้ว เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2563 และออกรหัสหลักสูตร 25520141104907



169 

 

3.2 ผลงานวิชาการย้อนหลัง 5 ปี  
        1.Wongpakdee, N, Leelataviwat, S., 2017, “Influence of Column Strength and  Stiffness 

on the Inelastic Behavior of Strong-Column-Weak-Beam Frames” Journal of 
Structural Engineering, ASCE, 143(9): 04017124. 

        2.Srechai, J., Leelataviwat, S., Wongkaew, A., and Lukkunaprasit, P., 2017, 
“Experimental and analytical evaluation of a low-cost seismic retrofitting method 
for masonry-infilled non-ductile RC frames”, Earthquakes and Structures, 12(6), 
pp.699-712. 

        3.Chan-Anan, Leelataviwat, S., and Goel, S.C., 2016, “Performance-based plastic 
design method for tall hybrid coupled walls”, Structural Design of Tall and 
Special Buildings, John Wiley & Sons, Accepted for Publication. 

4.Khampanit, A., Leelataviwat, S., Kochanin, J., and Warnitchai, P., 2014, “Energy-
based seismic strengthening design of non-ductile reinforced concrete frames using 
buckling-restrained braces”, Engineering Structures, 81, pp.100-122. 

5.Yang, T.Y., Li; Y., and Leelataviwat, S., 2014, “Performance-based Design and 
Optimization of Buckling Restrained Knee Brace Truss Moment Frame”, Journal of 
Performance of Constructed Facilities, ASCE, Accepted for Publication. 

6.Wongpakdee, N., Leelataviwat, S., Goel, S.C., and Liao, W-C., 2013, “Performance-
based design and collapse evaluation of Buckling Restrained Knee Braced Truss 
Moment Frames”, Engineering Structures, 60, pp.23–31. 
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รศ. ดร. ทวิช พูลเงิน 
     Assoc. Prof. Dr. Tawich  Pulngern 
 
1.ประวัติการศึกษา      
ปี พ.ศ. 2547       ปร.ด. (วิศวกรรมโยธา) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, ประเทศไทย 
ปี พ.ศ. 2540       วศ.บ. (เกียรตินิยมอันดับ 1) (วิศวกรรมโยธา) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า

ธนบุรี, ประเทศไทย   

2. ภาระงานสอน 
2.1 ภาระงานสอนในปัจจุบัน 
ระดับบัณฑิตศึกษา 
รายวิชา    
CVE 640 Advanced Mechanics of Material and Structures                           3 หน่วยกิต 
ระดับปริญญาตรี 
รายวิชา    
CVE 342 Reinforced Concrete Design                                                                3 หน่วยกิต 
CVE 240 Advanced Mathematic for Civil Engineering                                           3 หนว่ยกิต 
CVE 444 Prestressed Concrete Design                                                               3 หน่วยกิต 
2.2 ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้ 
รายวิชา    
CVE 342 Reinforced Concrete Design                                                                3 หน่วยกิต
CVE 444 Prestressed Concrete Design                                                             3 หน่วยกิต 
 
3. เหตุผลที่ได้รับมอบหมายให้เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และ/หรืออาจารย์ประจ าหลักสูตรนี้ 

3.1 มีคุณวุฒิตรงกับวิชาที่สอนและตรงกับสาขาวิชาของหลักสูตร 
     เป็นผู้มีประสบการณ์ท างานทั้งด้านวิจัย และบริการวิชาการ ที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา มี

ประสบการณ์ท างานให้หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน ที่เก่ียวข้องด้านวิศวกรรมโยธาอย่างต่อเนื่อง  
3.2 ผลงานวิชาการย้อนหลัง 5 ปี  

International Journal 

1.Chinnawut Juntarasaid, Tawich Pulngern, and Somchai Chucheepsakul, 2018, “A 
Variational approach for large deflection of ends supported nanorod under a uniformly 
distributed load, using intrinsic coordinate finite elements, Applied Mathematics and 
Modelling, Vol.54, pp.34-45. (IF 2.35, Q1). 

2.Tawich Pulngern, Warawit Eakintumas, Vichai Rosapitak, and Narongrit  
  Sombatsompop, 2017, “Compressive load, thermal and acoustic properties of 

wood/PVC composite log-wall panels” Journal of Reinforced Plastics and 
Composites, Vol. 36 (16), pp. 1183- 1193. (IF 1.086, Q2)  
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3.Sattawat Haruehansapong, Tawich Pulngern, and Somchai Chucheepsakul,  2017, “Effect 
of nanosilica particle size on the water permeability, abrasion resistance, drying 
shrinkage and repair work properties of cement mortar containing nano-SiO2”, 
Advances in Materials Science and Engineering, Vol. 2017(2017) Article ID 4213690, 11 
pages.(IF 1.01, Q3). 

4. Tawich  Pulngern, Thanapol  Chitsamran, Somchai  Chucheepsakul,  Vichai Rosarpitak,   
    Somjade Patcharaphun, and  N. Sombatsompop, 2016, Effect of temperature on   

      mechanical properties and creep responses for wood/PVC composites, Construction   
    &Building Materials, Vol.111(5), pp.191-196.  

 5. Tawich Pulngern, Preecha Kaewkalya, Vichai Rosapitak, and Narongrit Sombatsompop, 2014, 
Experimental and computational investigations of creep responses of Wood/ PVC 
Composite Members, Inter. Polymer Processing, 29(3), pp.307-316.  

 6.  Sadtawat Haruehansapong, Tawich Pulngern, and Somchai Chucheepsakul, 2014,Effect of 
the particle size of nanosilica on the compressive strength and the optimum replacement 
content of cement mortar containing nano- SiO2, Construction &Building Materials, 50, 
pp.471-477.  

7.   Tawich Pulngern, Atichart Chimkhlai , Vichai Rosarpitak and Narongrit Sombatsompop, 
2013, Analytical, numerical and experimental investigations on Flexural strengthening for 
wood/PVC composite members using flat bar strips, Construction & Building Materials, 
41, pp. 545-556. 

8.  Tawich Pulngern, Tanin Sudsanguan, Chainarong Athisakul, and Somchai Chucheepsakul    
       , 2013, Elastica of a Variable-Arc-Length Circular Curved Beam Subjected to an End 

Follower Force, International Journal of Non-Linear Mechanics, Vo.49, pp.129-136.  
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ผศ. ดร.ชัยณรงค์ อธิสกุล 
Asst. Prof. Dr.Chainarong Athisakul 

 
1.ประวัติการศึกษา 
ปี พ.ศ. 2551 ปร.ด. (วิศกรรมโยธา) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, ประเทศไทย 
ปี พ.ศ. 2543 วศ.บ. (วิศกรรมโยธา) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, ประเทศไทย 

 
2. ภาระงานสอน 
2.1 ภาระงานสอนในปัจจุบัน 
ระดับบัณฑิตศึกษา 
รายวิชา 

CVE 630 Advanced Mechanics of Solids 3 หน่วยกิต 
CVE 701 Research Methodology 1 หน่วยกิต 
CVE 702 Thesis 12 หน่วยกิต 
CVE 901 Dissertation 36 หน่วยกิต 
CET 604 Civil Engineering Technology Seminar 1 หน่วยกิต 
CET 646 Analysis of Offshore Structures 3 หน่วยกิต 
CET 647 Dynamics of Structures 3 หน่วยกิต 
CET 601 Thesis 12 หน่วยกิต 
CET 602 Special Research Study 6 หน่วยกิต 

ระดับปริญญาตรี      
รายวิชา 
 CVE 448 Fundamental of Finite Element Method 3 หน่วยกิต 
 CVE 401 Civil Engineering Project Proposal 1 หน่วยกิต 
 CVE 402 Civil Engineering Project 3 หน่วยกิต 
1.2 ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้ 
รายวิชา    
 CVE 448 Fundamental of Finite Element Method 3 หน่วยกิต 
 CVE 401 Civil Engineering Capstone Project Proposal 1 หน่วยกิต 
 CVE 402 Civil Engineering Capstone Project 3 หน่วยกิต 
 
3. เหตุผลที่ได้รับมอบหมายให้เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และ/หรืออาจารย์ประจ าหลักสูตรนี้ 

3.1 คุณวุฒิและสาขาวิชาสัมพันธ์กับสาขาวิชาของหลักสูตร  
        เป็นผู้มีประสบการณ์ท างานทั้งด้านวิจัย และบริการวิชาการ ที่เก่ียวข้องกับสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา มี

ประสบการณ์ท างานให้หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน ที่เกี่ยวข้องด้านวิศวกรรมอย่างต่อเนื่อง  
 จากคุณวุฒิและประสบการณ์ด้านงานวิจัยรวมถึงงานบริการวิชาการของ ผศ. ดร.ชัยณรงค์ อธิสกุล 

พบว่า ผศ. ดร.ชัยณรงค์ อธิสกุล มีความเหมาะสมส าหรับการเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรนี้ 
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 3.2 ผลงานวิชาการย้อนหลัง 5 ปี  
1. Phanyasahachart, T., Athisakul, C., and Chucheepsakul, S., 2017, “Analysis of 

Large-Sag Extensible Catenary with Free Horizontal Sliding at One End by 
Variational Approach”, International Journal of Structural Stability and 
Dynamics, Vol. 17, No. 7, pp.1750070-1 – 1750070-17.  

2. Klaycham, K., Athisakul, C., and Chucheepsakul, S., 2017, “Nonlinear Vibration of 
Marine Riser with Large Displacement”, Journal of Marine Science and 
Technology, Vol. 22, No. 2, pp.361-375. 

3. Athisakul, C., Klaycham, K., and Chucheepsakul, S., 2014, “Critical Top Tension for 
Static Equilibrium Configuration of A Steel Catenary Riser”, China Ocean 
Engineering, Vol. 28, No. 6, pp. 829-842.  

