
หลกัสูตรวศิวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวชิาเทคโนโลยวีศิวกรรมโยธา 
หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา  มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี 
วทิยาเขต/คณะ/ภาควชิา คณะวศิวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวศิวกรรมโยธา 

หมวดที่ 1 ข้อมูลทัว่ไป 

1. รหัสและช่ือหลกัสูตร 
1.1  ระบุรหสั  : 2552003 
1.2  ช่ือหลกัสูตร  (ภาษาไทย)  : หลกัสูตรวศิวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต   

      สาขาวชิาเทคโนโลยวีศิวกรรมโยธา 
                              (ภาษาองักฤษ) : Master of Engineering Program in Civil Engineering Technology 

2. ช่ือปริญญาและสาขาวชิา 
2.1 ช่ือเตม็  (ภาษาไทย)  : วศิวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต  (เทคโนโลยวีศิวกรรมโยธา) 
                   (ภาษาองักฤษ) : Master of Engineering  (Civil Engineering Technology) 
 2.2 ช่ือยอ่  (ภาษาไทย)   : วศ.ม. (เทคโนโลยวีศิวกรรมโยธา) 

                  (ภาษาองักฤษ) : M.Eng.  (Civil Engineering Technology)  

3. วชิาเอก (ถ้ามี) 
1) สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา 
2) สาขาวชิาวศิวกรรมนอกฝ่ัง 
3) สาขาวชิาวศิวกรรมขนส่งและโลจิสติกส์ 

4.  จ านวนหน่วยกติทีเ่รียนตลอดหลกัสูตร 
       แผน ก 2 (วทิยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต) 37 หน่วยกิต 
 แผน ข (การคน้ควา้อิสระ 6 หน่วยกิต) 37 หน่วยกิต 
5.  รูปแบบของหลกัสูตร 
 5.1  รูปแบบ  
       หลกัสูตรปริญญาโท 
 5.2  ภาษาทีใ่ช้  
        หลกัสูตรจดัการศึกษาเป็นภาษาไทยและ/หรือภาษาองักฤษ  



2 
 

5.3  การรับเข้าศึกษา  
             รับทั้งนกัศึกษาไทยและนกัศึกษาต่างชาติ  

5.4  ความร่วมมือกบัสถาบันอ่ืน  
  เป็นหลกัสูตรของสถาบนัโดยสามารถเทียบโอนรายวชิากบัสถาบนัอ่ืนทั้งในประเทศ 
   และต่างประเทศ ในสาขาวชิาท่ีเก่ียวขอ้งได ้

5.5  การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา  
   ใหป้ริญญาเพียงสาขาวชิาเดียว 

6.  สถานภาพของหลกัสูตรและการพจิารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลกัสูตร  
หลกัสูตรปรับปรุง      ก าหนดเปิดสอนเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2558         
ไดพ้ิจารณากลัน่กรองโดยสภาวชิาการ ในการประชุมคร้ังท่ี 4/2558  
เม่ือวนัท่ี  7  เดือน เมษายน  พ.ศ. 2558 
ไดรั้บอนุมติั/เห็นชอบหลกัสูตรจากสภามหาวทิยาลยัฯ ในการประชุมคร้ังท่ี 190  
เม่ือวนัท่ี  6  เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2558  

7.  ความพร้อมในการเผยแพร่หลกัสูตรทีม่ีคุณภาพและมาตรฐาน 
หลกัสูตรมีความพร้อมเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ     
ในปีการศึกษา 2558 

8.  อาชีพทีส่ามารถประกอบได้หลงัส าเร็จการศึกษา 
(1) วศิวกรโยธา 
(2) วศิวกรนอกฝ่ัง 
(3) วศิวกรขนส่งและโลจิสติกส์ 
(4) ผูจ้ดัการโครงการดา้นวศิวกรรมโยธา วศิวกรรมนอกฝ่ัง วศิวกรรมขนส่งและโลจิสติกส์ 
(5) นกัวชิาการดา้นวศิวกรรมโยธา วศิวกรรมนอกฝ่ัง วศิวกรรมขนส่งและโลจิสติกส์ 
(6) นกัออกแบบดา้นวศิวกรรมโยธา วศิวกรรมนอกฝ่ัง วศิวกรรมขนส่งและโลจิสติกส์ 
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9.   ช่ือ สกุล เลขประจ าตัวบัตรประชาชน ต าแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผดิชอบหลกัสูตร 
ช่ือ-สกลุ 

(ระบุต าแหน่งทางวชิาการ) 
คุณวุฒิการศึกษา  

(สาขาวชิา) 
สถาบันทีส่ าเร็จการศึกษา 
(ปีทีส่ าเร็จการศึกษา) 

1. ผศ.ดร.ชยัณรงค ์ อธิสกลุ 
 

ปร.ด. (วศิวกรรมโยธา) 
 
วศ.บ. (วศิวกรรมโยธา) 

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี, 
ประเทศไทย (2551) 
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี, 
ประเทศไทย (2542) 

2. รศ.ดร.สุทศัน์  ลีลาทววีฒัน์ Ph.D.(Civil Engineering) 
M.S. (Civil Engineering) 
วศ.บ. (วศิวกรรมโยธา) 

University of  Michigan, U.S.A (2541) 
University of  Michigan, U.S.A (2538) 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, ประเทศไทย (2536) 

3. รศ.ดร.อ าพล  การุณสุนทวงษ ์ Ph.D. (Transportation Engineering) 
M.S. (Transportation Engineering) 
วศ.บ. (วศิวกรรมโยธา) 

University of Texas at Austin, U.S.A (2549) 
University of Texas at Austin, U.S.A (2545) 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, ประเทศไทย (2540) 

4. ดร.บุญมี  ชินนาบุญ ปร.ด. (วศิวกรรมโยธา) 
 
วศ.ม. (วศิวกรรมโยธา) 
 
วศ.บ. (วศิวกรรมโยธา) 
 

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี, 
ประเทศไทย (2551) 
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี, 
ประเทศไทย (2544) 
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี, 
ประเทศไทย (2541) 

5. ดร.วศิน  เกียรติโกมล Ph.D. (Transportation Engineering) 
 
M.S. (Transportation Engineering) 
 
วศ.บ. (วศิวกรรมโยธา) 
 

University of Tennessee at Knoxville,  
U.S.A (2548) 
University of Tennessee at Knoxville,  
U.S.A (2546) 
สถาบนัเทคโนโลยนีานาชาติสิรินธร,  
ประเทศไทย (2542) 

 
10. สถานทีจั่ดการเรียนการสอน  

ภาควชิาวศิวกรรมโยธา คณะวศิวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี 
 

11.  สถานการณ์ภายนอกหรือการพฒันาทีจ่ าเป็นต้องน ามาพจิารณาในการวางแผนหลกัสูตร 
 11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกจิ 

จากแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบบัท่ี 11 (พ.ศ. 2555–2559) ท่ีกล่าวถึงการเปล่ียนแปลง
เข้าสู่ระบบเศรษฐกิจแบบหลายศูนย์กลางโดยภูมิภาคเอเชียมีบทบาทท่ีส าคัญมากยิ่งข้ึน รวมถึง
ความกา้วหน้าอยา่งรวดเร็วของเทคโนโลยีทางดา้นวิศวกรรม ก่อให้เกิดทั้งความเปล่ียนแปลงโอกาสและ
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ภยัคุกคามทางดา้นเศรษฐกิจและสังคม จึงจ าเป็นตอ้งพฒันาการศึกษาให้ทนัต่อการเปล่ียนแปลงดงักล่าว 
ดังนั้ นการบริหารจดัการองค์ความรู้อย่างเป็นระบบจึงเป็นส่ิงจ าเป็นท่ีจะผสมผสานเทคโนโลยีทาง
วศิวกรรมเพื่อสร้างจุดแขง็ให้กบัการพฒันาประเทศไทยอยา่งย ัง่ยนื โดยหลกัสูตรท่ีพฒันาข้ึนจะสอดคลอ้ง
กบัเป้าหมายยทุธศาสตร์และกรอบนโยบายของประเทศ รวมถึงเป้าหมายยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ 
ตลอดจนแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ซ่ึงมุ่งพฒันาบุคลากรทางด้าน
วศิวกรรมโยธา วศิวกรรมนอกฝ่ัง และวศิวกรรมขนส่งและโลจิสติกส์ท่ีมีคุณภาพ 
11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวฒันธรรม 

การวางแผนหลกัสูตรจะค านึงถึงการเปล่ียนแปลงดา้นสังคมผนวกกบัเทคโนโลยีทางดา้นวศิวกรรมท่ี
ทนัสมยั เน่ืองจากธุรกิจการก่อสร้าง ธุรกิจทางปิโตรเลียม และโครงข่ายการขนส่งภายในประเทศไทยมี
การขยายตวัอยา่งต่อเน่ือง ประกอบกบัมีการน าเทคโนโลยท่ีีทนัสมยัมาใชม้ากข้ึน น าไปสู่การแข่งขนัอยา่ง
สูงทางดา้นทรัพยากรบุคคล จึงจ าเป็นจะตอ้งใชว้ิศวกรท่ีเก่ียวขอ้งกบัสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา วิศวกรรม
นอกฝ่ัง และวิศวกรรมขนส่งและโลจิสติกส์จ านวนมาก ท่ีมีความเป็นมืออาชีพ มีความเขา้ใจในผลกระทบ
ทางสังคมและวฒันธรรม มีคุณธรรม จริยธรรม ท่ีจะช่วยช้ีน าและขบัเคล่ือนให้การเปล่ียนแปลงน้ีเป็นไป
ในรูปแบบท่ีสอดคลอ้งและเหมาะสมกบัวถีิชีวติของสังคมไทย  

 
12.  ผลกระทบจาก ข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพฒันาหลกัสูตรและความเกีย่วข้องกบัพนัธกจิของสถาบัน  
 12.1 การพฒันาหลกัสูตร  

 จากผลกระทบจากสถานการณ์ภายนอกในการพฒันาหลกัสูตรจึงจ าเป็นตอ้งพฒันาหลกัสูตรในเชิงรุก
ท่ีมีศกัยภาพและสามารถปรับเปล่ียนไดต้ามวิวฒันาการของเทคโนโลยทีางดา้นวิศวกรรม และรองรับการ
แข่งขันทางธุรกิจการก่อสร้าง ธุรกิจทางปิโตรเลียม และธุรกิจการขนส่งทั้ งในประเทศไทยและ
ต่างประเทศ โดยการผลิตบุคลากรทางวิศวกรรมโยธา วิศวกรรมนอกฝ่ัง และวิศวกรรมขนส่งและ 
โลจิสติกส์จ าเป็นตอ้งมีความพร้อมท่ีจะปฏิบติังานไดท้นัที และมีศกัยภาพสูงในการพฒันาตนเองใหเ้ขา้กบั
ลกัษณะงานทั้งดา้นวิชาการและวิชาชีพ รวมถึงความเขา้ใจในผลกระทบของการก่อสร้างต่อสังคม โดย
ตอ้งปฏิบติัตนอยา่งมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม  

 12.2 ความเกีย่วข้องกบัพนัธกจิของสถาบัน  
 สืบเน่ืองจากการพฒันาทางสังคมและวฒันธรรมท่ีเกิดข้ึนอยา่งรวดเร็วในปัจจุบนั การพฒันาหลกัสูตร
เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธาจึงมุ่งเน้นและส่งเสริมการใชเ้ทคโนโลยีทางดา้นวิศวกรรมท่ีค านึงถึงคุณธรรม 
จริยธรรมทางวิชาชีพ โดยใส่ใจถึงผลกระทบท่ี มี ต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน รวมถึง
สภาพแวดล้อม สังคมและวฒันธรรมไทย โดยมุ่งใช้เทคโนโลยีทางดา้นวิศวกรรมท่ีทนัสมยัอย่างคุม้ค่า 
และสามารถปรับเปล่ียนไปตามการเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยีทางด้านวิศวกรรม  ซ่ึงสอดคล้องกับ
นโยบายและวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยท่ีจะมุ่งสู่  ความเป็นเลิศในด้านเทคโนโลยีและการวิจัย  
ตลอดจนการผลิตบณัฑิตท่ีดีและเก่ง 
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13.  ความสัมพนัธ์  (ถ้ามี) กบัหลกัสูตรอ่ืนที่เปิดสอนในคณะ/ภาควชิาอ่ืนของสถาบัน (เช่น รายวชิา  
 ทีเ่ปิดสอนเพ่ือให้ บริการคณะ/ภาควชิาอ่ืน หรือต้องเรียนจากคณะ/ภาควชิาอ่ืน)   