4. Tawich Pulngern, Tanin Sudsanguan, Chainarong Athisakul, and Somchai 
Chucheepsakul, 2013, “Elastica of a Variable-Arc-Length Circular Curved Beam 
Subjected to an End Follower Force”, International Journal of Non-Linear 
Mechanics, Vo.49, pp.129-136. 

5. Klaycham, K., Athisakul, C., and Chucheepsakul, S., 2014, “Finite Element Method 
for Critical Top Tension Analysis of Neutrally Buoyant Riser”, KUMTT Research 
and Development, Vol. 73 , pp. 429-446.  

6. Klaycham, K., Athisakul, C., and Chucheepsakul, S., 2014, “Nonlinear Free Vibration 
of a Steel Catenary Riser”, Proceedings of the Twenty-Fourth (2014) 
International Offshore (Ocean) and Polar Engineering Conference, 15-20 June 
2014, Busan, Korea, pp. 195-201. 
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ผศ. ดร.วีรชาติ ตั้งจิรภัทร  
Asst. Prof.Dr. Weerachart Tangchirapat 

 
1.ประวัติการศึกษา      
ปี พ.ศ. 2550 ปร.ด. (วิศวกรรมโยธา) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, ประเทศไทย  
ปี พ.ศ. 2547 วศ.ม. (วิศวกรรมโยธา) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, ประเทศไทย 
ปี พ.ศ. 2543 ค.อ.บ. (เกียรตินิยมอันดับ 1) (วิศวกรรมโยธา) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, 

ประเทศไทย  
 
2. ภาระงานสอน 
2.1ภาระงานสอนในปัจจุบัน 
ระดับบัณฑิตศึกษา 
รายวิชา  
CVE 735 Concrete Durability, Protection, and Repair   3 หน่วยกิต 
CVE 702 Thesis                12 หน่วยกิต 
CVE 901 Dissertation                36 หน่วยกิต 
CET 601 Thesis                12 หน่วยกิต 
CET 602 Special Research Study     6 หน่วยกิต 
ระดับปริญญาตรี 
รายวิชา          
CVE 235 CE Materials and Concrete Technology 3 หน่วยกิต 
CVE 336 Materials Testing lab 1 หน่วยกิต 
CVE 342 Reinforced Concrete Design 4 หน่วยกิต 
CVE 401 Civil Engineering Capstone Project Proposal 1 หน่วยกิต 
CVE 402 Civil Engineering Capstone Project 3 หน่วยกิต 
2.2 ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้ 
รายวิชา  
CVE 235 CE Materials and Concrete Technology 3 หน่วยกิต 
CVE 336 Materials Testing laboratory 1 หน่วยกิต 
CVE 342 Reinforced Concrete Design 4 หน่วยกิต 
CVE 401 Civil Engineering Capstone Project Proposal 1 หน่วยกิต 
CVE 402 Civil Engineering Capstone Project 3 หน่วยกิต 
 
 
3. เหตุผลที่ได้รับมอบหมายให้เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และ/หรืออาจารย์ประจ าหลักสูตรนี้ 

3.1 มีคุณวุฒิตรงกับวิชาที่สอนและตรงกับสาขาวิชาของหลักสูตร 
      เป็นผู้มีประสบการณ์ท างานทั้งด้านวิจัย และบริการวิชาการ ที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา มี

ประสบการณ์ท างานให้หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน ที่เกี่ยวข้องด้านวิศวกรรมโยธาอย่างต่อเนื่อง  
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 3.2 ผลงานวิชาการย้อนหลัง 5 ปี  
1. Kittiphong Amnadnua, Weerachart Tangchirapat, and Chai Jaturapitakkul, 2013, 

“Strength, Water Permeability, and Heat Evolution of High Strength Concrete Made 
From the Mixture of Calcium Carbide Residue and Fly Ash”, Materials and Design, Vol. 
51, No. 10, pp. 894-901. 

2. Kawee Montakarntiwong, Nuntachai Chusilp, Weerachart Tangchirapat, and Chai  
Jaturapitakkul, 2013, “Strength and Heat Evolution of Concretes Containing Bagasse 
Ash From Thermal Power Plants in Sugar Industry”, Materials and Design, Vol. 49, No. 
8, pp. 414-420. 

3. Weerachart Tangchirapat, Chaiyanunt Rattanashotinunt, Rak Buranasing, and Chai 
Jaturapitakkul, 2013, “ Influence of Fly Ash on Slump Loss and Strength of Concrete 
Fully Incorporating Recycled Concrete Aggregates” , Journal of Material in Civil 
Engineering, ASCE, Vol. 25, No. 2, pp. 243-251. 

4. Chaiyanunt Rattanashotinunt, Pongsiri Thairit, Weerachart Tangchirapat, and Chai 
Jaturapitakkul, 2013, “Use of Calcium Carbide Residue and Bagasse Ash Mixtures as a 
New Cementitious Material in Concrete” , Materials and Design, Vol.  46, No.  4, pp. 
106-111. 

5. Rerkpiboon A. Tangchirapat W., Jaturapitakkul C., “Strength, chloride resistance, and 
expansion of concretes containing ground bagasse ash, Construction and Building 
Materials”, 2015, Vol. 101, 983-989. 

6. Norrarat P., Tangchirapat W., Jaturapitakkul C., “Evaluation of heat of paste containing 
high volume of ground river sand and ground granulated blast furnace slag”, Materials 
Science-MEDZIAGOTYRA, 2017, Vol. 23 issue 1, 57-63. 

7. Sanawang, W., Cheewaket T., Tnagchirapat W., Jaturapitakkul C., “Influence of palm oil 
fuel ash and W/B ratios on compressive strength, water peameability, and chloride 
resistance of concrete”, Advances in Materials Science and Engineering, 2017, 
Article no. 4927640 

8. Dueramae S., Tnagchirapat W., Chindaprasirt P., Jaturapitakkul C., “Influence of 
activation methods on strength and chloride resistance of concrete using calcium 
carbide residue-fly ash mixture as a new binder”, Journal of Materials in Civil 
Engineering, 2017, Vol. 29, Issue 4 no. 04016265. 

9. Namark C., Satching P., Tangchirapat W., Jaturapitakkul C., “Improving the compressive 
strength of mortar from a binder of fly ash-calcium carbide residue”, Construction 
and Building Materials, 2017, Vol. 147, 713-719. 

10. Abdulmatin A., Tangchirapat W., Jaturapitakku C., “Environmentally friendly 
interlocking concrete paving block containing new cementing material and recycled 
concrete aggregate”, European Journal of Environmental and Civil Engineering, in 
press, pp. 1-18 
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ดร.บุญมี ชินนาบุญ 
Dr.Boonme Chinnaboon 

 
1. ประวัติการศึกษา 
ปี พ.ศ. 2551   ปร.ด. (วิศวกรรมโยธา), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, ประเทศไทย 
ปี พ.ศ. 2544  วศ.ม. (วิศวกรรมโยธา), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, ประเทศไทย 
ปี พ.ศ. 2541  วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, ประเทศไทย 

 
2. ภาระงานสอน 
2.1 ภาระงานสอนในปัจจุบัน 
ระดับบัณฑิตศึกษา 
รายวิชา 
CVE 640 Advanced Mechanics of Materials and Structures 3 หน่วยกิต 
CVE 702 Thesis 12 หน่วยกิต 
CVE 901 Dissertation 36 หน่วยกิต 
CET 625 Structural Analysis and Numerical Methods 3 หน่วยกิต 
CET 646 Analysis of Offshore Structures 3 หน่วยกิต 
CET 648 Design of Fixed and Floating Offshore Structures  3 หน่วยกิต 
CET 601 Thesis 12 หน่วยกิต 
CET 602 Special Research Study 6 หน่วยกิต 
ระดับปริญญาตรี      
รายวิชา 
CVE 236 Civil Engineering Materials 3 หน่วยกิต 
CVE 448 Fundamental of Finite Element Method 3 หน่วยกิต 
CVE 401 Civil Engineering Project Proposal 1 หน่วยกิต 
CVE 402 Civil Engineering Project 3 หน่วยกิต 
CVE 435 Cement and Concrete Materials                                                      3 หน่วยกิต 
2.2 ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้ 
CVE 236 Civil Engineering Materials 3 หน่วยกิต 
CVE 401 Civil Engineering Project Proposal 1 หน่วยกิต 
CVE 402 Civil Engineering Project 3 หน่วยกิต 
CVE 435 Cement and Concrete Materials      3 หน่วยกิต 
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3. เหตุผลที่ได้รับมอบหมายให้เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และ/หรืออาจารย์ประจ าหลักสูตรนี้ 
3.1 คุณวุฒิและสาขาวิชาสัมพันธ์กับสาขาวิชาของหลักสูตร  
        เป็นผู้มีประสบการณ์ท างานทั้งด้านวิจัย และบริการวิชาการ ที่เก่ียวข้องกับสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 

มีประสบการณ์ท างานให้หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน ที่เกี่ยวข้องด้านวิศวกรรมอย่างต่อเนื่อง  
 จากคุณวุฒิและประสบการณ์ด้านงานวิจัยรวมถึงงานบริการวิชาการของ ดร.บุญมี ชินนาบุญ พบว่า 

ดร.บุญมี ชินนาบุญ มีความเหมาะสมส าหรับการเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรนี้ 
3.2 ผลงานวิชาการย้อนหลัง 5 ปี  
1. Panyatong, M., Chinnaboon, B. and Chucheepsakul S., 2016, “Free vibration analysis of 

FG nanoplates embedded in elastic medium based on second-order shear deformation 
plate theory and nonlocal elasticity”, Composite Structures. Vol. 153, pp. 428-441. 

2. Panyatong, M., Chinnaboon, B. and Chucheepsakul S., 2017, “Nonlinear bending 
analysis of nonlocal nanoplates with general shapes and boundary conditions by the 
boundary-only method”, Engineering Analysis with Boundary Element. 