13.1  กลุ่มวชิา/รายวชิาในหลกัสูตรนีท้ีเ่ปิดสอนโดยคณะ/ภาควชิา/หลกัสูตรอ่ืน  
ไม่มี 

13.2  กลุ่มวชิา/รายวชิาในหลกัสูตรทีเ่ปิดสอนให้ภาควชิา/หลกัสูตรอ่ืนต้องมาเรียน  
               ไม่มี  
 13.3 การบริหารจัดการ  

  ไม่มี 
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หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลกัสูตร 

1. ปรัชญา ความส าคัญ และวตัถุประสงค์ของหลกัสูตร  
1.1 ปรัชญาของหลกัสูตร 

มุ่งพัฒนาบัณฑิตให้มีความสามารถในการบูรณาการศาสตร์ทางวิศวกรรมเพื่อใช้ในการพัฒนา
ประเทศชาติอยา่งย ัง่ยนื 

1.2 ความส าคัญ 
เน่ืองจากในปัจจุบนัสภาพทางเศรษฐกิจและสังคมรอบโลกรวมถึงประเทศไทยไดมี้การเปล่ียนแปลง

ไปอย่างมาก  เพื่อเป็นการตอบสนองการเปล่ียนแปลงทางด้านเทคโนโลยีและการแข่งขนัในวิชาชีพ
วศิวกรรมท่ีมีสูงข้ึน ภาควิชาวศิวกรรมโยธา มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้ธนบุรีจึงมีนโยบายท่ีจะ
มุ่งผลิตบณัฑิตท่ีมีคุณภาพสูง มีความรู้ความสามารถ และทกัษะทางอาชีพ รวมถึงกา้วทนัโลกยุคใหม่เพื่อ
ตอบสนองความตอ้งการผูใ้ชบ้ณัฑิตในทุกภาคส่วน  

“หลกัสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา” เป็นหลกัสูตรบูรณา-
การท่ีผลิตบณัฑิต ให้มีความสามารถในการแก้ปัญหาทางวิศวกรรม โดยเน้นไปในวิชาท่ีสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ได้จริงในอุตสาหกรรมก่อสร้าง หลกัสูตรน้ีสามารถเลือกศึกษาได้ในสามสาขาวิชาเอกคือ
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา สาขาวิชาวิศวกรรมนอกฝ่ัง และสาขาวิชาวิศวกรรมขนส่งและโลจิสติกส์ โดย
การศึกษาในแต่ละสาขาจะเร่ิมตน้จากการวางแผน การจดัการ การออกแบบทางเทคนิค การบ ารุงรักษา
หลงัการก่อสร้าง รวมถึงการน าเทคโนโลยสีารสนเทศมาประยกุตใ์ชใ้นทุกๆขั้นตอนของโครงการก่อสร้าง 
ผูท่ี้ส าเร็จการศึกษาจะมีความช านาญเชิงลึกทางดา้นเทคนิคในสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา วิศวกรรมนอกฝ่ัง 
และวิศวกรรมขนส่งและโลจิสติกส์ ในขณะเดียวกนัยงัเป็นผูท่ี้มีความเขา้ใจภาพรวมในทุกๆขั้นตอนของ
โครงการ ท าใหเ้ป็นผูมี้ความสามารถและเป็นทรัพยากรบุคคลท่ีส าคญัของประเทศ  การศึกษาในหลกัสูตร
จะจดัวิชาตามหัวข้อการใช้งานในภาคปฏิบัติ และเน้นในวิชาท่ีสามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้จริงใน
โครงการต่างๆ ของภาคเอกชน หรือน าไปประยุกตใ์ชใ้นโครงการท่ีเก่ียวกบัโครงสร้างพื้นฐานของภาครัฐ 
และเนน้ในวชิาท่ีจะท าใหบ้ณัฑิตมีคุณภาพเทียบเท่าสากล  
1.3 วตัถุประสงค์ของหลกัสูตร 

1.3.1 เพื่อผลิตวิศวกรอาชีพระดบัสูงในสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา วิศวกรรมนอกฝ่ัง และวิศวกรรม
ขนส่งและโลจิสติกส์ ซ่ึงมีความเช่ียวชาญท่ีจะผสมผสานและประยุกต์ความรู้จากหลากหลาย
สาขาเขา้ดว้ยกนัเพื่อเพิ่มศกัยภาพ และความสามารถในการท างานร่วมกบับุคคลท่ีเก่ียวขอ้งใน
โครงการ 

1.3.2 เพื่อสร้างวศิวกรท่ีมีความสามารถในการวิเคราะห์ การวางแผนโครงการ การออกแบบ และการ
บ ารุงรักษา ท่ีจะสามารถน าไปประยกุตใ์ชใ้นภาครัฐและอุตสาหกรรม 
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1.3.3 เพื่อสร้างความเป็นเลิศทางวิชาชีพผ่านโปรแกรมการศึกษาด้วยตนเอง หรือโครงการวิจยั ท่ี
ทดัเทียมกบัมาตรฐานระดบันานาชาติ 

1.3.4 เพื่อยกระดบัมาตรฐานวชิาชีพวศิวกร ใหเ้ทียบเท่าระดบัสากล 
 

2. แผนพฒันาปรับปรุง  
 

แผนการพฒันา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลกัฐาน/ตัวบ่งช้ี 

- ป รับป รุงหลัก สูตร เทคโนโลยี
วศิวกรรมโยธา สาขาวชิาวศิวกรรม
โยธา  วิ ศ วกรรมนอก ฝ่ั ง  แล ะ
วศิวกรรมขนส่งและโลจิสติกส์ ให้
มีมาตรฐานสอดคลอ้งกับท่ี สกอ. 
ก าหนด 

- พฒันาหลกัสูตรโดยมีพ้ืนฐานจากหลกัสูตร
ในระดบัสากล  
- ติดตามประเมินหลกัสูตรอยา่งสม ่าเสมอ 

- เอกสารปรับปรุงหลกัสูตร 
- รายงานผลการประเมินหลกัสูตร 

- ปรับปรุงหลกัสูตรให้สอดคลอ้งกบั
ความต้องการของธุรกิจ และการ
เป ล่ี ยน แปลงของเท คโน โลยี
ทางดา้นวิศวกรรมโยธา วิศวกรรม
นอก ฝ่ั ง  และวิศ วกรรมขน ส่ ง
และโลจิสติกส์ในปัจจุบนั 

- ติดตามความเปล่ียนแปลงในความต้องการ
ของผู ้ประกอบการด้านวิศวกรรมโยธา
วิศวกรรมนอกฝ่ัง และวิศวกรรมขนส่ง
และโลจิสติกส์ 

- ความเห็นของผู ้ทรงคุณวุฒิ  และ
ผู ้ใช้บัณฑิตต่อหลักสูตรท่ี มีการ
ปรับปรุง 

 

- พัฒนาบุคลากรด้านการเรียนการ
สอนและบ ริการวิชาการ  ให้ มี
ประสบการณ์จากการน าความรู้
ทางดา้นวิศวกรรมโยธา วิศวกรรม
นอก ฝ่ั ง  และวิศ วกรรมขน ส่ ง
และโลจิสติกส์ ไปปฏิบติังานจริง 

- สนบัสนุนบุคลากรดา้นการเรียนการสอนให้
ท างานบริการวชิาการแก่องคก์รภายนอก 
 

- ปริมาณงานบ ริการวิชาการต่อ
อาจารยใ์นหลกัสูตร 
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หมวดที ่3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลกัสูตร 

1.  ระบบการจัดการศึกษา  
1.1 ระบบ  

ระบบการจดัการศึกษาท่ีใชใ้นการจดัการเรียนการสอนตามหลกัสูตรเป็นระบบทวภิาค 

1.2 การจัดการศึกษาภาคการศึกษาพเิศษ  
 ไม่มีการจดัการศึกษาภาคพิเศษ 
1.3 การเทียบเคียงหน่วยกติในระบบทวภิาค  

  ไม่มี 
2.  การด าเนินการหลกัสูตร 

2.1 วนั-เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน 
นอกวนั – เวลาราชการ (ระบุ) วนัจนัทร์-ศุกร์ เวลา 18.00-21.00 น.  

 และวนัเสาร์-อาทิตย ์เวลา 9.00-16.00 น.  
1.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา  

-  ตามเกณฑม์าตรฐาน คือ เป็นผูส้ าเร็จการศึกษาปริญญาตรีทางดา้นสาขาวศิวกรรมศาสตร์และ 
    สาขาครุศาสตร์อุตสาหกรรม หรือสาขาอ่ืนๆตามความเห็นชอบของคณะกรรมการประจ าหลกัสูตรฯ 
-  มีเกณฑคุ์ณสมบติัเพิ่มเติม (ระบุ) ควรเป็นผูท่ี้มีประสบการณ์ท างานในวชิาชีพ อยา่งนอ้ย 1 ปี หรือ      

ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการผูรั้บผิดชอบหลกัสูตร 
2.3  ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้ า  
 นกัศึกษาท่ีสมคัรเขา้เรียนในหลกัสูตรท่ีไม่ไดเ้รียนทางดา้นวิศวกรรมโยธาในระดบัปริญญาตรี อาจมี
พื้นฐานการเรียนรู้ในหลกัสูตรเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธาไม่เพียงพอ รวมทั้งทกัษะและความสามารถการ
ใชภ้าษาองักฤษของนกัศึกษา เน่ืองจากต ารา เอกสารและขอ้สอบจะเป็นภาษาองักฤษในบางวชิา 

 2.4  กลยุทธ์ในการด าเนินการเพ่ือแก้ไขปัญหา / ข้อจ ากดัของนักศึกษาในข้อ 2.3 
 การรับนักศึกษาจะค านึงถึงผลการเรียนวิชาทางด้านวิศวกรรมโยธา และผลสอบวิชาภาษาองักฤษ 
ทั้งน้ีผลการศึกษาและผลสอบตอ้งไม่ต ่ากวา่เกณฑ์ท่ีภาควชิาวศิวกรรมโยธาก าหนด โดยนกัศึกษาท่ีไม่ผา่น
เกณฑ์จะตอ้งเรียนวิชาปรับพื้นตั้งแต่ภาคการศึกษาแรกเป็นตน้ไป ในกรณีท่ีรายวิชาใดมีนกัศึกษาต่างชาติ
ร่วมในชั้นเรียน จะท าการสอนวิชานั้นเป็นภาษาองักฤษและเพิ่มชั่วโมงสอนเสริมเป็นภาษาไทย 1 ชม./
สัปดาห์ให้กับนักศึกษาท่ีมีความบกพร่องทางภาษาองักฤษเพื่อให้มีความเข้าใจในเน้ือหาวิชาได้อย่าง
ครบถว้น 
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2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี   

จ านวนนักศึกษา 
จ านวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา  จ านวนรวม 

2558-2562 2558 2559 2560 2561 2562 
ชั้นปีท่ี 1 60 60 60 60 60 300 
ชั้นปีท่ี 2 46 60 60 60 60 286 
รวม 106 120 120 120 120 586 

คาดวา่จะจบการศึกษา 37 46 52 55 57 247 
  

 2.6 งบประมาณตามแผน  
  2.6.1 งบประมาณรายรับ (หน่วย:บาท) 

อตัราค่าเล่าเรียน ภาคการศึกษา ปีการศึกษา 
1. ค่าบ ารุงการศึกษา 20,000 40,000 
2. ค่าลงทะเบียน (3,000 บาท/หน่วยกิต) 36,000 72,000 
ค่าใชจ่้ายตลอดหลกัสูตร 224,000 บาท/คน 

 

ประมาณการรายรับ หน่วยนับ 2558 2559 2560 2561 2562 
ค่าบ ารุงการศึกษา บาท/ปี      3,780,000       4,800,000       4,800,000       4,800,000       4,800,000  
ค่าลงทะเบียน บาท/ปี      7,632,000     8,640,000     8,640,000     8,640,000     8,640,000  
เงินอุดหนุนจากรัฐบาล บาท/ปี                -                   -                   -                   -                   -    

รวม บาท/ปี    11,412,000     13,440,000     13,440,000     13,440,000     13,440,000  
 
   

  2.6.2 งบประมาณรายจ่าย (หน่วย: บาท) 
  ปีงบประมาณ 

  2558 2559 2560 2561 2562 

 1. ค่าใชจ่้ายบุคลากร 4,135,745 4,383,890 4,646,924 4,925,739 5,221,283 

 2. ค่าใชจ่้ายด าเนินงาน 3,418,200 3,929,000 3,929,000 3,929,000 3,719,000 

 3. รายจ่ายใหม้หาวทิยาลยั 3,396,000 4,032,000 4,032,000 4,032,000 4,032,000 

 4. งบลงทุน/ค่าเส่ือม    460,560     460,560     460,560     460,560     460,560  

รวมทั้งส้ิน 11,410,505 12,805,450 13,068,484 13,347,299 13,432,843 

ค่าใชจ่้ายต่อหวันกัศึกษา 107,646 106,712 108,904 111,227 111,940 

  109,286 

รายรับหกัรายจ่าย 1,495 634,550 371,516 92,701 7,157 

*หมายเหตุ  ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษาเฉลีย่ 5 ปี  เท่ากบั 109,286 บาท 
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 2.7 ระบบการศึกษา  
  แบบชั้นเรียน  

2.8 การเทียบโอนหน่วยกติ รายวชิาและการลงทะเบียนเรียนเข้ามหาวิทยาลยั (ถ้ามี) 
นักศึกษาท่ีเคยศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาอ่ืนมาก่อน เม่ือเขา้ศึกษาในหลกัสูตรน้ี สามารถเทียบโอน

หน่วยกิตได้ ทั้งน้ีเป็นไปตามหลกัเกณฑ์การเทียบโอน ในระเบียบมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ธนบุรี วา่ดว้ยการศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา (ภาคผนวก จ.) 

3.  หลกัสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
3.1 หลกัสูตร  
 3.1.1  จ านวนหน่วยกติรวมตลอดหลกัสูตร       37 หน่วยกติ 
 3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร  

แผน ก 2 (วทิยานิพนธ์ 12 หน่วยกติ)      
ก. หมวดวชิาบงัคบั           4 หน่วยกิต   
ข. หมวดวชิาเลือก         21 หน่วยกิต 

  - กลุ่มวชิาเลือกในสาขาวชิาเอก                                     15 หน่วยกิต 
  - กลุ่มวชิาเลือก           6 หน่วยกิต 

ค. วทิยานิพนธ์         12 หน่วยกิต  

แผน ข (การค้นคว้าอสิระ 6 หน่วยกติ)        
ก. หมวดวชิาบงัคบั           4 หน่วยกิต   
ข. หมวดวชิาเลือก         27 หน่วยกิต 

  - กลุ่มวชิาเลือกในสาขาวชิาเอก       15 หน่วยกิต 
  - กลุ่มวชิาเลือก         12 หน่วยกิต  
ค. การคน้ควา้อิสระ            6 หน่วยกิต 

หมายเหตุ 
การศึกษาในแผน ก 2 และ ข จะตอ้งมีวิชาเลือกในสาขาวิชาเอกไม่ต ่ากว่า 15 หน่วยกิต และตอ้งมี

หน่วยกิตรวม ตลอดหลกัสูตรไม่ต ่ากวา่ 37 หน่วยกิต 
  3.1.3 รายวชิา  

- ความหมายของรหัสวชิา 
 รหสัวชิาประกอบดว้ยตวัอกัษรและตวัเลขสามหลกั 
 รหสัตวัอกัษร  มีความหมายดงัต่อไปน้ี 
 CET หมายถึง  วชิาในสาขาวชิาเทคโนโลยวีศิวกรรมโยธา 
 รหสัตวัเลข  มีความหมายดงัต่อไปน้ี 
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 รหสัตวัเลขหลกัร้อย  หมายถึง  ระดบัของวชิา 
   เลข 6 หมายถึง หมวดวชิาเรียนระดบับณัฑิตศึกษา 
 รหสัตวัเลขหลกัสิบ  หมายถึง  วชิาในแต่ละกลุ่มวชิา 
  เลข 0 หมายถึง หมวดวชิาวทิยานิพนธ์/การคน้ควา้อิสระ/หวัขอ้พิเศษ 
   เลข 1 หมายถึง หมวดวชิาดา้นการวางแผนและการจดัการ 
   เลข 2-3 หมายถึง  หมวดวชิาดา้นเทคโนโลยวีศิวกรรมโยธา 
   เลข 4-5 หมายถึง หมวดวชิาดา้นเทคโนโลยวีศิวกรรมนอกฝ่ัง 
   เลข 6-7 หมายถึง หมวดวชิาดา้นเทคโนโลยีวศิวกรรมขนส่งและโลจิสติกส์ 
 รหสัตวัเลขหน่วย  หมายถึง ล าดบัท่ีของวชิาในกลุ่มต่าง ๆ 

- รายวชิา 
ก. หมวดวชิาบังคับ            4 หน่วยกติ 

สาขาวชิาเอกวศิวกรรมโยธา 
 CET 604   สัมมนาทางเทคโนโลยวีศิวกรรมโยธา    1 (0-3-3) 
  Civil Engineering Technology Seminar   
 CET 610   การวเิคราะห์และบริหารโครงการ     3 (3-0-9) 
  Project Analysis and Management 

สาขาวชิาเอกวศิวกรรมนอกฝ่ัง 
 CET 604   สัมมนาทางเทคโนโลยวีิศวกรรมโยธา    1 (0-3-3) 
  Civil Engineering Technology Seminar   
 CET 641   พื้นฐานงานวศิวกรรมนอกฝ่ัง     3 (3-0-9) 
  Fundamentals of Offshore Engineering 

สาขาวชิาเอกวศิวกรรมขนส่งและโลจิสติกส์ 
 CET 604   สัมมนาทางเทคโนโลยวีศิวกรรมโยธา    1 (0-3-3) 
  Civil Engineering Technology Seminar   
 CET 672   สถิติส าหรับวศิวกรรมขนส่งและโลจิสติกส์    3 (3-0-9) 
  Statistics for Transportation and Logistics Engineering 

       ข. หมวดวชิาเลือก       
 - กลุ่มวชิาเลือกในสาขาวชิาเอก  

  สาขาวชิาเอกวศิวกรรมโยธา                                                            ไม่นอ้ยกวา่ 15 หน่วยกิต 
  CET 621 การวเิคราะห์และออกแบบโครงสร้างคอนกรีต  3 (3-0-9)
   Analysis and Design of Concrete Structures 
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  CET 622 การประยกุตใ์ชแ้ละออกแบบโครงสร้างเหล็ก  3 (3-0-9) 
   Applications and Design of Steel Structures                             
  CET 623 ระบบโครงสร้างอาคาร     3 (3-0-9) 
  Building Structural Systems 
 CET 624     การวเิคราะห์และออกแบบโครงสร้างอาคารสูง  3 (3-0-9) 
  Analysis and Design of High-Rise Structures 
 CET 625 การวเิคราะห์โครงสร้างและระเบียบวธีิเชิงตวัเลข  3 (3-0-9) 
  Structural Analysis and Numerical Methods  
 CET 626 การส ารวจและการทดสอบในงานวศิวกรรมโยธา  3 (3-0-9) 
  Investigation and Testing Methods in Civil Engineering 
 CET 627 กลศาสตร์ประยกุตข์องวสัดุและโครงสร้าง  3 (3-0-9) 
  Applied Mechanics of Materials and Structures 
 CET 628 ระบบโครงสร้างพื้นฐาน  3 (3-0-9) 

  Infrastructure Systems 

 CET 629 การป้องกนั ซ่อมแซม และการดูแลรักษาอาคาร  3 (3-0-9) 

  Building Protection, Repair and Maintenance 

 CET 630 เทคนิคและเคร่ืองมือในงานก่อสร้าง  3 (3-0-9) 
  Construction Techniques and Equipments 
 CET 631 วศิวกรรมงานระบบในอาคาร  3 (3-0-9) 
  Facility Systems in Buildings 
 CET 632 การเลือกใชว้สัดุในงานวศิวกรรม  3 (3-0-9) 
   Materials Selection for Engineering Applications  
 CET 633 การประยกุตใ์ชแ้ละออกแบบโครงสร้างคอนกรีตอดัแรง       3 (3-0-9) 
  Applications and Design of Prestressed Concrete Structures     
 CET 605 หวัขอ้พิเศษ 1  3 (3-0-9)      
    Special Topic I 
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           สาขาวชิาเอกวศิวกรรมนอกฝ่ัง                      ไม่นอ้ยกวา่ 15 หน่วยกิต                                  
  CET 642 ธรณีวทิยากบัการส ารวจคน้หาปิโตรเลียมนอกฝ่ัง  3 (3-0-9) 
   Offshore Petroleum Geology and Exploration 
  CET 643 การจดัการและการวเิคราะห์ความเส่ียงในอุตสาหกรรมนอกฝ่ัง 3 (3-0-9) 
   Risk Analysis and Management in Offshore Industry 
  CET 644 กลศาสตร์ของไหล และปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งของไหล 
   และโครงสร้างนอกฝ่ัง 3 (3-0-9) 
   Fluid mechanics and Fluid-Offshore Structure Interactions 
  CET 646 การวเิคราะห์โครงสร้างนอกฝ่ัง 3 (3-0-9) 
   Analysis of Offshore Structures 
  CET 647 พลศาสตร์ของโครงสร้าง  3 (3-0-9) 
   Dynamics of  Structures 
  CET 648 การออกแบบโครงสร้างนอกฝ่ังแบบลอยและแบบยดึแน่น 3 (3-0-9) 
   Design of Fixed and Floating Offshore Structures 
  CET 649 วศิวกรรมฐานรากนอกฝ่ัง 3 (3-0-9) 
   Offshore Foundation Engineering 
  CET 650 การวเิคราะห์และออกแบบท่อขดุเจาะ ท่อส่ง  
   และสายยดึโยงใตท้ะเล 3 (3-0-9) 
   Analysis and Design of Risers, Pipelines, and Moorings 
  CET 651 การลา้ตวัและการแตกร้าวของโครงสร้างนอกฝ่ัง 3 (3-0-9) 
   Fatigue and Fracture of Offshore Structures 
  CET 652 เทคโนโลยแีละวศิวกรรมการขดุเจาะ 3 (3-0-9) 
   Drilling Engineering and Technology 
  CET 653 ระบบควบคุมและผลิตใตท้ะเล 3 (3-0-9) 
   Subsea Production and Control System 
  CET 654 เทคโนโลยกีระบวนการส าหรับน ้ามนัดิบ 
   และก๊าซธรรมชาตินอกฝ่ัง 3 (3-0-9) 
   Process Technology for Offshore Crude Oil and Natural Gas 
  CET 606 หวัขอ้พิเศษ 2 3 (3-0-9) 
   Special Topic II 
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           สาขาวชิาเอกวศิวกรรมขนส่งและโลจิสติกส์ ไม่นอ้ยกวา่ 15 หน่วยกิต                                    
  CET 661 การวเิคราะห์โครงข่ายขนส่ง                                     3 (3-0-9) 
 Transportation Network Analysis 

 CET 662 การวางแผนการขนส่งในเขตเมือง    3 (3-0 -9) 
  Urban Transportation Planning 

 CET 663 ความปลอดภยัของการจราจรทางถนน              3 (3-0-9) 
  Road Traffic Safety 

 CET 664     ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ส าหรับการขนส่ง               3 (3-0 -9) 
  Geographic Information System for Transportation  

 CET 665     เศรษฐมิติประยกุตส์ าหรับการวเิคราะห์ขอ้มูลดา้นขนส่ง 3 (3-0 -9) 
   Applied Econometrics for Transportation Data Analysis 
 CET 666  การจดัการห่วงโซ่อุปทาน     3 (3-0 -9) 
  Supply Chain Management 
 CET 667  การสร้างแบบจ าลองและการพยากรณ์ความตอ้งการเดินทาง 3 (3-0-9) 
  Travel Demand Modeling and Forecasting 

 CET 668 การประเมินความเหมาะสมและการตดัสินใจในโครงการดา้น 
   วศิวกรรมขนส่ง 3 (3-0-9) 
  Transportation Project Evaluation and Decision Making 
 CET 669 การวเิคราะห์ผลกระทบดา้นขนส่งส าหรับการพฒันาท่ีดิน 3 (3-0-9) 
  Transportation Impact Analyses for Site Development 
 CET 670 การจ าลองและการปฏิบติัการจราจร   3 (3-0-9) 