3. Panyatong, M., Chinnaboon, B. and Chucheepsakul S., 2015, “Incorporated Effects of 
Surface Stress and Nonlocal Elasticity on Bending Analysis of Nanoplates Embedded in 
an Elastic Medium”, Suranaree J. Sci. Technol., Vol. 22, No. 1, pp. 21-33. 

4. Panyatong, M., Chinnaboon, B. and Chucheepsakul S., 2016, “Nonlocal Second-Order 
Shear Deformation Plate Theory for Free Vibration of Nanoplates”, Suranaree J. Sci. 
Technol., Vol. 22, No. 4, pp. 339-348. 

5. Nissaipun, T. and Chinnaboon, B., 2016, “Bending Analysis of Thick Laminated Plates 
by A Boundary Element Method”, in Proceedings of The 9th International 
Conference on Civil and Architectural Engineering (ICCAE), January 9, Bali, 
Indonesia. 

6. Kitivatkanokchok, P., Chinnaboon, B. and Pulngern, T., 2016, “The effect of silica 
contents and particle sizes on its ability to control alkali-silica reaction”, The Annual 
Concrete Conference ACC11, Feb 17-19, Nakhon Ratchasima, Thailand.  

7. Roemjum, S., Chinnaboon, B., Leelataviwat, S., Suthichaiyakul S. and Pulngern, T., 2016, 
“Development and Analysis of Compound Steel Sheet”, Proc. Of the 21st National 
Convention on Civil Engineering, June 28-30, Songkhla, Thailand, pp.149-156. 
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ผศ. ดร.พิชญ์ สุธีรวรรธนา 
Asst. Prof. Dr. Pitch Sutheerawatthana 

 
1.ประวัติการศึกษา 
ปี ค.ศ. 2006 Ph.D. (International Studies), The University of Tokyo, Japan 
ปี ค.ศ. 1998 M.Eng. (Construction Engineering and Management), 

   Asian Institute of Technology, Thailand 
ปี พ.ศ. 2539    วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ประเทศไทย 

 
2. ภาระงานสอน 
2.1 ภาระงานสอนในปัจจุบัน 
ระดับบัณฑิตศึกษา 
รายวิชา 
CVE 621 Risk Management in Construction     3 หน่วยกิต 
CVE 601  Independent Study                6 หน่วยกิต 
CVE 602  Thesis                12 หน่วยกิต 
ระดับปริญญาตรี      
รายวิชา 
CVE 315  Construction Management      3 หน่วยกิต 
CVE 414  Construction Estimating and Specifications    3 หน่วยกิต 
CVE 401 Civil Engineering Project Proposal     1 หน่วยกิต 
CVE 402 Civil Engineering Project Final      3 หน่วยกิต 
2.2 ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้ 
รายวิชา 
CVE 315  Construction Management      3 หน่วยกิต 
CVE 414  Construction Estimating and Specifications    3 หน่วยกิต 
CVE 401 Civil Engineering Capstone Project Proposal    1 หน่วยกิต 
CVE 402 Civil Engineering Capstone Project               3 หนว่ยกิต 

 
3. เหตุผลที่ได้รับมอบหมายให้เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และ/หรืออาจารย์ประจ าหลักสูตรนี้ 

3.1 คุณวุฒิและสาขาวิชาสัมพันธ์กับสาขาวิชาของหลักสูตร  
        เป็นผู้มีประสบการณ์ท างานทั้งด้านวิจัย และบริการวิชาการ ที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 

และมีประสบการณ์ท างานให้หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน ที่เก่ียวข้องด้านวิศวกรรมอย่างต่อเนื่อง   
 

3.2 ผลงานวิชาการย้อนหลัง 5 ปี  
1. Pornsak Jareanvanun and Pitch Sutheerawatthana, 2014, “Types, causes and 

effects of defective construction works”, The Second Australasia and South 
EastAsia Structural Engineering and Construction Conference (ASEA-SEC-2) – 
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Sustainable Solutions in Structural Engineering and Construction, Kasetsart 
University, Bangkok, Thailand, 3-7 November 2014. 

2. Pitch Sutheerawatthana, 2014, “Level of public participation in energy projects: 
case studies in the eastern part of Thailand”, The Eighth South East Asian 
Technical University Consortium (SEATUC) Symposium, Universiti Teknologi 
Malaysia, Johor Bahru, Malaysia, 4-5 March 2014. 

3. ณัฐพงษ์ สุวรรณไตร และ พิชญ์ สุธีรวรรธนา, 2557, “การวิเคราะห์ความเสี่ยงในงานเตรียมพ้ืนที่
ก่อสร้าง กรณีศึกษาโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงแบริ่ง-สมุทรปราการ” เอกสารการประชุม
วิชาการโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 19, ขอนแก่น, รหัสบทความ CEM049, หน้า 1072 - 1081, 14 - 
16 พฤษภาคม 2557. 

4. พลาญชัย  รุ่งเรืองยั่งยืน และ พิชญ์ สุธีรวรรธนา ,2557, “การวิเคราะห์วิธีปฏิบัติในการค านวณ
ต้นทุนค่าแรง และผลิตภาพแรงงานจากข้อมูลโครงการ ในงานก่อสร้างอาคารสูง” เอกสารการ
ประชุมวิชาการโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 19, ขอนแก่น, รหัสบทความ CEM117, หน้า 1333 - 1342, 
14 – 16 พฤษภาคม 2557. 

5. รุจิโรจน์  จริยะปัญญา และ พิชญ์ สุธีรวรรธนา , 2556, “ความพึงพอใจของแรงงานก่อสร้างไทย
ที่มีต่อการท างานและความต้องการด้านสวัสดิการของแรงงานในพ้ืนที่ต าบลพันท้ายนรสิงห์ใน
จังหวัดสมุทรสาคร: กรณีศึกษาโครงการบ้านจัดสรร 8 โครงการ” เอกสารการประชุมวิชาการ
โยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 18, เชียงใหม่, รหัสบทความ CEM008, หน้า CEM-52 ถึง CEM-59, 8 – 
10 พฤษภาคม 2556. 

6. เบญจมาศ  แก่นทอง และ พิชญ์ สุธีรวรรธนา , 2556, “การวิเคราะห์ต้นทุนค่าแรงและผลิตภาพ
แรงงานในงานก่อสร้างอาคารสูง” เอกสารการประชุมวิชาการโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 18, 
เชียงใหม่, รหัสบทความ CEM093, หน้า CEM-258 ถึง CEM-264, 8 – 10 พฤษภาคม 2556. 
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รศ. ดร. ภาณุวัฒน์ สุริยฉัตร  
Assoc.  Prof.  Dr. Phanuwat Suriyachat 

 
1.ประวัติการศึกษา 
ปี ค.ศ. 1992  Ph.D. (Dean's Honor List, Mining and Metallurgical Engineering) 
   McGill University, Montreal, Canada.  
ปี ค.ศ. 1985    M.Eng. (Geotechnical Engineering) Asian Institute of Technology, 

 Thailand.  
ปี พ.ศ. 2524  วศ.บ. (เหมืองแร่และโลหะวิทยา) (เกียรตินิยม), มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 

ประเทศไทย  
 
2. ภาระงานสอน 
2.1 ภาระงานสอนในปัจจุบัน 
ระดับบัณฑิตศึกษา 
CVE 660 Subsurface Investigation and soil Testing                  3 หน่วยกิต 
ระดับปริญญาตรี 
รายวิชา          
CVE 261 Earth Science 2 หน่วยกิต 
CVE 363 Soil Mechanics Laboratory                                                          1 หน่วยกิต 
CVE 466 Geotechnical Engineering Design                                                 3 หน่วยกิต 
2.2 ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้ 
รายวิชา  
CVE 261 Earth Science 2 หน่วยกิต 
CVE 363 Soil Mechanics Laboratory                                                         1 หน่วยกิต 
CVE 466 Geotechnical Engineering Design                                                 3 หน่วยกิต 
 
3. เหตุผลที่ได้รับมอบหมายให้เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และ/หรืออาจารย์ประจ าหลักสูตรนี้ 

3.1 มีคุณวุฒิและประสบการณ์ ในสาขาที่สอน 
       มีคุณวุฒิตรงกับวิชาที่สอนและตรงกับสาขาวิชาของหลักสูตรเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ท างาน ที่เกี่ยวข้อง

กับสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา มีประสบการณ์ท างานให้หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน ที่เกี่ยวข้องด้าน
วิศวกรรมอย่างต่อเนื่อง 

 
 

 
3.2 ผลงานวิชาการย้อนหลัง 5 ปี  

1. ภาณุวัฒน์ สุริยฉัตร, 2560 “หลังคาโดมตึกสตางค์มงคลสุข: การวิเคราะห์แรงในโครงสร้าง” การ
ประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 22, วันที่ 18-20 กรกฎาคม 2560 เขาใหญ่ 
นครราชสีมา หน้า 241-248. 
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2.  Suriyachat, P. and Sawatdiwong, P., 2017,  “Finite Element Analysis of Buranasiri 
Mattayaram Pagoda” การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 22, วันที่ 18-20 
กรกฎาคม 2560 เขาใหญ่ นครราชสีมา หน้า 269-278. 