  Traffic Operation and Simulation 
 CET 671  การบริหารจดัการระบบโครงสร้างพื้นฐานดา้นขนส่ง  3 (3-0-9) 
  Transportation Infrastructure System Management 
 CET 673  เศรษฐศาสตร์การขนส่ง  3 (3-0-9) 
  Transportation Economics 
 CET 674  วธีิการหาค่าท่ีดีท่ีสุดส าหรับปัญหาดา้นขนส่งและโลจิสติกส์ 3 (3-0-9) 
  Optimization Methods for Transportation and Logistics Applications 
 CET 675  ทฤษฎีและการสร้างแบบจ าลองตวัเลือกแบบไม่ต่อเน่ือง 3 (3-0-9) 
  Discrete Choice Theory and Modeling 
 



15 
 

 CET 676  การสร้างและวเิคราะห์แบบจ าลองสถานการณ์ส าหรับโลจิสติกส์  3 (3-0-9) 
  Simulation Modeling and Analysis for Logistics 
  CET 607 หวัขอ้พิเศษ 3 3 (3-0-9) 
   Special Topic III 
 
  - กลุ่มวชิาเลือก                                                                          6 หรือ 12 หน่วยกิต 

  นกัศึกษาสามารถเลือกเรียนรายวิชาในสาขาวิชาเอกหรือนอกสาขาวิชาเอกหรือรายวิชา
ดงัต่อไปน้ี 

  CET  611  การควบคุมและการวางแผนการก่อสร้าง   3 (3-0-9) 
   Construction Control and Scheduling 
  CET 617   การวเิคราะห์และบริหารการเงินส าหรับโครงการก่อสร้าง   3 (3-0-9) 
   Financial Analysis and Management in Construction 
  CET 608   หวัขอ้พิเศษ 4 3 (3-0-9) 
   Special Topic IV 
  CET 609   หวัขอ้พิเศษ 5 3 (3-0-9) 
   Special Topic V  

 
         ค. วทิยานิพนธ์  และการค้นคว้าอสิระ 
  ส าหรับนกัศึกษา แผน ก 2 
  CET 601 วทิยานิพนธ์      12 หน่วยกิต 
  Thesis 
 ส าหรับนกัศึกษา แผน ข 
 CET 602 การศึกษาโครงการวจิยัเฉพาะเร่ือง    6  หน่วยกิต 
  Special Research Study 
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         ง. หมวดวชิาภาษาองักฤษ  ไม่นับหน่วยกติ  (S/U) 
  LNG 550 วชิาปรับพื้นภาษาองักฤษส าหรับนกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา 2 (1-2-6) 
   Remedial English Course for Post Graduate Students 
  LNG 600 วชิาภาษาองักฤษระหวา่งการเรียนในหลกัสูตรส าหรับ     3 (2-2-9) 
   นกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา 
   Insessional English Course for Post Graduate Students 
 

หมายเหตุ นกัศึกษาตอ้งเรียนวิชา LNG 550 และ/หรือ LNG 600 และ/หรือไดรั้บการยกเวน้ ทั้งน้ี
ข้ึนอยูก่บัระดบัคะแนนการทดสอบและเง่ือนไขตามท่ีคณะศิลปศาสตร์ก าหนด 
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3.1.4 แผนการศึกษา  
3.1.4.1 สาขาวชิาเอกวศิวกรรมโยธา  
แผนการศึกษา ก 2 (วิทยานิพนธ์  12 หน่วยกติ) 
ช้ันปีที ่1 ภาคการศึกษาที ่1 

 CET 610   การวเิคราะห์และบริหารโครงการ     3 (3-0-9) 
  Project Analysis and Management 
 CET xxx วชิาในกลุ่มวชิาเลือกในสาขาวชิาเอก 1   3 (3-0-9) 
 CET xxx วชิาในกลุ่มวชิาเลือกในสาขาวชิาเอก 2   3 (3-0-9) 
  รวม       9 (9-0-27) 
         ช่ัวโมง/สัปดาห์ = 36 

ช้ันปีที ่1 ภาคการศึกษาที่ 2 
 CET xxx วชิาในกลุ่มวชิาเลือกในสาขาวชิาเอก 3   3 (3-0-9) 
 CET xxx วชิาในกลุ่มวชิาเลือกในสาขาวชิาเอก 4   3 (3-0-9) 
 CET xxx วชิาในกลุ่มวชิาเลือกในสาขาวชิาเอก 5   3 (3-0-9) 
  รวม       9 (9-0-27) 
         ช่ัวโมง/สัปดาห์ = 36 

ช้ันปีที ่2 ภาคการศึกษาที ่1 
 CET xxx วชิาเลือกในกลุ่มวชิาเลือก 1     3 (3-0-9)
 CET xxx วชิาเลือกในกลุ่มวชิาเลือก 2     3 (3-0-9) 
  CET 601 วทิยานิพนธ์      6 (0-12-24) 
  Thesis 
  รวม       12 (6-12-42) 
         ช่ัวโมง/สัปดาห์ = 60 

ช้ันปีที ่2 ภาคการศึกษาที ่2 
 CET 604   สัมมนาทางเทคโนโลยวีศิวกรรมโยธา    1 (0-3-3) 
  Civil Engineering Technology Seminar   
  CET 601 วทิยานิพนธ์      6 (0-12-24) 
  Thesis 
  รวม       7 (0-15-27) 
         ช่ัวโมง/สัปดาห์ = 42 
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  แผนการศึกษา ข (การค้นคว้าอสิระ 6 หน่วยกติ) 
ช้ันปีที ่1 ภาคการศึกษาที ่1 

 CET 610   การวเิคราะห์และบริหารโครงการ     3 (3-0-9) 
  Project Analysis and Management 
 CET xxx วชิาในกลุ่มวชิาเลือกในสาขาวชิาเอก 1   3 (3-0-9) 
 CET xxx วชิาในกลุ่มวชิาเลือกในสาขาวชิาเอก 2   3 (3-0-9) 
  รวม       9 (9-0-27) 
         ช่ัวโมง/สัปดาห์ = 36 

ช้ันปีที ่1 ภาคการศึกษาที ่2 
 CET xxx วชิาในกลุ่มวชิาเลือกในสาขาวชิาเอก 3   3 (3-0-9) 
 CET xxx วชิาในกลุ่มวชิาเลือกในสาขาวชิาเอก 4   3 (3-0-9) 
 CET xxx วชิาในกลุ่มวชิาเลือกในสาขาวชิาเอก 5   3 (3-0-9) 
  รวม       9 (9-0-27) 
         ช่ัวโมง/สัปดาห์ = 36 

ช้ันปีที ่2 ภาคการศึกษาที ่1 
 CET xxx วชิาเลือกในกลุ่มวชิาเลือก 1     3 (3-0-9)
 CET xxx วชิาเลือกในกลุ่มวชิาเลือก 2     3 (3-0-9) 
 CET 602 การศึกษาโครงการวจิยัเฉพาะเร่ือง    3 (0-6-12) 
  Special Research Study 
   รวม       9 (6-6-30) 
         ช่ัวโมง/สัปดาห์ = 42 

ช้ันปีที ่2 ภาคการศึกษาที ่2 
 CET 604   สัมมนาทางเทคโนโลยวีศิวกรรมโยธา    1 (0-3-3) 
  Civil Engineering Technology Seminar   
 CET xxx วชิาเลือกในกลุ่มวชิาเลือก 3     3 (3-0-9) 
 CET xxx วชิาเลือกในกลุ่มวชิาเลือก 4     3 (3-0-9) 
 CET 602 การศึกษาโครงการวจิยัเฉพาะเร่ือง    3 (0-6-12) 
  Special Research Study 
   รวม       10 (6-9-33) 
         ช่ัวโมง/สัปดาห์ = 48 
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3.1.4.2 สาขาวชิาเอกวศิวกรรมนอกฝ่ัง 
แผนการศึกษา ก 2 (วิทยานิพนธ์  12 หน่วยกติ) 
ช้ันปีที ่1 ภาคการศึกษาที ่1 

 CET 641   พื้นฐานงานวศิวกรรมนอกฝ่ัง     3 (3-0-9) 
  Fundamentals of Offshore Engineering 
 CET xxx วชิาในกลุ่มวชิาเลือกในสาขาวชิาเอก 1   3 (3-0-9) 
 CET xxx วชิาในกลุ่มวชิาเลือกในสาขาวชิาเอก 2   3 (3-0-9) 
  รวม       9 (9-0-27) 
         ช่ัวโมง/สัปดาห์ = 36 

ช้ันปีที ่1 ภาคการศึกษาที ่2 
 CET xxx วชิาในกลุ่มวชิาเลือกในสาขาวชิาเอก 3   3 (3-0-9) 
 CET xxx วชิาในกลุ่มวชิาเลือกในสาขาวชิาเอก 4   3 (3-0-9) 
 CET xxx วชิาในกลุ่มวชิาเลือกในสาขาวชิาเอก 5   3 (3-0-9) 
  รวม       9 (9-0-27) 
         ช่ัวโมง/สัปดาห์ = 36 

ช้ันปีที ่2 ภาคการศึกษาที ่1 
 CET xxx วชิาเลือกในกลุ่มวชิาเลือก 1     3 (3-0-9)
 CET xxx วชิาเลือกในกลุ่มวชิาเลือก 2     3 (3-0-9) 
  CET 601 วทิยานิพนธ์      6 (0-12-24) 
  Thesis 
  รวม       12 (6-12-42) 
         ช่ัวโมง/สัปดาห์ = 60 

ช้ันปีที ่2 ภาคการศึกษาที ่2 
 CET 604   สัมมนาทางเทคโนโลยวีศิวกรรมโยธา    1 (0-3-3) 
  Civil Engineering Technology Seminar   
  CET 601 วทิยานิพนธ์      6 (0-12-24) 
  Thesis 
  รวม       7 (0-15-27) 
         ช่ัวโมง/สัปดาห์ = 42 
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  แผนการศึกษา ข (การค้นคว้าอสิระ  6 หน่วยกติ) 
ช้ันปีที ่1 ภาคการศึกษาที ่1 

 CET 641   พื้นฐานงานวศิวกรรมนอกฝ่ัง     3 (3-0-9) 
  Fundamentals of Offshore Engineering 
 CET xxx วชิาในกลุ่มวชิาเลือกในสาขาวชิาเอก 1   3 (3-0-9) 
 CET xxx วชิาในกลุ่มวชิาเลือกในสาขาวชิาเอก 2   3 (3-0-9) 
  รวม       9 (9-0-27) 
         ช่ัวโมง/สัปดาห์ = 36 

ช้ันปีที ่1 ภาคการศึกษาที ่2 
 CET xxx วชิาในกลุ่มวชิาเลือกในสาขาวชิาเอก 3   3 (3-0-9) 
 CET xxx วชิาในกลุ่มวชิาเลือกในสาขาวชิาเอก 4   3 (3-0-9) 
 CET xxx วชิาในกลุ่มวชิาเลือกในสาขาวชิาเอก 5   3 (3-0-9) 
  รวม       9 (9-0-27) 
         ช่ัวโมง/สัปดาห์ = 36 

ช้ันปีที ่2 ภาคการศึกษาที ่1 
 CET xxx วชิาเลือกในกลุ่มวชิาเลือก 1     3 (3-0-9)
 CET xxx วชิาเลือกในกลุ่มวชิาเลือก 2     3 (3-0-9) 
 CET 602 การศึกษาโครงการวจิยัเฉพาะเร่ือง    3 (0-6-12) 
  Special Research Study 
   รวม       9 (6-6-30) 
         ช่ัวโมง/สัปดาห์ = 42 

ช้ันปีที ่2 ภาคการศึกษาที ่2 
 CET 604   สัมมนาทางเทคโนโลยวีศิวกรรมโยธา    1 (0-3-3) 
  Civil Engineering Technology Seminar   
 CET xxx วชิาเลือกในกลุ่มวชิาเลือก 3     3 (3-0-9) 
 CET xxx วชิาเลือกในกลุ่มวชิาเลือก 4     3 (3-0-9) 
 CET 602 การศึกษาโครงการวจิยัเฉพาะเร่ือง    3 (0-6-12) 
  Special Research Study 
   รวม       10 (6-9-33) 
         ช่ัวโมง/สัปดาห์ = 48 
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3.1.4.3 สาขาวชิาเอกวศิวกรรมขนส่งและโลจิสติกส์ 
แผนการศึกษา ก 2 (วิทยานิพนธ์  12 หน่วยกติ) 
ช้ันปีที ่1 ภาคการศึกษาที ่1 