3. Suriyachat, P., 2016,  “Seepage under a Dam with Sheet Pile” การประชุมวิชาการ
วิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 21, วันที่ 28-30 มิถุนายน 2559 สงขลา หน้า 245. 
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รศ.ดร. พรเกษม จงประดิษฐ์ 
Assoc. Prof. Dr. Pornkasem Jongpradist 

 
1.ประวัติการศึกษา 
ปี พ.ศ. 2544  Ph.D. (Civil Engineering), The University of Tokyo, Japan  
ปี พ.ศ. 2541  M.Eng. (Civil Engineering), The University of Tokyo, Japan   
ปี พ.ศ. 2539  วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ประเทศไทย  

 
2. ภาระงานสอน 
2.1ภาระงานสอนในปัจจุบัน 
ระดับบัณฑิตศึกษา 
รายวิชา 
CVE 661 Advanced Soil Mechanics         3 หน่วยกิต 
CVE 657 Numerical Methods in Geotechnical Engineering    3 หน่วยกิต 
CVE 702 Thesis                   12 หน่วยกิต 
CVE 901 Dissertation         36 หน่วยกิต 
ระดับปริญญาตรี      
รายวิชา 
CVE 362 Soil Mechanics        3 หน่วยกิต 
CVE 363 Soil Mechanics Laboratory       1 หน่วยกิต 
CVE 364 Foundation Engineering       3 หน่วยกิต 
CVE 401 Civil Engineering Capstone Project Proposal      1 หน่วยกิต 
CVE 402 Civil Engineering Capstone Project  3 หน่วยกิต 
2.2ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้ 
รายวิชา 
CVE 362 Soil Mechanics        3 หน่วยกิต 
CVE 363 Soil Mechanics Laboratory       1 หน่วยกิต 
CVE 464 Foundation Engineering       3 หน่วยกิต 
CVE 401 Civil Engineering Capstone Project Proposal 1 หน่วยกิต 
CVE 402 Civil Engineering Capstone Project 3 หน่วยกิต 
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3. เหตุผลที่ได้รับมอบหมายให้เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และ/หรืออาจารย์ประจ าหลักสูตรนี้ 
3.1 คุณวุฒิและสาขาวิชาสัมพันธ์กับสาขาวิชาของหลักสูตร  
     เป็นผู้มีประสบการณ์ท างานทั้งด้านวิจัย และบริการวิชาการ ที่เก่ียวข้องกับสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา  
3.2 ผลงานวิชาการย้อนหลัง 5 ปี  

1. Sukkarak, R., Pramthwee, P. and Jongpradist, P., “Deformation analysis of high CFRD 
considering the scaling effects”, Geomechanic and Engineering (In press). 

2. Tunsakul, J. , Jongpradist, P. , Kim, H. M.  and Nanakorn, P. , “Evaluation of Rock 
Fracture Patterns based on the Element- Free Galerkin Method for Stability 
Assessment of a Highly Pressurized Gas Storage Cavern” , Acta Geotechnica 
(Printed online). 

3. Lueprasert, P. , Jongpradist, P. , Jongpradist, P.  and Suwansawat, S. , “Numerical 
investigation of tunnel deformation due to adjacent loaded pile and pile- soil-
tunnel interaction” , Tunnelling and Underground Space Technology, Vol.  70, 
pp. 166-181. 

4. Pramthwee, P. , Jongpradist, P.  and Sukkarak, R. , “ Integration of creep into a 
modified hardening soil model for time-dependent analysis of a high rockfill dam”, 
Computers and Geotechnics Vol. 91, pp. 104-116. 

5. Sukkarak, R., Pramthawee, P. and Jongpradist, P., 2017, “A modified elasto-plastic 
model with double yield surfaces and considering particle breakage for the 
settlement analysis of high rockfill dams”, KSCE Journal of civil engineering, Vol. 
21, Issue 3, pp. 734–745.  

6. Jamsawang, P. , Nuansrithong, N. , Voottipruex, P. , Songpiriyakij, S. , Jongpradist, P. , 
2017, “Laboratory investigations on the swelling behavior of composite expansive 
clays stabilized with shallow and deep clay-cement mixing methods” Appl. Clay 
Sci. 148, pp.83-94. 

7. Kaewsresai, K. , Kongkitkul, W. , Jongpradist, P.  and Horpibulsuk, S.  ,2017, “Use of 
geogrid encasement to increase the ductility of cement-mixed clay” , Journal of 
Testing and Evaluation engineering, Vol. 13, pp. 1-13. 

8. Jamsawang, P., Jamnam, S., Jongpradist, P., Tanseng, P. and Horpibulsuk, S.,2017, 
Numerical analysis of lateral movements and strut forces in deep cement mixing 
walls with top-down construction in soft clay”, Computers and Geotechnics, Vol. 
88, pp. 174-181. 

9. Waichita, S. , Jongpradist, P.  and Submaneewong, C. , 2017, “Application of ground 
spring model in excavation supported by deep cement mixing” , International 
Journal of Geomate, Vol. 12, Issue 31, pp. 30-36. 

10. Lueprasert, P. , Jongpradist, P. , and Suchatvee, S. , 2017, “Tunneling simulation in 
soft ground using shell elements and grouting layer” , International Journal of 
Geomate, Vol. 12, Issue 31, pp. 51-57. 
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11. Chaipanna, P.  and Jongpradist, P. ,2017, “ 3D- FEM analysis of shield tunnel 
construction with ground-spring model”, International Journal of Geomate, Vol. 
12, Issue 31, pp. 58-62. 

12. Heama, N., Jongpradist, P., Lueprasert, P. and Suchatvee, S., 2017, “Investigation of 
tunnel responses due to adjacent loaded pile by 3D finite element analysis” , 
International Journal of Geomate, Vol. 12, Issue 31, pp. 63-70. 

13. Watcharasawe, K., Kitiyodom, P. and Jongpradist, P., 2017, “3-D numerical analyses 
of consolidation effect on piled raft foundation in Bangkok subsoil condition” , 
International Journal of Geomate, Vol. 12, Issue 31, pp. 105-111.  

14. Jamsawang P, Yoobanpot N, Thanasisathit N, Voottipruex P.  and Jongpradist P. , 
2016,  “Three-dimensional numerical analysis of a DCM column-supported highway 
embankment”, Computers and Geotechnics, Vol. 72, pp. 42-56 

15. Chantachot, T., Kongkitkul. W., Youwai, S. and Jongpradist, P., 2016, “Behaviours of 
geosynthetic- reinforced asphalt pavements investigated by laboratory physical 
model tests on a pavement structure” , Transportation Geotechnics, Vol.  8, pp. 
103-118. 

16. Jamsawang P, Boathong P, Mairaing W and Jongpradist P., 2016, “Undrained creep 
failure of a drainage canal slope stabilized with deep cement mixing columns” , 
Landslides, Vol. 13, pp. 939-955  

17. Wonglert, A. and Jongpradist, P., 2015, “Impact of reinforced core on performance 
and failure behavior of stiffened deep cement mixing piles” , Computers and 
Geotechnics, Vol. 69, pp. 93-104. 
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ผศ. ดร.สมโพธิ อยู่ไว  
Asst. Prof.Dr.Sompote Youwai 

 
1.ประวัติการศึกษา 
ปี ค.ศ. 2003 Ph.D. (Soil Engineering),Asian Institute of Technology, Thailand 
ปี ค.ศ. 1999  M.Eng. (Soil Engineering),Asian Institute of Technology, Thailand 
ปี พ.ศ. 2539 วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ประเทศไทย 
 
2. ภาระงานสอน 
2.1ภาระงานสอนในปัจจุบัน 
ระดับบัณฑิตศึกษา 
รายวิชา  
CVE 653 Soil Improvement Technique     3 หน่วยกติ 
CVE 657 Analytical and Numerical Method in Geotechnical Engineering 3 หน่วยกิต  
CVE 660 Subsurface Investigation and Soil Test.    3 หน่วยกิต 
CVE 701 Research Methodology      1 หน่วยกิต 
CVE 703 Civil Engineering Seminar       1  หน่วยกิต 
CET 623 Building Structural Systems      3  หน่วยกิต 
ระดับปริญญาตรี 
รายวิชา          
CVE 363 Soil Mechanics Laboratory      1 หน่วยกิต 
CVE 364 Foundation Engineering      3 หน่วยกิต 
2.2ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้ 
รายวิชา          
CVE 363 Soil Mechanics Laboratory      1 หน่วยกิต 
 
3. เหตุผลที่ได้รับมอบหมายให้เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และ/หรืออาจารย์ประจ าหลักสูตรนี้ 
3.1 คุณวุฒิและสาขาวิชาสัมพันธ์กับสาขาวิชาของหลักสูตร  
     เป็นผู้มีประสบการณ์ท างานทั้งด้านวิจัย และบริการวิชาการ ที่เก่ียวข้องกับสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา มี

ประสบการณ์ท างานให้หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน ที่เกี่ยวข้องด้านวิศวกรรมอย่างต่อเนื่อง 
3.2 ผลงานวิชาการย้อนหลัง 5 ปี 
 

1.  Chantachot, T. , Kongkitkul, W. , Youwai, S.  and Jongpradist, P. , 2016, “ Behaviours of  
geosynthetic-reinforced asphalt pavements investigated by laboratory physical model tests 
on a pavement structure, Transportation Geotechnics 8, Vol. 8, pp. 103-118. 

2.  Tunsakul, L., Jongpradist, J., Kongkitkul, W.,  Wonglert, A. and Youwai, S., 2013, “Investigation 
of Failure Behavior of Continuous Rock Mass Around Cavern Under High Internal Pressure”, 
Tunnelling and Underground Space Technology, Vol.34, pp. 110-123. 
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รศ. ดร.วรัช ก้องกิจกุล 
Assoc. Prof. Dr. Warat Kongkitkul 

 
1.ประวัติการศึกษา      
ปี ค.ศ. 2004  Ph.D. (Civil Engineering), University of Tokyo, Japan 
ปี ค.ศ. 2001   M.Eng. (Soil Engineering), Asian Institute of Technology, Thailand 
ปี พ.ศ. 2542  วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ประเทศไทย 
 
2. ภาระงานสอน 
2.1ภาระงานสอนในปัจจุบัน 
ระดับบัณฑิตศึกษา 
CVE 653 Soil Improvement Technique 3 หน่วยกิต 
CVE 654 Geotechnical Instrumentation 3 หน่วยกิต 
CVE 661 Advanced Soil Mechanics 3 หน่วยกิต 
CVE 666 Theoretical Soil Mechanics 3 หน่วยกิต 
CVE 701 Research Methodology 1 หน่วยกิต 
CVE 703 Civil Engineering Seminar 1 หน่วยกิต 
ระดับปริญญาตรี 
รายวิชา          
CVE 362 Soil Mechanics 3 หน่วยกิต 
CVE 363 Soil Mechanics Laboratory 1 หน่วยกิต 
CVE 364 Foundation Engineering 3 หน่วยกิต 
2.2 ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้ 
รายวิชา  
CVE 362 Soil Mechanics 3 หน่วยกิต 
CVE 363 Soil Mechanics Laboratory 1 หน่วยกิต 
CVE 464 Foundation Engineering 3 หน่วยกิต 
 
3. เหตุผลที่ได้รับมอบหมายให้เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และ/หรืออาจารย์ประจ าหลักสูตรนี้ 

3.1 คุณวุฒิและสาขาวิชาสัมพันธ์กับสาขาวิชาของหลักสูตร  
      เป็นผู้มีประสบการณ์ท างานทั้งด้านวิจัย และบริการวิชาการ ที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา มี 

ประสบการณ์ท างานให้หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน ที่เกี่ยวข้องด้านวิศวกรรมอย่างต่อเนื่อง 
3.2 ผลงานวิชาการย้อนหลัง 5 ปี  

1. Kaewsresai, K., Kongkitkul, W., Jongpradist, P. and Horpibulsuk, S., 2017, “Use of 
geogrid encasement to increase the ductility of cement-mixed clay”, Journal of 
Testing and Evaluation, ASTM, Vol.45, No.5, September 2017, pp.1787-1799. 
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2. Chantachot, T., Kongkitkul, W. and Tatsuoka, F., 2017, “Effects of temperature on 
elastic stiffness of a HPDE geogrid and its model simulation”, International 
Journal of GEOMATE, Vol.12, No.32, April 2017, pp.94-100. 

3. Dararat, S. and Kongkitkul, W., 2017, “Use of CBR mould for evaluation of 
constrained modulus-bulk stress relations of pavement structure materials”, 
International Journal of GEOMATE, Vol.12, No.32, April 2017, pp.107-113. 

4. Thaothip, A. and Kongkitkul, W., 2017, “Strength and deformation characteristics 
of EPS bead-mixed sand”, International Journal of GEOMATE, Vol.13, No.35, July 
2017, pp.8-15. 

5. Chantachot, T., Kongkitkul, W. and Tatsuoka, F., 2016, “Load-strain-time behaviours 
of two polymer geogrids affected by temperature”, International Journal of 
GEOMATE, Vol.10, No.21, May 2016, pp.1869-1876. 

6. Chantachot, T., Kongkitkul, W., Youwai, S. and Jongpradist, P., 2016, “Behaviours of 
geosynthetic-reinforced asphalt pavements investigated by laboratory physical 
model tests on a pavement structure”, Transportation Geotechnics, Vol.8, 
September 2016, pp.103-118. 

7. Shi, W.-Z., Peng, F.-L. and Kongkitkul, W., 2016, “FE simulation of rate-dependent 
behaviours of polymer geosynthetic reinforcements for an estimation of mobilized 
tensile force in a reinforced soil”, Computers and Geotechnics, Vol.80, December 
2016, pp.49-58. 

8. Ezzein, F.M., Bathurst, R.J. and Kongkitkul, W., 2015, “Nonlinear load–strain 
modeling of polypropylene geogrids during constant rate-of-strain loading”, 
Polymer Engineering and Science, Vol.55, No.7, July 2015, pp.1617-1627. 

9. Posribink, T., Kongkitkul, W., Youwai, S. and Jongpradist, P., 2015, “Correlations 
between strains in a thin asphalt pavement structure and deflection basins: 
Investigation by linear elastic analysis and experiments”, Transportation Research 
Record, No.2473, pp.83-90. 

10. Jongpradist, P., Tunsakul, J., Kongkitkul, W., Fadsiri, N., Arangjelovski, G. and Youwai, 
S., 2015, “High internal pressure induced fracture patterns in rock masses 
surrounding caverns: Experimental study using physical model tests”, Engineering 
Geology, Vol.197, October 2015, pp.158-171. 

11. Tunsakul, J., Jongpradist, P., Soparat, P., Kongkitkul, W. and Nanakorn, P., 2014, 
“Analysis of fracture propagation in a rock mass surrounding a tunnel under high 
internal pressure by the element-free Galerkin method”, Computers and 
Geotechnics, Vol.55, January 2014, pp.78-90. 

12. Kongkitkul, W., Musika, N., Tongnuapad, C., Jongpradist, P. and Youwai, S., 2014, 
“Anisotropy in compressive strength and elastic stiffness of normal and polymer-
modified asphalts”, Soils and Foundations, Vol.54, No.2, April 2014, pp.94-108. 
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13. Kongkitkul, W., Chantachot, T. and Tatsuoka, F., 2014, “Simulation of geosynthetic 
load-strain-time behaviour by the non-linear three-component model”, 
Geosynthetics International, Vol.21, No.4, August 2014, pp.244-255. 

14. Jongpradist, P., Kaewsri, T., Sawatparnich, A., Suwansawat, S., Youwai, S., Kongkitkul, 
W. and Sunitsakul, J., 2013, “Development of tunneling influence zones for 
adjacent pile foundations by numerical analyses”, Tunnelling and Underground 
Space Technology, Vol.34, February 2013, pp.96-109. 

15. Tunsakul, J., Jongpradist, P., Kongkitkul, W., Wonglert, A. and Youwai, S., 2013, 
“Investigation of failure behavior of continuous rock mass around cavern under 
high internal pressure”, Tunnelling and Underground Space Technology, Vol.34, 
February 2013, pp.110-123. 

16. Kongkitkul, W., Srisakorn, S., Chantachot, T., Youwai, S., Jongpradist, P. and 
Bunjongruksa, C., 2013, “Evaluation of guy anchorage strength in clay for 
transmission tower”, Journal of Testing and Evaluation, ASTM, Vol.41, No.4, July 
2013, pp.564-570. 
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รศ. ดร.วิโรจน์ ศรีสุรภานนท์ 
Assoc. Prof. Dr. Viroat Srisurapanon 

 
1. ประวัติการศึกษา 
ปี ค.ศ. 1996        Ph.D. (Human-Social Information Sciences), Tohoku University, Japan  
ปี ค.ศ. 1992             M.Eng. (Transportation Eng.), Asian Institute of Technology, Thailand  
ปี พ.ศ. 2532        วศ.บ.เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง (วิศวกรรมโยธา), สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี,  

ประเทศไทย 
 

2. ภาระงานสอน 
2.1 ภาระงานสอนปัจจุบัน 
ระดับบัณฑิตศึกษา 
รายวิชา 
 CVE 673 Advanced Statistical Methods for Transportation Studies  3  หน่วยกิต 
 CVE 675 Transport Project Evaluations     3  หน่วยกิต 
 CVE 701 Research Methodology      1  หน่วยกิต 
 CVE 702 Thesis        12 หน่วยกิต 
ระดับปริญญาตรี 
รายวิชา 
 CVE 236 Civil Engineering Materials      3  หน่วยกิต 

CVE 371 Highway Engineering       3  หน่วยกิต 
CVE 403 Special Topic I: Computer Applications in Civil Engineering  3  หน่วยกิต 

 CVE 404 Special Topic II: Urban Transportation Systems   3  หน่วยกิต 
 CVE 401 Civil Engineering Project Proposal     1  หน่วยกิต 
 CVE 402 Civil Engineering Project      3  หน่วยกิต 
2.2 ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้ 

รายวิชา 
CVE 235 Civil Engineering Materials and Concrete Technology  3  หน่วยกิต 
CVE 371 Highway Engineering       3  หน่วยกิต 
CVE 474 Urban Transportation Systems     3  หน่วยกิต 
CVE 401 Civil Engineering Capstone Project Proposal    1  หน่วยกิต 

 CVE 402 Civil Engineering Capstone Project     3  หน่วยกิต 
 
3. เหตุผลที่ได้รับมอบหมายให้เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และ/หรืออาจารย์ประจ าหลักสูตรนี้ 

3.1 คุณวุฒิและสาขาวิชาสัมพันธ์กับสาขาวิชาของหลักสูตร  
เป็นผู้มีประสบการณ์ท างานทั้งด้านวิจัย และบริการวิชาการ ที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา มี
ประสบการณ์ท างานให้หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน ที่เกี่ยวข้องด้านวิศวกรรมอย่างต่อเนื่อง 
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3.2 ผลงานวิชาการย้อนหลัง 5 ปี  
 

1. Srisurapanon, V., 2016, “The case of subsidizing school bus operations”, Journal of 
Society for Transportation and Traffic Studies, Vol.7, No.4, Dec.2016. 

2. Srisurapanon, V., 2016, “Why should the managing of school bus system be 
subsidized?”, Proceedings of the 21st National Convention on Civil Engineering, 
Songkhla, June 28-30, 2016. 

3. Jaisue, S. and Srisurapanon, V., 2016, “Characteristics of children's walking and biking 
to school”, Proceedings of the 21st National Convention on Civil Engineering, 
Songkhla, June 28-30, 2016. 

4. Srisurapanon, V. and Jaisue, S., 2016, “Parental attitudes toward children walking 
and bicycling to school”, The 4th Thailand Walk and Bike Forum, Bangkok, March 
25, 2016. 

5. Piyaeisarakul, N. and Srisurapanon, V., 2015, “A comparison of trips to schools in 
suburban Bangkok”, Journal of Society for Transportation and Traffic Studies, 
Vol.6, No.3, Sep.2015. 

6. Srisurapanon, V. and Panwan, P., 2015, “Bangkok public bicycle system: a case study 
of Pun Pun Bike Share” The 3rd Thailand Walk and Bike Forum, Bangkok, April 3, 
2015, pp.67-75. 