 CET 672   สถิติส าหรับวศิวกรรมขนส่งและโลจิสติกส์    3 (3-0-9) 
  Statistics for Transportation and Logistics Engineering 
 CET xxx วชิาในกลุ่มวชิาเลือกในสาขาวชิาเอก 1   3 (3-0-9) 
 CET xxx วชิาในกลุ่มวชิาเลือกในสาขาวชิาเอก 2   3 (3-0-9) 
  รวม       9 (9-0-27) 
         ช่ัวโมง/สัปดาห์ = 36 

ช้ันปีที ่1 ภาคการศึกษาที ่2 
 CET xxx วชิาในกลุ่มวชิาเลือกในสาขาวชิาเอก 3   3 (3-0-9) 
 CET xxx วชิาในกลุ่มวชิาเลือกในสาขาวชิาเอก 4   3 (3-0-9) 
 CET xxx วชิาในกลุ่มวชิาเลือกในสาขาวชิาเอก 5   3 (3-0-9) 
  รวม       9 (9-0-27) 
         ช่ัวโมง/สัปดาห์ = 36 

ช้ันปีที ่2 ภาคการศึกษาที ่1 
 CET xxx วชิาเลือกในกลุ่มวชิาเลือก 1     3 (3-0-9)
 CET xxx วชิาเลือกในกลุ่มวชิาเลือก 2     3 (3-0-9) 
  CET 601 วทิยานิพนธ์      6 (0-12-24) 
  Thesis 
  รวม       12 (6-12-42) 
         ช่ัวโมง/สัปดาห์ = 60 

ช้ันปีที ่2 ภาคการศึกษาที ่2 
 CET 604   สัมมนาทางเทคโนโลยวีศิวกรรมโยธา    1 (0-3-3) 
  Civil Engineering Technology Seminar   
  CET 601 วทิยานิพนธ์      6 (0-12-24) 
  Thesis 
  รวม       7 (0-15-27) 
         ช่ัวโมง/สัปดาห์ = 42 
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  แผนการศึกษา ข (การค้นคว้าอสิระ  6 หน่วยกติ) 
ช้ันปีที ่1 ภาคการศึกษาที ่1 

 CET 672   สถิติส าหรับวศิวกรรมขนส่งและโลจิสติกส์   3 (3-0-9) 
  Statistics for Transportation and Logistics Engineering 
 CET xxx วชิาในกลุ่มวชิาเลือกในสาขาวชิาเอก 1   3 (3-0-9) 
 CET xxx วชิาในกลุ่มวชิาเลือกในสาขาวชิาเอก 2   3 (3-0-9) 
  รวม       9 (9-0-27) 
         ช่ัวโมง/สัปดาห์ = 36 

ช้ันปีที ่1 ภาคการศึกษาที ่2 
 CET xxx วชิาในกลุ่มวชิาเลือกในสาขาวชิาเอก 3   3 (3-0-9) 
 CET xxx วชิาในกลุ่มวชิาเลือกในสาขาวชิาเอก 4   3 (3-0-9) 
 CET xxx วชิาในกลุ่มวชิาเลือกในสาขาวชิาเอก 5   3 (3-0-9) 
  รวม       9 (9-0-27) 
         ช่ัวโมง/สัปดาห์ = 36 

ช้ันปีที ่2 ภาคการศึกษาที ่1 
 CET xxx วชิาเลือกในกลุ่มวชิาเลือก 1     3 (3-0-9)
 CET xxx วชิาเลือกในกลุ่มวชิาเลือก 2     3 (3-0-9) 
 CET 602 การศึกษาโครงการวจิยัเฉพาะเร่ือง    3 (0-6-12) 
  Special Research Study 
   รวม       9 (6-6-30) 
         ช่ัวโมง/สัปดาห์ = 42 

ช้ันปีที ่2 ภาคการศึกษาที ่2 
 CET 604   สัมมนาทางเทคโนโลยวีศิวกรรมโยธา    1 (0-3-3) 
  Civil Engineering Technology Seminar   
 CET xxx วชิาเลือกในกลุ่มวชิาเลือก 3     3 (3-0-9) 
 CET xxx วชิาเลือกในกลุ่มวชิาเลือก 4     3 (3-0-9) 
 CET 602 การศึกษาโครงการวจิยัเฉพาะเร่ือง    3 (0-6-12) 
  Special Research Study 
   รวม       10 (6-9-33) 
         ช่ัวโมง/สัปดาห์ = 48 
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 3.1.5  ค าอธิบายรายวชิา  
 ค าอธิบายรายวชิา (ภาคผนวก ก.)  

3.2 ช่ือ สกุล เลขประจ าตัวบัตรประชาชน ต าแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์  
 3.2.1 อาจารย์ประจ าหลกัสูตร  

 

ที ่

ช่ือ – สกลุ 
(ระบุต าแหน่งทางวชิาการ) 

คุณวุฒิการศึกษา (สาขาวชิา), 
สถาบันทีส่ าเร็จการศึกษา, 

ประเทศทีส่ าเร็จการศึกษา  

(ปีทีส่ าเร็จการศึกษา) 

ภาระงานสอน (ชม./สัปดาห์) 
(ปีการศึกษา) 

2557 2558 2559 2560 2561 

1 ผศ.ดร.ชยัณรงค ์ อธิสกลุ ปร.ด. (วศิวกรรมโยธา),  
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี,  
ประเทศไทย (2551) 
วศ.บ. (วศิวกรรมโยธา),  
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี,  
ประเทศไทย (2542) 

14 14 14 14 14 

2 รศ.ดร.สุทศัน์  ลีลาทววีฒัน์ Ph.D. (Civil Engineering),  
University of Michigan, U.S.A (2541) 
M.S. (Civil Engineering),  
University of Michigan, U.S.A (2538) 
วศ.บ. (วศิวกรรมโยธา),  
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั,  
ประเทศไทย (2536) 

9 9 9 9 9 

3 รศ.ดร.อ าพล  การุณสุนทวงษ ์      Ph.D. (Transportation Engineering), 
University of Texas at Austin, U.S.A (2549) 
M.S. (Transportation Engineering),  
University of Texas at Austin, U.S.A (2545) 
วศ.บ. (วศิวกรรมโยธา), เกียรตินิยมอนัดบั 2 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั,  
ประเทศไทย (2540) 

12 12 12 12 12 
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ที ่

ช่ือ – สกลุ 
(ระบุต าแหน่งทางวชิาการ) 

คุณวุฒิการศึกษา (สาขาวชิา), 
สถาบันทีส่ าเร็จการศึกษา, 

ประเทศทีส่ าเร็จการศึกษา  

(ปีทีส่ าเร็จการศึกษา) 

ภาระงานสอน (ชม./สัปดาห์) 
(ปีการศึกษา) 

2557 2558 2559 2560 2561 

4 ดร.บุญมี  ชินนาบุญ ปร.ด. (วศิวกรรมโยธา),  
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี,  
ประเทศไทย (2551) 
วศ.ม. (วศิวกรรมโยธา),  
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี,  
ประเทศไทย (2544) 
วศ.บ. (วศิวกรรมโยธา),  
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี,  
ประเทศไทย (2541) 

15 15 15 15 15 

5 ดร.วศิน  เกียรติโกมล                   Ph.D. (Transportation Engineering), 
University of Tennessee at Knoxville,  
U.S.A (2548) 
M.S. (Transportation Engineering),  
University of Tennessee at Knoxville,  
U.S.A (2546) 
วศ.บ. (วศิวกรรมโยธา),  
สถาบนัเทคโนโลยนีานาชาติสิรินธร, 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์, 
ประเทศไทย (2542) 

18 18 18 18 18 
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1.2.2 อาจารย์ ประจ า  
 

ที ่

ช่ือ – สกลุ 
(ระบุต าแหน่งทางวชิาการ) 

คุณวุฒิการศึกษา (สาขาวชิา), 
สถาบันทีส่ าเร็จการศึกษา, 

ประเทศทีส่ าเร็จการศึกษา  

(ปีทีส่ าเร็จการศึกษา) 

ภาระงานสอน (ชม./สัปดาห์) 
(ปีการศึกษา) 

2557 2558 2559 2560 2561 

1 ศ.ดร.สมชาย  ชูชีพสกลุ Ph.D. (Civil Engineering),  
University of Texas, U.S.A. (2526) 
M.S.C.E. (Civil Engineering),  
University of Texas, U.S.A. (2519) 
วศ.บ. (วศิวกรรมโยธา),  
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั,  
ประเทศไทย (2517) 

10 10 10 10 10 

2 ศ.ดร.ชยั  จาตุรพิทกัษก์ลุ Ph.D. (วศิวกรรมโยธา),  
New Jersey Institute of Technology,  
U.S.A (2536) 
วศ.ม (โครงสร้างและการก่อสร้าง),  
สถาบนัเทคโนโลยแีห่งเอเซีย,  
ประเทศไทย (2530) 
วศ.บ. (วศิวกรรมโยธา),  
สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี,  
ประเทศไทย (2527) 

5 5 5 5 5 

3 ศ.ดร.ชยัยทุธ  ชินณะราศรี D.Eng. (Intergrated Water Res. 
Management),  
Asian Institute of Technology,  
Thailand (2543) 
M.Eng. (Water Resources Engineering), 
Asian Institute of Technology,  
Thailand (2533) 
วศ.บ. (วศิวกรรมโยธา),  
สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี,  
ประเทศไทย (2528) 

13 13 13 13 13 
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ที ่

ช่ือ – สกลุ 
(ระบุต าแหน่งทางวชิาการ) 

คุณวุฒิการศึกษา (สาขาวชิา), 
สถาบันทีส่ าเร็จการศึกษา, 

ประเทศทีส่ าเร็จการศึกษา  

(ปีทีส่ าเร็จการศึกษา) 

ภาระงานสอน (ชม./สัปดาห์) 
(ปีการศึกษา) 

2557 2558 2559 2560 2561 

4 รศ.เอนก  ศิริพานิชกร M.Eng. (Structural Engineering),  
Asian Institute of Technology,  
Thailand (2528) 
วศ.บ. (วศิวกรรมโยธา),  
สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี,  
ประเทศไทย (2525) 

12 12 12 12 12 

5 รศ.ดร.สมเกียรติ   
รุ่งทองใบสุรีย ์

D.Eng. (Civil Engineering),  
Kyoto University, Japan (2534) 
M.Eng. (Civil Engineering),  
Kyoto University, Japan (2531) 
วศ.บ. (วศิวกรรมโยธา), 
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์,  
ประเทศไทย (2528) 

14 14 14 14 14 

6 รศ.ดร.ภาณุวฒัน์  สุริยฉตัร Ph.D. (Dean's Honor List, Engineering),  
McGill University, Montreal, Canada (2535) 
M.Eng. (Geotechnical Engineering),  
Asian Institute of Technology,  
Thailand (2528) 
B.Eng. (Honor, Mining and Metallurgical 
Engineering), Prince of Songkhla 
University, Thailand (2524) 

12 12 12 12 12 

7 รศ.ดร.ธวชัชยั   
เหล่าศิริหงษท์อง 

Ph.D. (Transportation Engineering),  
The Ohio State University, Canada (2540) 
วศ.ม. (Transportation Engineering), 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั,  
ประเทศไทย (2534) 
วศ.บ. (วศิวกรรมโยธา), 
มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์,  
ประเทศไทย (2531) 

12 12 12 12 12 
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ที ่

ช่ือ – สกลุ 
(ระบุต าแหน่งทางวชิาการ) 

คุณวุฒิการศึกษา (สาขาวชิา), 
สถาบันทีส่ าเร็จการศึกษา, 

ประเทศทีส่ าเร็จการศึกษา  

(ปีทีส่ าเร็จการศึกษา) 

ภาระงานสอน (ชม./สัปดาห์) 
(ปีการศึกษา) 

2557 2558 2559 2560 2561 

8 รศ.ดร.ทวชิ  พลูเงิน ปร.ด. (วศิวกรรมโยธา),  
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี,  
ประเทศไทย (2548) 
วศ.บ. (วศิวกรรมโยธา),  
สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี,  
ประเทศไทย (2540) 

20 20 20 20 20 

9 ผศ.ดร.วรีชาติ  ตั้งจิรภทัร ปร.ด. (วศิวกรรมโยธา),  
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี,  
ประเทศไทย (2550) 
วศ.ม. (วศิวกรรมโยธา),  
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี,  
ประเทศไทย (2547) 
วศ.บ. (วศิวกรรมโยธา),  
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี,  
ประเทศไทย (2543) 

18 18 18 18 18 

10 ผศ.ดร.สมโพธิ  อยูไ่ว Ph.D. (Soil Engineering),  
สถาบนัเทคโนโลยแีห่งเอเซีย,  
ประเทศไทย (2546) 
วศ.ม. (วศิวกรรมโยธา),  
สถาบนัเทคโนโลยแีห่งเอเซีย,  
ประเทศไทย (2542) 
วศ.บ. (วศิวกรรมโยธา),  
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั,  
ประเทศไทย (2539) 

13 13 13 13 13 

11 ผศ.ดร.อภินติั  อชักลุ Ph.D. (Structural Engineering),  
Virginia Tech, U.S.A (2547) 
M.Eng. (Civil Engineering),  
Illinois Institute of Technology, 
Chicago (2542) 
วศ.บ. (วศิวกรรมโยธา),   
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั,ประเทศไทย (2537) 

15 15 15 15 15 
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ที ่

ช่ือ – สกลุ 
(ระบุต าแหน่งทางวชิาการ) 

คุณวุฒิการศึกษา (สาขาวชิา), 
สถาบันทีส่ าเร็จการศึกษา, 

ประเทศทีส่ าเร็จการศึกษา  

(ปีทีส่ าเร็จการศึกษา) 

ภาระงานสอน (ชม./สัปดาห์) 
(ปีการศึกษา) 

2557 2558 2559 2560 2561 

12 รศ.ดร.วรัช  กอ้งกิจกลุ Ph.D. (Civil Engineering),  
The University of Tokyo, Japan (2547) 
วศ.ม. (วศิวกรรมโยธา),  
สถาบนัเทคโนโลยแีห่งเอเซีย,  
ประเทศไทย (2544)  
วศ.บ. (วศิวกรรมโยธา),  
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั,  
ประเทศไทย (2542) 

14 14 14 14 14 

13 รศ.ดร.พรเกษม  จงประดิษฐ ์ Ph.D. (Civil Engineering),  
The University of Tokyo, Japan (2544) 
M.E. (Civil Engineering),  
The University of Tokyo, Japan (2541) 
วศ.บ. (วศิวกรรมโยธา), 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั,  
ประเทศไทย (2539) 

14 14 14 14 14 

14 ดร.ชยัวฒัน์  เอกวฒัน์พานิช Ph.D. (วศิวกรรมโยธาและส่ิงแวดลอ้ม), 
Tohoku University, Japan (2550) 
วศ.ม. (วศ.ทรัพยากรน ้ า), 
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี, 
ประเทศไทย (2545) 
วศ.บ. (วศิวกรรมโยธา), 
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์, 
ประเทศไทย (2540) 

11 11 11 11 11 

15 ดร.ดวงฤดี  โฆษิตกิตติวงศ ์ ปร.ด. (วศิวกรรมโยธา),  
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี,  
ประเทศไทย (2555) 
วศ.บ. (วศิวกรรมโยธา),  
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี,  
ประเทศไทย (2548) 

16 16 16 16 16 
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3.2.3 อาจารย์พเิศษ  
 

ที ่

ช่ือ-สกลุ 
(ระบุต าแหน่งทางวชิาการ ) 

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด (สาขาวชิา) 
สถาบันทีส่ าเร็จการศึกษา 

1 รศ.ดร.ไพบูลย ์ปัญญาคะโป 
 

Ph.D. (Civil Engineering), 
Asian Institute of Technology 

2 รศ.ดร.วรรณวทิย ์แตม้ทอง 
 

Ph.D. (Civil Engineering), 
University of Michigan, Ann Arbor 

3 ผศ.ดร.วรีศกัด์ิ ลิขิตเรืองศิลป์ 
 

Ph.D. (Civil Engineering), 
University of Michigan 

4 ผศ.ดร.ประวณี ชมปรีดา 
 

Ph.D. (Civil Engineering), 
University of Michigan, Ann Arbor 

5 ดร.พรพงศ ์อศัวดรเดชา 
 

D. Eng. (Geotechnical Engineering), 
Asian Institute of Technology 

6 ดร.อ านาจ ฤทธิรงค ์
 

Ph.D. (Geotechnical Engineering), 
University of Western Ontario 

7 ดร.วนิดา  จนัทร์ทอง 
 

Ph.D. (Earth Sciences), 
University of Leeds 

8 ดร.กิตติ  ทรัพยป์ระสม Ph.D. (Civil Engineering), 
Utah State University 

9 ดร.อภิชยั  อิสริยานุกลู Ph.D. (Civil Engineering), 
Purdue University 

10 อ.สุพฒัน์ นภานพรัตน์แกว้ M.Sc. (Gas Engineering and Management), 
Chulalongkorn University 

 

4.  องค์ประกอบเกีย่วกบัประสบการณ์ภาคสนาม  (การฝึกงาน หรือสหกจิศึกษา) (ถ้ามี) 
   ไม่มี 
5.  ข้อก าหนดเกี่ยวกบัการท าโครงงานหรืองานวจัิย (ถ้าม)ี 

ขอ้ก าหนดในการท างานวิจยั ตอ้งเป็นหัวขอ้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประยุกตด์า้นเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา 
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา วิศวกรรมนอกฝ่ัง และวิศวกรรมขนส่งและโลจิสติกส์ และคาดว่าจะน าไปใชง้าน
หากงานวิจยัส าเร็จ หรือเป็นงานวิจยัท่ีมุ่งเน้นการสร้างผลงานวิจยัเพื่อพฒันางานดา้นเทคโนโลยีวิศวกรรม
โยธา ดา้นวิศวกรรมนอกฝ่ัง และดา้นวศิวกรรมขนส่งและโลจิสติกส์ โดยมีจ านวนผูท้  างานวิจยั 1 คน และมี
รายงานท่ีตอ้งน าส่งตามรูปแบบและระยะเวลาท่ีหลกัสูตรก าหนด อยา่งเคร่งครัด  
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5.1 ค าอธิบายโดยย่อ 
นักศึกษาจะต้องมีความเขา้ใจในงานวิจยัด้านเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา

วิศวกรรมนอกฝ่ัง หรือวิศวกรรมขนส่งและโลจิสติกส์ตามท่ีนกัศึกษาสนใจและไดเ้สนอหัวขอ้วิจยัไว ้โดย
นกัศึกษาตอ้งสามารถอธิบายทฤษฎีท่ีน ามาใชใ้นการท างานวิจยั ประโยชน์ท่ีจะไดรั้บจากการท างานวิจยั มี
ขอบเขตงานวจิยัท่ีสามารถท าเสร็จภายในระยะเวลาท่ีก าหนด 

5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
นกัศึกษามีความสามารถในการวางแผนโครงการศึกษาวิจยั การสืบคน้ขอ้มูล การใช้เคร่ืองมือและ

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าหรับการศึกษาวิจยั การเขียนรายงานและน าเสนอ โดยโครงงานวิจยัควรท่ีจะ
สามารถเป็นตน้แบบในการพฒันาต่อได ้

5.3 ช่วงเวลา 
ภาคการศึกษาท่ี 1-2  ของปีการศึกษาท่ี 2 

5.4 จ านวนหน่วยกติ 
วทิยานิพนธ์     12 หน่วยกิต 
การศึกษาโครงการวจิยัเฉพาะเร่ือง  6   หน่วยกิต 

5.5  การเตรียมการ  
มีการก าหนดชั่วโมงการให้ค  าปรึกษา จดัท าบันทึกการให้ค  าปรึกษา ให้ข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับ

โครงการวจิยัรวมถึงตวัอยา่งงานวจิยัใหศึ้กษาเป็นแนวทาง และติดตามผลงานของนกัศึกษาอยา่งสม ่าเสมอ  
5.6 กระบวนการประเมินผล  
    ประเมินผลจากความกา้วหนา้ในการท างานวิจยั และประเมินผลจากการน าเสนอตามระยะเวลา และ

การสอบการน าเสนอท่ีมีคณะกรรมการสอบไม่ต ่ากวา่ 3 ท่าน 
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 
1.  การพฒันาคุณลกัษณะพเิศษของนักศึกษา   

คุณลกัษณะพเิศษ กลยุทธ์หรือกจิกรรมของนักศึกษา 

ดา้นบุคลิกภาพ มีการสอดแทรกเร่ือง การแต่งกาย การเขา้สังคม เทคนิคการเจรจา 
ส่ือสาร การมีมนุษยสัมพนัธ์ท่ีดี และการวางตวัในการท างานใน
บางรายวิชาท่ี เก่ียวข้อง และในกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ก่อนท่ี
นกัศึกษาจะส าเร็จการศึกษา 

ดา้นภาวะผูน้ า และความรับผิดชอบ
ตลอดจนมีวนิยัในตนเอง 

- ก าหนดใหมี้รายวชิาซ่ึงนกัศึกษาตอ้งท างานเป็นกลุ่ม และมีการ
ก าหนดหวัหนา้กลุ่มในการท ารายงานตลอดจน ก าหนดให้ทุกคน
มีส่วนร่วมในการน าเสนอรายงาน เพื่อเป็นการฝึกใหน้กัศึกษาได้
สร้างภาวะผูน้ าและการเป็นสมาชิกกลุ่มท่ีดี 

- มีกิจกรรมนกัศึกษาท่ีมอบหมายใหน้กัศึกษาหมุนเวยีนกนัเป็น
หวัหนา้ในการด าเนินกิจกรรม เพื่อฝึกใหน้กัศึกษามีความ
รับผดิชอบ 

- มีกติกาท่ีจะสร้างวนิยัในตนเอง เช่น การเขา้เรียนตรงเวลา การเขา้
เรียนอยา่งสม ่าเสมอ การมีส่วนร่วมในชั้นเรียน เสริมความกลา้ใน
การแสดงความคิดเห็น 

จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ มีการใหค้วามรู้ถึงผลกระทบต่อสังคม และขอ้กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัการกระท าความผดิเก่ียวกบัวชิาชีพทางดา้นวศิวกรรมโยธา 
วศิวกรรมนอกฝ่ัง และวศิวกรรมขนส่งและโลจิสติกส์ 

 
2.  การพฒันาผลการเรียนรู้ในแต่ ละด้าน  
 2.1  คุณธรรม จริยธรรม 

 2.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
เน่ืองจากงานทางดา้นวศิวกรรมโยธา วิศวกรรมนอกฝ่ัง และวิศวกรรมขนส่งและโลจิสติกส์ เป็นงาน

ท่ีส่งเสริมการพฒันาประเทศให้มีความกา้วหน้า วิศวกรท่ีเก่ียวขอ้งกบังานดงักล่าวนอกจากจะตอ้งมีความรู้
และความสามารถแลว้ ยงัตอ้งเป็นผูท่ี้มีคุณธรรม และจริยธรรม ตลอดจนตอ้งมีความรับผดิชอบสูงต่อหนา้ท่ี 
โดยต้องค านึงถึงความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน รวมถึงผลกระทบท่ีมีต่อส่ิงแวดล้อม เพื่อให้
ประเทศชาติมีการพฒันาอยา่งย ัง่ยืน ดงันั้นอาจารยผ์ูส้อนในแต่ละวิชาจะพยายามสอดแทรกคุณธรรม และ
จริยธรรมใหก้บันกัศึกษาตามหวัขอ้ทั้ง 6 ขอ้ต่อไปน้ี 
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(1)  สามารถจดัการปัญหาทางคุณธรรม จริยธรรมท่ีซับซ้อนเชิงวิชาการหรือวิชาชีพ โดยค านึงถึง
ความรู้สึกของผูอ่ื้น  

(2)  สามารถวินิจฉัยและแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึนไดอ้ย่างผูรู้้และมีหลกัฐานอย่างชดัเจนโดยอาศยัหลกั
คุณธรรมและจริยธรรม เพื่อก่อให้เกิดความยุติธรรม และความถูกตอ้งตามหลกัการ เหตุผล และ
ค่านิยมอนัดีงาม 