7. Amatavirakul, S., Saowalakaksorn, S. and Srisurapanon, V., 2015, “Walking 
Impediments in Accessing Bangkok BRT Stations”, The 3rd Thailand Walk and Bike 
Forum, Bangkok, April 3, 2015, pp.101-110. 

8. Tongpaibul, P., Wattanakornkaew, P. and Srisurapanon, V., 2014, “Bikeandride at 
Lat Krabang Station (Airport Rail Link)”, Proceedings of the Ninth National 
Transport Conference, Bangkok, Nov. 20, 2014. 

9. Srisurapanon, V., Thongthip, P., Supakamolsenee, W., Junrattanaprida P. and 
Piyaeisarakul N., 2014, “ Ways to reduce traffic congestion around school” The 8th 
South East Asian Technical University Consortium Symposium (SEATUC), Johor 
Bahru, March 4-5. 

10. Srisurapanon V., 2014, “Management of bicycle parking” The 2nd Walk and Bike 
Forum, Bangkok, Feb 28, 2013, pp.197-203. 

11. Srisurapanon, V., 2013, “Ways to promote taxi calling in Bangkok”, Proceedings of 
The 18th International Conference of Hong Kong Society for Transportation 
Studies (HKSTS), Hong Kong, Dec.14-16, 2013, pp. 529-536. 

12. Pranamornkit K. and Srisurapanon V., 2013, “Encouraging the bicycle usage in King 
Mongkut’s University of Technology Thonburi” The 10th KU-KPS Conference, 
Dec.6-7, 2013, pp.1349-1357. 
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13. Kaveerat K. and Srisurapanon V., 2013, “Model of taxi phone call demand”, The 
10th KU-KPS Conference, Dec.6-7, 2013, pp.1358-1364. 

14. Srisurapanon V., 2013, “Ways to promote bicycling in Bangkok”, Walk and Bike 
Forum 1st, Bangkok, March 29-30, 2013, pp.73-76. 
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รศ. ดร.อ าพล การุณสุนทวงษ์ 
Assoc. Prof.Dr. Ampol Karoonsoontawong 

 
1.ประวัติการศึกษา      
ปี ค.ศ. 2006  Ph.D. (Transportation Engineering), The University of Texas at Austin, U.S.A.  
ปี ค.ศ. 1999   M.S. (Transportation Engineering), The University of Texas at Austin, U.S.A.  
ปี พ.ศ. 2540   วศ.บ. เกียรตินิยมอันดับสอง (วิศวกรรมโยธา), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ประเทศไทย 
 
2. ภาระงานสอน 
2.1ภาระงานสอนในปัจจุบัน 
ระดับบัณฑิตศึกษา 
CVE 779 Transportation Network Analysis                  3 หน่วยกิต 
CVE 775 Travel Demand Modeling and Forecasting 3 หน่วยกิต 
CVE 776 Logistics System 3 หน่วยกิต 
CET 672 Statistics for Transportation and Logistics Engineering    3 หน่วยกิต 
ระดับปริญญาตรี 
รายวิชา          
CVE 371 Highway Engineering                  3 หน่วยกิต 
CVE 472 Transportation Engineering 3 หน่วยกิต 
2.2 ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้ 
รายวิชา  
CVE 371 Highway Engineering                  3 หน่วยกิต 
CVE 472 Transportation Engineering 3 หน่วยกิต 
 
3. เหตุผลที่ได้รับมอบหมายให้เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และ/หรืออาจารย์ประจ าหลักสูตรนี้ 

3.1  คุณวุฒิและสาขาวิชาสัมพันธ์กับสาขาวิชาของหลักสูตร  
      เป็นผู้มีประสบการณ์ท างานทั้งด้านวิจัย และบริการวิชาการ ที่เก่ียวข้องกับสาขาวิชาวิศวกรรมขนส่ง มี

ประสบการณ์ท างานให้หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน ที่เก่ียวข้องด้านวิศวกรรมอย่างต่อเนื่อง  
3.3 ผลงานวิชาการย้อนหลัง 5 ปี  

 
1. A. Karoonsoontawong and A. Unnikrishnan, “Inventory Routing Problem with Route 

Duration Limits and Stochastic Inventory Capacity Constraints: Tabu Search 
Heuristics.” Journal of the Transportation Research Board, Vol. 2378, pp.43-53, 
DOI 10.3141/2378-05, 2013. (Impact Factor Year 2015: 0.522) 

2. A. Karoonsoontawong and K. Heebkhoksung, “A Modified Wall Building-Based 
Compound Approach for Knapsack Container Loading Problem”, Maejo 
International Journal of Science and Technology, Vol.9, Issue 1, 93-107, 2015. 
(Impact Factor Year 2015: 0.329) 
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3. A. Karoonsoontawong, “Efficient Insertion Heuristics for Multi-Trip Vehicle Routing 
Problem with Time Windows and Shift Time Limits”, Journal of the Transportation 
Research Board, Vol. 2477, 27-39, DOI 10.3141/2477-04, 2015. (Impact Factor Year 
2015: 0.522) 

4. A. Karoonsoontawong and D-Y. Lin, “Combined Gravity Model Trip Distribution and 
Paired Combinatorial Logit Stochastic User Equilibrium Problem”, Networks and 
Spatial Economics, Vol.15, Issue 4, 1011-1048, DOI 10.1007/s11067-014-9279-x, 
2015 (http://rdcu.be/yuMF) (Impact Factor Year 2015: 3.250) 

5. A. Karoonsoontawong and A. Taptana, “Branch-and-Bound-Based Local Search 
Heuristics for Train Timetabling on Single-Track Railway Network,” Networks and 
Spatial Economics, DOI: 10.1007/s11067-015-9316-4, Vol.17, 1-39, 2017, 
(http://rdcu.be/yuMn) (Impact Factor Year 2015: 3.250) 

6. C. Xie, T-G Wang, X. Pu, A. Karoonsoontawong, “Path-constrained traffic assignment: 
Modeling and computing network impacts of stochastic range anxiety”, 
Transportation Research Part B, Vol.103, 136-157, 2017, (Impact Factor year 2015: 
3.769) 

7. A. Karoonsoontawong, A. Unnikrishnan, C. Xie, “Efficient insertion heuristic 
algorithms for multi-trip inventory routing problem with time windows, shift 
time limits and variable delivery time”, Networks and Spatial Economics, DOI: 
10.1007/s11067-017-9369-7, 2017, (http://rdcu.be/xVbZ) Online First.  

8. P. Punyim, A. Karoonsoontawong, A. Unnikrishnan, C. Xie, “Tabu search heuristic 
for joint location-inventory problem with stochastic inventory capacity and 
practicality constraints”, Networks and Spatial Economics, DOI: 10.1007/s11067-
017-9368-8, 2017, Online First. 

9. N. Surachodkriangkrai And A. Karoonsoontawong, “Roundabout Metering Signal 
Design: A Case Study of Democracy Monument Roundabout”, Panyapiwat Journal, 
Vol.7, No.1, 2015, 194-206. 

10.  A. Karoonsoontawong, “Stochastic Programming Approach for Traffic Signal Setting 
and Lane Marking Design at an Isolated Signalized Intersection”, 95th 
Transportation Research Board Meeting, January 10-14, 2016. 

11. T. Butsingkorn, A. Karoonsoontawong, R. Pueboobpaphan, “A heuristic methods for 
bus scheduling”, 18th National Convention on Civil Engineering, Chiang Mai, 
Thailand, 8-10 May 2013. 

12. A. Taptana and A. Karoonsoontawong, “Single Line Train Scheduling by Modified 
Local Search Method”, 29th National Graduate Research Conference, 24-25 
October 2013, Mae Fah Luang University, Thailand. 
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13. P. Khemthong, A. Karoonsoontawong, S. Winyupradit, “Accident Prediction Model 
for Two-Lane Highways in Surin Province”, 5th International Conference of Suan 
Sunandha Rajabhat University, 24-25 April 2014, Suan Sunandha Rajabhat 
University, Bangkok, Thailand 

14. S. Nammuang, A. Karoonsoontawong, P. Lertworawanich, “Determination of Air 
Pollution Concentration Using Traffic Micro Simulation Model: a Case Study of Wat 
Lamut Intersection, Nakornpatom Province”, 19th National Convention on Civil 
Engineering, Khon Kaen, 14-16 May 2014, Khon Kaen, Thailand. 

15. C. Puppateravanit and A. Karoonsoontawong, “Coordinated Pretimed Traffic Signal 
Setting Design: Case Study of Charoen Nakhon Road and Krung Thonburi Road 
Intersections,” Proceedings of the National Research Conference “Inventive 
and Development to the ASEAN Community”, Nakhon Ratchasima College, 
Nakhon Ratchasima, Thailand, 31 May 2014. 

16. O. Kobkiattawin and A. Karoonsoontawong, “Insertion Heuristic for Inventory 
Routing Problem with Time Windows, Shift Time Limits and Variable Delivery 
Volume,” Proceedings of the National Research Conference “Inventive and 
Development to the ASEAN Community”, Nakhon Ratchasima College, Nakhon 
Ratchasima, Thailand, 31 May 2014. 

17. B. Srichant, A. Karoonsoontawong, K. Subprasom, “Application of Traffic Micro 
Simulation Model to Determine Passenger Car Equivalents at Signalized 
Intersection”, Proceedings of Management Science, Innovation and 
Technology 2014, Faculty of Management Science, 22nd-23rd August 2014, Suan 
Sunandha Rajabhat University, Bangkok, Thailand. 

18. P. Punyim and A. Karoonsoontawong, “Tabu Search for Facility Location Problem 
Accounting for Inventory Control”, The 11th International KU-KPS Conference, 
Kasetsart University, Kamphaeng Saen Campus, December 8-9, 2014. 

19. B. Ongarth and A. Karoonsoontawong, “A Simulation Analysis of Queueing System: 
A Case Study of BTS Asok Station”, The 11th International KU-KPS Conference, 
Kasetsart University, Kamphaeng Saen Campus, December 8-9, 2014. 