(3)  สามารถให้ขอ้สรุปของปัญหาซ่ึงไวต่อความรู้สึก อนัจะน าไปสู่การแกไ้ขปัญหาให้กบัผูท่ี้ไดรั้บ
ผลกระทบ 

(4)  สามารถริเร่ิมในการยกปัญหาทางจรรยาบรรณท่ีมีอยู่เพื่อทบทวนและแก้ไข หรือให้การ
สนบัสนุนอยา่งจริงจงัให้ผูอ่ื้น ใชก้ารวินิจฉยัทางดา้นคุณธรรม จริยธรรมในการจดัการขอ้โตแ้ยง้
และปัญหาท่ีมีผลกระทบต่อตนเอง และผูอ่ื้น 

(5)  มีสภาวะผู ้น าในการส่งเสริมให้มีการประพฤติปฏิบัติตามหลักคุณธรรม จริยธรรม ใน
สภาพแวดลอ้มของการท างาน และในชุมชนท่ีกวา้งขวางข้ึน 

(6)  มีจรรยาบรรณทางวชิาการและวชิาชีพ  
1.1.2 กลยุทธ์การสอนทีใ่ช้พฒันาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
             ก าหนดให้มีการสอดแทรกกรณีศึกษาท่ีเก่ียวข้องกับปัญหาทางคุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพในการสอนทุกรายวิชา โดยยกตวัอย่างปัญหาท่ีเกิดข้ึนจริงและ
แนวทางในการวินิจฉัยและแกไ้ขปัญหาดว้ยความยุติธรรม ถูกตอ้งตามหลกัการ เหตุผล และค านึงถึง
ผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนทั้งกบัตนเองและผูอ่ื้น มีการก าหนดคะแนนในเร่ืองคุณธรรม จริยธรรมให้เป็น
ส่วนหน่ึงของคะแนนความประพฤติของนกัศึกษา เพื่อเป็นการปลูกฝังให้นกัศึกษามีระเบียบวินยั ตรง
ต่อเวลา มีความรับผิดชอบ รู้หน้าท่ีของการเป็นวิศวกรท่ีดี มีความซ่ือสัตย ์ไม่กระท าการทุจริตต่อ
หน้าท่ี ตระหนักถึงความส าคญัของการมีจรรยาบรรณทางวิชาชีพ และส่งเสริมให้มีการท างานเป็น
กลุ่มเพื่อฝึกฝนให้นักศึกษาได้แสดงออกซ่ึงภาวะความเป็นผูน้ า รู้จกัแสดงความคิดเห็น รับฟังความ
คิดเห็นและค านึงถึงความรู้สึกของผูอ่ื้น 
2.1.3   กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
(1) ประเมินจากการตรงต่อเวลาของนกัศึกษาในการเขา้ชั้นเรียน การส่งงานท่ีไดรั้บมอบหมายตรง

ตามก าหนด ความรับผดิชอบในหนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมาย 
(2) ประเมินจากการมีวนิยัและความพร้อมเพรียงของนกัศึกษาในการเขา้ร่วมกิจกรรมเสริมหลกัสูตร 
(3) ประเมินจากพฤติกรรมในการสอบและการท าวจิยั รวมถึงปริมาณการกระท าทุจริตในการสอบ 
(4) ประเมินจากผลการท างานหรือการท ากิจกรรมร่วมกบัผูอ่ื้น 
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2.2 ความรู้ 
  2.2.1  ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 

นกัศึกษาตอ้งมีความรู้เก่ียวกบังานดา้นวิศวกรรมโยธา วิศวกรรมนอกฝ่ัง และวิศวกรรมขนส่งและ 
โลจิสติกส์ ตามสาขาวิชาท่ีตนเลือก เพื่อให้นักศึกษาสามารถน าความรู้ท่ีได้ไปประกอบอาชีพและพฒันา
ประเทศใหมี้ความเจริญกา้วหนา้ โดยมาตรฐานดา้นความรู้จะก าหนดใหค้รอบคลุมหวัขอ้ต่างๆดงัต่อไปน้ี 

(1) มีความรู้และความเข้าใจอย่างถ่องแท้ในเน้ือหาสาระ ตลอดจนหลักการและทฤษฎีท่ีส าคัญ
ทางดา้นเทคโนโลยวีศิวกรรมโยธา 

(2) สามารถน าหลกัการท่ีศึกษามาประยกุตใ์นการศึกษาคน้ควา้ทางวชิาการหรือการปฏิบติัในวิชาชีพ
วศิวกรรมโยธา วศิวกรรมนอกฝ่ัง และวศิวกรรมขนส่งและโลจิสติกส์  

(3) มีความเขา้ใจทฤษฎี การวิจยัและการปฏิบติัทางวิชาชีพทางเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธาอยา่งลึกซ้ึง 
ในเน้ือหาวชิาท่ีไดท้  าการศึกษาหรือกลุ่มวชิาเฉพาะในระดบัแนวหนา้ 

(4) มีความเขา้ใจในวิธีการพฒันาความรู้ใหม่ๆ และการประยุกต ์ตลอดจนผลกระทบของผลงานวิจยั
ในปัจจุบนัท่ีมีต่อองคค์วามรู้ในสาขาเทคโนโลยวีศิวกรรมโยธา และต่อการปฏิบติัในวชิาชีพ 

(5) ตระหนักในระเบียบข้อบังคบัท่ีใช้อยู่ในสภาพแวดล้อมของระดับชาติและนานาชาติท่ีอาจมี
ผลกระทบต่อสาขาเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธารวมทั้งเหตุผลและการเปล่ียนแปลงท่ีอาจจะเกิดข้ึน
ในอนาคต 

(6) มีความรู้ในแนวกวา้งของสาขาวิชาท่ีศึกษาเพื่อให้เล็งเห็นการเปล่ียนแปลง  และเขา้ใจผลกระทบ
ของเทคโนโลยใีหม่ๆ 

(7) สามารถบูรณาการความรู้ท่ีศึกษากบัความรู้ในศาสตร์อ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 
  2.2.2 กลยุทธ์การสอนทีใ่ช้พฒันาการเรียนรู้ด้านความรู้ 
  ใช้การเรียนการสอนในหลากหลายรูปแบบ โดยเน้นหลกัการทางทฤษฎี และประยุกต์ทางปฏิบติัใน
สภาพแวดล้อมจริง โดยทนัต่อการเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยี ทั้ งน้ีให้เป็นไปตามลักษณะของรายวิชา
ตลอดจนเน้ือหาสาระของรายวชิานั้น ๆ นอกจากน้ีควรจดัให้มีการเรียนรู้จากสถานการณ์จริงโดยการศึกษาดู
งานหรือเชิญผูเ้ช่ียวชาญท่ีมีประสบการณ์ตรงมาเป็นวทิยากรพิเศษเฉพาะเร่ือง 
  2.2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 

ประเมินจากผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและการปฏิบติัของนกัศึกษา ในดา้นต่าง ๆ คือ 
(1) การทดสอบยอ่ย 
(2) การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน 
(3) ประเมินจากรายงานท่ีนกัศึกษาจดัท า 
(4) ประเมินจากโครงการท่ีน าเสนอ 
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 2.3. ทกัษะทางปัญญา 
  2.3.1  ผลการเรียนรู้ด้านทกัษะทางปัญญา 

นักศึกษาตอ้งสามารถพฒันาตนเองและประกอบวิชาชีพได้โดยพึ่ งตนเองได้เม่ือจบการศึกษาแล้ว 
ดงันั้นนักศึกษาจ าเป็นตอ้งได้รับการพฒันาทกัษะทางปัญญาไปพร้อมกบัคุณธรรม จริยธรรม และความรู้
เก่ียวกบัสาขาวิชาวิศวกรรมโยธาในขณะท่ีสอนนักศึกษา อาจารยต์อ้งเน้นให้นักศึกษาคิดหาเหตุผล เขา้ใจ
ท่ีมาและสาเหตุของปัญหา วิธีการแกปั้ญหารวมทั้งแนวคิดดว้ยตนเอง ไม่สอนในลกัษณะท่องจ า นกัศึกษา
ตอ้งมีคุณสมบติัต่าง ๆจากการสอนเพื่อใหเ้กิดทกัษะทางปัญญาดงัน้ี 

(1) สามารถใช้ความรู้ทางภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติในการจัดการบริบทใหม่ท่ีไม่คาดคิดทาง
เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา และพฒันาแนวคิดริเร่ิมและสร้างสรรค์เพื่อตอบสนองประเด็นหรือ
ปัญหา โดยสามารถใชดุ้ลยพินิจในการตดัสินใจในสถานการณ์ท่ีมีขอ้มูลไม่เพียงพอ 

(2)  สามารถสังเคราะห์และใชผ้ลงานวิจยั ส่ิงตีพิมพท์างวิชาการ หรือรายงานทางวิชาชีพ และพฒันา
ความคิดใหม่ๆ โดยการบูรณาการใหเ้ขา้กบัองคค์วามรู้เดิมหรือเสนอเป็นความรู้ใหม่ท่ีทา้ทาย 

(3) สามารถใช้เทคนิคทัว่ไปหรือเฉพาะทางในการวิเคราะห์ประเด็นหรือปัญหาท่ีซับซ้อนได้อย่าง
สร้างสรรค ์รวมถึงพฒันาขอ้สรุปและขอ้เสนอแนะท่ีเก่ียวขอ้งในดา้นเทคโนโลยวีศิวกรรมโยธา 

(4) สามารถวางแผนและด าเนินการโครงการส าคญัหรือโครงการวิจยัคน้ควา้ทางวิชาการได้ด้วย
ตนเอง โดยการใช้ความรู้ทั้ งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบติั ตลอดถึงการใช้เทคนิคการวิจยั โดยให้
ขอ้สรุปท่ีสมบูรณ์ซ่ึงขยายองค์ความรู้ หรือแนวทางการปฏิบติัในวิชาชีพท่ีมีอยู่เดิมได้อย่างมี
นยัส าคญั 

  2.3.2  กลยุทธ์การสอนทีใ่ช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทกัษะทางปัญญา 
(1) กรณีศึกษาทางการประยกุตเ์ทคโนโลยดีา้นวศิวกรรมโยธาและวศิวกรรมนอกฝ่ัง 
(2) การอภิปรายกลุ่ม 
(3)  ใหน้กัศึกษามีโอกาสปฏิบติังานจริง 

 2.3.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทกัษะทางปัญญา 
  ประเมินตามสภาพจริงจากผลงาน และการปฏิบติัของนกัศึกษา เช่น ประเมินจากการน าเสนอรายงาน
ในชั้นเรียน การทดสอบโดยใชแ้บบทดสอบหรือสัมภาษณ์ เป็นตน้ 

 
 2.4  ทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ 
 2.4.1  ผลการเรียนรู้ด้านทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างตัวบุคคลและความสามารถใน  
  การรับผดิชอบ 

นกัศึกษาตอ้งออกไปประกอบอาชีพซ่ึงส่วนใหญ่ตอ้งเก่ียวขอ้งกบัคนท่ีไม่รู้จกัมาก่อน คนท่ีมาจาก
สถาบนัอ่ืน ๆ และคนท่ีจะมาเป็นผูบ้งัคบับญัชา หรือคนท่ีจะมาอยูใ่ตบ้งัคบับญัชา ความสามารถท่ีจะปรับตวั
ให้เขา้กบักลุ่มคนต่าง ๆเป็นเร่ืองจ าเป็นอยา่งยิง่ ดงันั้นอาจารยต์อ้งสอดแทรกวิธีการท่ีเก่ียวขอ้งกบัคุณสมบติั
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ต่างๆ ต่อไปน้ีให้นักศึกษาระหว่างท่ีสอนวิชา หรืออาจให้นักศึกษาไปเรียนวิชาทางด้านสังคมศาสตร์ท่ี
เก่ียวกบัคุณสมบติัต่าง ๆน้ี 

(1) สามารถแกไ้ขปัญหาท่ีมีความซบัซอ้น หรือความยุง่ยากระดบัสูงทางวชิาชีพไดด้ว้ยตนเอง 
(2) สามารถตดัสินใจในการด าเนินงานไดด้ว้ยตนเอง 
(3) สามารถประเมินตนเองได้ รวมทั้ งวางแผนในการปรับปรุงตนเองให้มีประสิทธิภาพในการ