20. W. Janesarikit, A. Karoonsoontawong, A. Issariyanukula, “Development of 
Deterioration Model of Skid Resistance on Asphalt Concrete Pavement”, The 33rd 
National Graduate Research Conference, Suratthani Rajabhat University, 
December 11-12, 2014, pp.33-42. 

21. N. Surachotekriangkrai and A. Karoonsoontawong, “Traffic Simulation Study at 
Democracy Monument Roundabout with Signal Metering”, 9th National 
Transportation Conference, Rama Garden Hotel, Bangkok, November 20-21, 
2014, pp.1-11. 
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22. S. Saowalakaksorn and A. Karoonsoontawong, “Capacity and Quality of Service of 
Transit Station: A Case Study of Asoke BTS Station”, 20th National Convention on 
Civil Engineering, 8-10 July 2015, Chonburi, Thailand. 

23. P. Somloke, A. Karoonsoontawong, “Development of Reference Transportation 
Rate Model for Provincial Electricity Authority”, 10th National Transport 
Conference, Chiang Mai, 18 December 2015, Thailand. 

24. U. Jittawichian, A. Karoonsoontawong, A. Issariyanukula, A. Sirikijpanichkul., 
“Induced Travel Demand Analysis: Case Study of Bangkok-Nongkhai High Speed 
Rail Line”, 10th National Transport Conference, Chiang Mai, 18 December 2015, 
Thailand. 

25. W. Nueangnitnaraporn and A. Karoonsoontawong, “Time Dependent Multi-Trip 
Vehicle Routing Problem with Soft Time Windows”, 21st National Convention on 
Civil Engineering, 28-30 June 2016, Songkhla, Thailand. 

26. P. Punyim, S. Nampulwan and A. Karoonsoontawong, “Study of Customer 
Satisfaction for Bus Service between KMUTT Campuses”, 22nd National 
Convention on Civil Engineering, 18-19 July 2017, Nakhon Ratchasima, Thailand. 

27. S. Juntub, A. Karoonsoontawong, P. Punyim, “A Study of Safe Following Distance: 
A Case Study of Rama 2 Highway”, The 14th National Kasetsart University 
Kamphaeng Saen Conference, Kasetsart University, Kamphaeng Saen Campus, 
December 7-8, 2017. 
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ผศ. ดร.ชัยวัฒน์ เอกวัฒน์พานิชย์ 
Asst. Prof. Dr.Chaiwat Ekkawatpanit 

 
1.ประวัติการศึกษา      
ปี ค.ศ. 2007    Ph.D.(Civil Engineering and Environment), Tohoku University, Japan 
ปี พ.ศ. 2544     วศ.ม. (วิศวกรรมทรัพยากรน้ า), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี,  
  ประเทศไทย 
ปี พ.ศ. 2540     วศ.บ. (วิศวกรรมทรัพยากรน้ า), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ประเทศไทย 
 
2. ภาระงานสอน 
2.1ภาระงานสอนในปัจจุบัน 
ระดับบัณฑิตศึกษา 
รายวิชา 
CVE 685 Water Resources System Analysis  3 หน่วยกิต 
CVE 686 Climate Change and Water Resources 3 หน่วยกิต 
CVE 693 Advanced Hydrology  3 หน่วยกิต 
CVE 701 Research Methodology  1 หน่วยกิต 
ระดับปริญญาตรี 
รายวิชา 
CVE 100 Computer Programming for Civil Engineering  3 หน่วยกิต 
CVE 385 Hydrology  3 หน่วยกิต 
CVE 394 Hydraulics Laboratory  1 หน่วยกิต 
CVE 403 Special Topic I : Computer Applications in Civil Engineering  3 หน่วยกิต 
CVE 490 Applied Hydrology  3 หน่วยกิต 
2.2ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้ 
รายวิชา 
CVE 100 Computer Programming for Civil Engineering  3 หน่วยกิต 
CVE 385 Hydrology  3 หน่วยกิต 
CVE 394 Hydraulics Laboratory  1 หน่วยกิต 
CVE 490 Applied Hydrology  3 หน่วยกิต 
 
3. เหตุผลที่ได้รับมอบหมายให้เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และ/หรืออาจารย์ประจ าหลักสูตรนี้ 

3.1  คุณวุฒิและสาขาวิชาสัมพันธ์กับสาขาวิชาของหลักสูตร 
       เป็นผู้มีประสบการณ์ท างานทั้งด้านวิจัยและบริการวิชาการที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาวิศวกรรม 

ทรัพยากรน้ า มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านวิศวกรรมทรัพยากรน้ า ชลศาสตร์และอุทกวิทยา 
 มีประสบการณ์ท างานให้หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน ที่เก่ียวข้องด้านวิศวกรรมอย่างต่อเนื่อง 
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3.2 ผลงานวิชาการย้อนหลัง 5 ปี  
1.Rangsiwanichpong, P., Kazama, S., Ekkawatpanit, C, 2017, “Analyzing the relationship 

between ocean indices and rainfall in the Chao Phraya River Basin”, International 
Journal of Climatology, 37(S1), pp.230-238.  

2.Kositgittiwong, D., Ekkawatpanit, C., Chiawyonsin, S., Petpongpan, C. and 
Ekkphisutsuntorn, P., 2017, Development of wetland water management in Bueng 
Takreng, Thailand, Wetland Research Vol. 7, pp.25-31. 

3.ชาญชัย เพชรพงศ์พันธุ์, ชยัวัฒน์ เอกวัฒน์พานิชย์, ดวงฤดี โฆษิตกิตติวงศ์, Kwan Tun Lee, 2560, 
“การประยุกต์ใช้แบบจ าลอง KW-GIUH เพ่ือศึกษาการบรรเทาอุทกภัยของเขื่อนแก่งเสือเต้น”, 12(1), 
วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 12(1), pp.127-136 

4.Kompor, W., Tanaka, H., Ekkawatpanit, C. and Kositkittiwong, D., 2016, “Application  of 
simulating WAves nearshore (SWAN) model for wave simulation in Gulf of 
Thailand”,Tohoku Journal of Natural Disaster Science, Vol. 52, pp.139-144. 

5.Kositgittiwong, D. and Ekkawatpanit, C., 2016, “A study on integrated water resources 
management and King Bhumibol’s new theory on land and water management in 
Wattananakorn area, Sa Kaeo Province, Thailand”, Global Journal of Engineering and 
Technology Review, pp.69-77. 

 6.Rangsiwanichpong, P., Ekkawatpanit, C., Komori, D. and Kazama, S., 2016, “Assessment 
landslides hazard map in Thailand using extreme daily rainfall” Proceedings of the 
Annual Session of the Japanese Society of Civil Engineers-Tohoku Branch, Miyagi, 
Japan, March 14-15, 2016. 
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ดร.วศิน เกียรติโกมล 
Dr. Vasin Kiattikomol 

 
1.ประวัติการศึกษา      
ปี ค.ศ. 2005  Ph.D. (Transportation Engineering), University of Tennessee, U.S.A.  
ปี ค.ศ. 2003   M.Sc. (Transportation Engineering), University of Tennessee, U.S.A.  
ปี พ.ศ. 2542   วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา), สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

ประเทศไทย 
 
2. ภาระงานสอน 
2.1ภาระงานสอนในปัจจุบัน 
ระดับบัณฑิตศึกษา 
รายวิชา          
CVE 672 Traffic Operations                  3 หน่วยกิต 
CVE 677 Transportation Planning                  3 หน่วยกิต 
CVE 773 Road Safety Engineering and Planning                  3 หน่วยกิต 
ระดับปริญญาตรี 
รายวิชา          
CVE 371 Highway Engineering                  3 หน่วยกิต 
CVE 473 Traffic Engineering                                                                 3 หน่วยกิต 
2.2 ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้ 
รายวิชา  
CVE 371 Highway Engineering                  3 หน่วยกิต 
CVE 473 Traffic Engineering                                                                 3 หน่วยกิต 
 
3. เหตุผลที่ได้รับมอบหมายให้เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และ/หรืออาจารย์ประจ าหลักสูตรนี้  
 3.1 คุณวุฒิและสาขาวิชาตรงกับสาขาวิชาของหลักสูตร  

             มีคุณวุฒิและสาขาวิชาสัมพันธ์กับสาขาวิชาวิศวกรรมจราจรและขนส่ง ซึ่งเป็นหนึ่งในสาขาหลักของ  
หลักสูตรวิศวกรรมโยธา เป็นผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ท างานทั้งด้านงานที่ปรึกษา งานวิจัย และ
งานบริการวิชาการที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิศวกรรมจราจรและขนส่ง มีประสบการณ์ท างานที่เกี่ยวข้อง
ทางด้านวิศวกรรมจราจรและขนส่งให้กับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในประเทศไทยและประเทศ
สหรัฐอเมริกาอย่างต่อเนื่อง 

 
3.2  ผลงานวิชาการย้อนหลัง 5 ปี  

1. Kiattikomol, V., Panwan, P., and Jutipanya, K., “Dynamic Lane Configuration 
Treatment at Signalized Intersections in Bangkok, Thailand”, Proc. of the 3rd 
International Conference, Access Management 2016, Transportation Research 
Board, Pretoria, South Africa, July, 2016 
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2.  Saensukcharoenpol, W. and Kiattikomol, V., 2016, “Evaluation of Truck Passenger 
Car Equivalent in Entry Flow at Roundabouts: A Case Study of Don Hoi Lord 
Roundabout”, Proc. of the 21st National Convention on Civil Engineering, 
SongKhla, Thailand. 

3.  Panwan, P. and Kiattikomol, V., 2016, “A Study of Unbalanced Traffic Flow 
Treatment at Signalized Intersection: A Case Study of the Intersection of Suk Sawat 
Road and Pracha Uthit Road”, Proc. of the 21st National Convention on Civil 
Engineering, SongKhla, Thailand. 

4.  Kiattikomol, V., Damkowitch, J., and dePencier, D., 2015, “ Travel Time Reliability 
Application for Planning-Level Transportation Project Evaluation”, ITE Western 
District Annual Meeting, Las Vegas, Nevada. 

5  Kiattikomol, V. and Amatavirakul, S., 2015, “Operational Effects of Turn Lane 
Application for Urban Undivided Arterial Access based on Narrow Lane Design”, 
Proc. of Transportation Research Board 94th Annual Meeting, Transportation 
Research Board, Washington, D.C. 

6. Amatavirakul, S. and Kiattikomol, V., 2014, “Operational Effects of Right-Turn Lane 
on Urban Undivided Road (Case Study: Pracha-Uthit Road)”, Proc. of the 9th 
National Transport Conference, Bangkok, Thailand. 

7. Skabardonis, A., Dowling, R., Kiattikomol, V., and Safi, C., 2014, “Developing Improved 
Truck Passenger-Car Equivalent Values at Signalized Intersections”, Journal of the 
Transportation Research Record, Vol. 2461, Transportation Research Board of the 
National Academies, Washington, D.C. 

8. Pulsuwan, A. and Kiattikomol, V., 2014, “The Safety Effects of Speed Differential on 
Controlled-Access Highways”, Proc. of the 19th National Convention on Civil 
Engineering, Khon Kaen, Thailand. 

9. Amatavirakul, S., Jitvichien, U., Saowaluckaugsorn, S., and Kiattikomol, V. 2014. 
Reducing Intersection Delay by Signal Re-Timing Case Study: Kamnan Than Thip 
Intersection, Proc. of the 19th National Convention on Civil Engineering, Khon 
Kaen, Thailand. 

10.Pulsuwan, A., Ittichot, P., and Kiattikomol, V., 2013. “The Study of Factors and Causes 
that have Impacts on Motorcycle Crashes”, Proc. of the 18th National Convention 
on Civil Engineering, Chiang Mai, Thailand. 

11. Punyim, P., Thanapornnun, P., and Kiattikomol, V., 2013. “Bus Transit Types for 
Persons with Disabilities”, Proc. of the 18th National Convention on Civil 
Engineering, Chiang Mai, Thailand. 
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ผศ. ธีระ ลาภิศชยางกูล  
Asst. Prof. Theera Laphitchayangkul 

 
1. ประวัติการศึกษา 
ปี พ.ศ. 2545 วศ.ม. (วิศวกรรมส ารวจ), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ประเทศไทย 
ปี พ.ศ. 2541 ค.อ.บ. (วิศวกรรมโยธา), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, ประเทศไทย 

 
2. ภาระงานสอน 
2.1 ภาระงานสอนปัจจุบัน 
ระดับปริญญาตรี      
รายวิชา 
 CVE 221 Surveying        3 หน่วยกิต 
 CVE 223 Surveying Practices)       1 หน่วยกิต 
 CVE 225 Surveying Field Camp      1 หน่วยกิต   
2.2 ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้ 
รายวิชา 
 CVE 221 Surveying        3 หน่วยกิต 
 CVE 223 Surveying Practices       1 หน่วยกิต 
 CVE 225 Surveying Field Camp      1 หน่วยกิต   
 
3. เหตุผลที่ได้รับมอบหมายให้เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และ/หรืออาจารย์ประจ าหลักสูตรนี้ 

3.1 มีคุณวุฒิตรงกับวิชาที่สอนและตรงกับสาขาวิชาของหลักสูตร 
        เป็นผู้มีประสบการณ์ท างานทั้งด้านวิจัย และบริการวิชาการ ที่เก่ียวข้องกับสาขาวิชาวิศวกรรมโยธามี

ประสบการณ์ท างานให้หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน ที่เก่ียวข้องด้านวิศวกรรมโยธาอย่างต่อเนื่อง 
3.2 ผลงานวิชาการย้อนหลัง 5 ปี  

1. ธีระ ลาภิศชยางกูล, 2560 , “โดรนยานบินในอนาคต (Drone for The Future) ”, KLIN KM, 
เมษายน ดูได้ที่  https://km.lib.kmutt.ac.th/index.php/special/945--drone-for-the-
future 

2. ธีระ ลาภิศชยางกูล, 2560 , “กล้องวัดมุมจากอดีตสู่อนาคต (Theodolite the past to the 
future) ”, KLIN KM, กันยายน ดูได้ที ่ 
https://km.lib.kmutt.ac.th/index.php/special/976-theodolite-the-past-to-the-
future 

3. ธีระ ลาภิศชยางกูล, 2560 , “ppm คืออะไร (What is Parts Per Million?)”, KLIN KM, 
ตุลาคม ดูได้ที ่ https://km.lib.kmutt.ac.th/index.php/special/985-ppm--what-is-
parts-per-million 

4. ธีระ ลาภิศชยางกูล, 2558, “อากาศยานไร้คนขับหรือยูเอวีนวัตกรรมสู่อนาคต ตอนที ่1  
(Unmanned Aerial Vehicle: UAV Innovation to Future)”, KLIN KM, ธันวาคม ดูได้ที ่ 
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http://km.lib.kmutt.ac.th/index.php/special/721---1-unmanned-aerial-vehicle-uav-
innovation-to-future 

5. ธีระ ลาภิศชยางกูล, 2557, “เส้นโครงแผนที่คืออะไร ( What is Map Projection?)”, KLIN 
KM, เมษายน ดูได้ที ่http:// http://modpd152.lib.kmutt.ac.th/index.php/special/525-
what-is-map-projection 

6. ธีระ ลาภิศชยางกูล, 2557, “ตรึงข้อมูลบนพื้นดินคืออะไร (What is Georeferencing?)”, KLIN 
KM, เมษายน ดูได้ที ่ http:// http://modpd152.lib.kmutt.ac.th/index.php/special/524-
what-is-georeferencing 

7. ธีระ ลาภิศชยางกูล, 2557, “ผลกระทบของเขื่อนจีนต่อแม่น้ าโขงตอนล่าง”, KLIN KM, 
กรกฎาคม ดูได้ที่  http://modpd152.lib.kmutt.ac.th/index.php/special/533-2014-07-
02-14-06-59 
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ผศ. ดร.รักติพงษ์ สหมิตรมงคล 
Asst. Prof. Dr.Raktipong Sahamitmongkol 

 
1. ประวัติการศึกษา 
ปี ค.ศ. 2005 Ph.D. (Civil Engineering), The University of Tokyo, Japan  
ปี ค.ศ. 2002   M.Eng. (Civil Engineering), The University of Tokyo, Japan  
ปี พ.ศ. 2543   วศ.บ. (วิศวกรรมและเทคโนโลยีโยธา), สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร, 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ประเทศไทย 
 
2. ภาระงานสอน 
2.1 ภาระงานสอนในปัจจุบัน 
ระดับบัณฑิตศึกษา 
CVE 633 Advanced Design of Prestressed Concrete    3 หน่วยกิต 
ระดับปริญญาตรี 
CVE 236 Civil Engineering Materials      3 หน่วยกิต 
CVE 335 Cement and Concrete Materials     3 หน่วยกิต 
CVE 444 Prestressed Concrete Design      3 หน่วยกิต 
2.2 ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้ 
CVE 235 CE Material and Concrete Technology     3 หน่วยกิต 
CVE 444 Prestressed Concrete Design      3 หน่วยกิต 
 
3. เหตุผลที่ได้รับมอบหมายให้เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และ/หรืออาจารย์ประจ าหลักสูตรนี้ 
3.1 มีคุณวุฒิและประสบการณ์การท างานที่ตรงตามสาขา 
     มีคุณวุฒิและประสบการณ์ท างานจริง ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับวิศวกรรมโครงสร้าง 
3.2 ผลงานวิชาการย้อนหลัง 5 ปี 
1. Pongsak Wiwatrojanagul, Raktipong Sahamitmongkol, Somnuk Tangtermsirikul, and Nirattaya 

Khamsemanan, “A New Method to Determine Locations of Rebars and Estimate Cover 
Thickness of RC Structure using GPR Data, Construction and Building Materials”, Vol. 
140, pp. 257-273, 2017 

2. Saechai, S., Kusalanggoorawat, P., Kongprawechnon, W., and Sahamitmongkol, R., “Test 
Systems for Defect Detection in Cementitious Material with Artificial Neural Network”, 
Songkhanakarin International Journal of Science and Technology (SJST), Vol. 35, No. 
2, pp. 217-225, March – April, 2013 

3. Duong, B.V., Sahamitmongkol, R., and Tangtermsirikul, S., “Effect of Leaching on 
Carbonation Resistance and Steel Corrosion of Cement-Based Materials, Construction 
& Building Materials, Elsevier”, Vol. 40, pp. 1066-1075, 2013 
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4. Sorranasujjacheep, K., and Sahamitmongkol, R., “Study on Performance of Different 
Reinforced Concrete Structural Systems for Supporting Swimming Pool”, Ladkrabang 
Engineering Journal, Vol. 33, No.4, December 2016, pp. 48-59 (in Thai) 

5. Krudam, W., Arckarapunyathorn, W., and Sahamitmongkol, R., “Effect of High Volume 
Replacement of Fine Aggregate with Bottom Ash on Flow, Setting Time, Compressive 
Strength, and Shrinkage of Mortar”, Journal of Thailand Concrete Association, Vol. 4, 
No.2, pp. 1-13, 2016 (In Thai) 

6.  Sutthiwaree, P., Sahamitmongkol, R., and Tangtermsirikul, S., “Effect of Internal Curing on 
Expansion and Shrinkage of Expansive Concrete”, Thammasat International Journal of 
Science and Technology (TIJST), Vol.20, No.4, pp. 46 – 55, 2015 
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ง.  ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร 
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จ. ความร่วมมือด้านวิชาการและการแลกเปลี่ยนนักศึกษา กับมหาวิทยาลัยต่างประเทศ 
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