ปฏิบติังานระดบัสูงได ้
(4) มีความรับผิดชอบในการด าเนินงานของตนเอง และร่วมมือกบัผูอ่ื้นอยา่งเต็มท่ีในการจดัการขอ้

โตแ้ยง้และปัญหาต่างๆ  
(5) แสดงออกทักษะการเป็นผู ้น าได้อย่างเหมาะสมตามโอกาสและสถานการณ์ เพื่อเพิ่มพูน

ประสิทธิภาพในการท างานของกลุ่ม 
(6) มีความรับผดิชอบการพฒันาการเรียนรู้ทั้งของตนเองและทางวชิาชีพอยา่งต่อเน่ือง 

 2.4.2  กลยุทธ์การสอนทีใ่ช้ในการพฒันาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและ 
 ความรับผดิชอบ 

ใช้การสอนท่ีมีการก าหนดกิจกรรมให้มีการท างานเป็นกลุ่ม การท างานท่ีตอ้งประสานงานกบัผูอ่ื้น
ข้ามหลักสูตร หรือต้องค้นควา้หาข้อมูลจากการสัมภาษณ์บุคคลอ่ืน หรือผูมี้ประสบการณ์ โดยมีความ
คาดหวงัในผลการเรียนรู้ดา้นทกัษะความสัมพนัธ์ระหวา่งตวับุคคลและความสามารถในการรับผดิชอบ ดงัน้ี 

(1) สามารถท างานกบัผูอ่ื้นไดเ้ป็นอยา่งดี 
(2) มีความรับผดิชอบต่องานท่ีไดรั้บมอบหมาย 
(3) สามารถปรับตวัเขา้กบัสถานการณ์และวฒันธรรมองคก์รท่ีไปปฏิบติังานไดเ้ป็นอยา่งดี 
(4) มีมนุษยสัมพนัธ์ท่ีดีกบัผูร่้วมงานในองคก์รและกบับุคคลทัว่ไป และมีภาวะผูน้ า 

 2.4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความ 
 รับผดิชอบ 

  ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนกัศึกษาในการน าเสนอรายงานกลุ่มในชั้นเรียนและ
สังเกตจากพฤติกรรมท่ีแสดงออกในการร่วมกิจกรรมต่าง ๆ และความครบถ้วนชัดเจนตรงประเด็นของ
ขอ้มูล 

 
2.5  ทกัษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 

 2.5.1  ผลการเรียนรู้ด้านทกัษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 
(1) สามารถคดักรองขอ้มูลทางคณิตศาสตร์และสถิติเพื่อน ามาใช้ในการศึกษาคน้ควา้ปัญหา สรุป

ปัญหาและเสนอแนะแกไ้ขปัญหาในดา้นต่างๆ  
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(2) สามารถส่ือสารอยา่งมีประสิทธิภาพไดอ้ยา่งเหมาะสมกบักลุ่มบุคคลต่างๆ ทั้งในวงการวิชาการ
และวชิาชีพวศิวกร รวมถึงชุมชนทัว่ไป 

(3) น าเสนอรายงานทั้งในรูปแบบท่ีเป็นทางการและไม่เป็นทางการผ่านส่ิงตีพิมพท์างวิชาการและ
วชิาชีพ รวมทั้งวทิยานิพนธ์หรือโครงการคน้ควา้ท่ีส าคญั 

(4) มีทกัษะในการใชเ้คร่ืองมือท่ีจ าเป็นท่ีมีอยูใ่นปัจจุบนัต่อการท างานท่ีเก่ียวกบังานดา้นวศิวกรรม
โยธา วศิวกรรมนอกฝ่ัง และวศิวกรรมขนส่งและโลจิสติกส์ 

2.5.2 กลยุทธ์การสอนทีใ่ช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ทกัษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการ
ใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 

จดักิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชาต่าง ๆ ให้นกัศึกษาไดว้ิเคราะห์สถานการณ์จ าลอง และสถานการณ์
เสมือนจริง และน าเสนอการแกปั้ญหาท่ีเหมาะสม เรียนรู้เทคนิคการประยุกตเ์ทคโนโลยีดา้นวิศวกรรมโยธา
และวศิวกรรมนอกฝ่ังในหลากหลายสถานการณ์ 

2.5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทกัษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้
เทคโนโลยสีารสนเทศ 

ประเมินจากเทคนิคการน าเสนอโดยใช้ทฤษฎี การเลือกใช้เคร่ืองมือทางเทคโนโลยีดา้นวิศวกรรม
โยธาและวศิวกรรมนอกฝ่ัง หรือคณิตศาสตร์และสถิติ ท่ีเก่ียวขอ้ง 
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3. แผนทีแ่สดงการกระจายความรับผดิชอบมาตรฐานผลการเรียนรู จากหลกัสูตรสู รายวชิา (Curriculum Mapping)  

3.1  แผนทีแ่สดงการกระจายความรับผดิชอบผลการเรียนรู้สู่รายวชิา (Curriculum Mapping) วชิาภาษาองักฤษ 
 ความรับผดิชอบหลกั    ความรับผดิชอบรอง 

รายวชิา 

1.  คุณธรรม จริยธรรม 2.  ความรู้ 3.  ทกัษะทางปัญญา 4.  ด้านทกัษะความสัมพนัธ์

ระหว่างบุคคลและความ

รับผดิชอบ 

5.  ด้านทกัษะการวเิคราะห์

เชิงตวัเลข การส่ือสาร และ

การใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

ง.  หมวดวชิาภาษาองักฤษ 

LNG 550  วชิาปรับพ้ืนภาษาองักฤษส าหรับนกัศึกษา
ระดบับณัฑิตศึกษา 
Remedial English Course for Post 
Graduate Students 2 (1-2-6) 

                         

LNG 600  วชิาภาษาองักฤษระหวา่งการเรียนใน
หลกัสูตรส าหรับนกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา 
Insessional  English Course for Post 
Graduate Students 3 (2-2-9) 
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1.ด้านคุณธรรม จริยธรรม     2.ด้านความรู้     3.ด้านทกัษะทางปัญญา 
(1)  เขา้ใจและซาบซ้ึงในวฒันธรรมไทย ตระหนกัในคุณค่าของ (1)  มีความรู้และความเขา้ใจทางคณิตศาสตร์พ้ืนฐาน (1) มีความคิดอยา่งมีวจิารณญาณท่ีดี 
ระบบคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และ ซ่ือสตัยสุ์จริต  วทิยาศาสตร์พ้ืนฐาน เพ่ือการประยกุตใ์ชก้บังาน   (2) สามารถรวบรวม ศึกษา วเิคราะห์ และ 
(2) มีวนิยั ตรงต่อเวลา รับผิดชอบต่อตนเองและสงัคม เคารพ ทางดา้นวทิยาศาสตร์เทคโนโลย ีและ   สรุปประเด็นปัญหาและความตอ้งการ 
กฎระเบียบและขอ้บงัคบัต่างๆ ขององคก์รและสงัคม  วศิวกรรมศาสตร์ท่ีเก่ียวขอ้ง        (3) สามารถคิด วเิคราะห์ และแกไ้ขปัญหา 
(3) มีภาวะความเป็นผูน้ าและผูต้าม สามารถท างานเป็นหมู่คณะ (2) มีความรู้และเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัการท่ีส าคญั  ดา้นวทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ได ้
สามารถแกไ้ขขอ้ขดัแยง้ตามล าดบัความส าคญั เคารพสิทธิและ ทั้งในเชิงทฤษฎีและปฏิบติั ในเน้ือหาของ  อยา่งมีระบบ รวมถึงการใชข้อ้มูล 
รับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศกัด์ิศรี สาขาวชิาเฉพาะดา้นทางวทิยาศาสตร์และ  ประกอบการตดัสินใจในการท างานได ้
ของความเป็นมนุษย ์     คณิตศาสตร์     อยา่งมีประสิทธิภาพ 
(4) สามารถวเิคราะห์และประเมินผลกระทบจากการใชค้วามรู้ทาง (3) สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวชิาท่ีศึกษากบั (4) มีจินตนาการและความยดืหยุน่ในการ 
วทิยาศาสตร์ และ คณิตศาสตร์ ตอ่บุคคล องคก์ร สงัคมและ  ความรู้ในศาสตร์อ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง   ปรับใชอ้งคค์วามรู้ท่ีเก่ียวขอ้งอยา่งเหมาะสม 
ส่ิงแวดลอ้ม       (4) สามารถวเิคราะห์และแกไ้ขปัญหา ดว้ยวธีิการท่ี (5) สามารถสืบคน้ขอ้มูลและแสวงหา 
(5) มีจรรยาบรรณทางวชิาการและวชิาชีพ และมีความรับผิดชอบใน เหมาะสม รวมถึงการประยกุตใ์ชเ้คร่ืองมือท่ีเหมาะสม ความรู้เพ่ิมเติมไดด้ว้ยตนเอง เพ่ือการ 
ฐานะผูป้ระกอบวชิาชีพ รวมถึงเขา้ใจถึงบริบททางสงัคมของ      (5)  สามารถใชค้วามรู้และทกัษะในสาขาวชิาของตน เรียนรู้ตลอดชีวติ และทนัต่อการ 
วชิาชีพวทิยาศาสตร์ในแต่ละสาขา ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั  ในการประยกุตแ์กไ้ขปัญหาในงานจริงได ้  เปล่ียนแปลงทางองคค์วามรู้และ 

              เทคโนโลยใีหม่ๆ 
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4.  ด้านทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ    5.ด้านทกัษะการวเิคราะห์เชิงตวัเลข การส่ือสารและการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 
(1) สามารถส่ือสารกบักลุ่มคนท่ีหลากหลาย และสามารถสนทนาทั้ง    (1) มีทกัษะในการใชค้อมพิวเตอร์ ส าหรับการท างานท่ีเก่ียวขอ้งกบัวชิาชีพไดเ้ป็นอยา่งดี 
ภาษาไทยและ/หรือภาษาต่างประเทศไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ         (2) มีทกัษะในการวเิคราะห์ขอ้มูลสารสนเทศทาง คณิตศาสตร์หรือการแสดงสถิติประยกุต ์ 
สามารถใชค้วามรู้ในวชิาท่ีศึกษามาส่ือสารต่อสงัคมไดใ้น     ต่อการแกปั้ญหาท่ีเก่ียวขอ้งไดอ้ยา่งสร้างสรรค ์
ประเด็นท่ีเหมาะสม          (3) สามารถประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร ท่ีทนัสมยัไดอ้ยา่งเหมาะสม 
(2) สามารถใหค้วามช่วยเหลือและอ านวยความสะดวกแก่การ    และมีประสิทธิภาพ 
แกปั้ญหาสถานการณ์ต่างๆ ในกลุ่มทั้งในบทบาทของผูน้ า หรือ    (4) มีทกัษะในการส่ือสารขอ้มูลทั้งทางการพดู การเขียน และการส่ือความหมายโดยใช ้
ในบทบาทของผูร่้วมทีมท างาน       สญัลกัษณ์ 
 (3) สามารถวางแผนและรับผดิชอบในการพฒันาการเรียนรู้ของ    (5) สามารถใชเ้คร่ืองมือทางวทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เพื่อประกอบวชิาชีพในสาขาท่ี 
ตนเอง          เก่ียวขอ้งได ้
(4) รู้จกับทบาท หนา้ท่ี และมีความรับผิดชอบในการท างานตามท่ี 
มอบหมาย ทั้งงานบุคคลและงานกลุ่ม สามารถปรับตวัและ 
ท างานร่วมกบัผูอ่ื้นทั้งในฐานะผูน้ าและผูต้ามไดอ้ยา่งมี 
ประสิทธิภาพ สามารถวางตวัไดอ้ยา่งเหมาะสมกบัความ 
รับผิดชอบ 
(5) มีจิตส านึกความรับผดิชอบดา้นความปลอดภยัในการท างาน 
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3.2 แผนทีแ่สดงการกระจายความรับผดิชอบผลการเรียนรู้ สู่ รายวชิา (Curriculum Mapping) วชิาในสาขาวชิาเทคโนโลยวีิศวกรรมโยธา 
 ความรับผดิชอบหลกั    ความรับผดิชอบรอง 

รายวชิา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะความสัมพนัธ์ระหว่าง
บุคคล และความรับผดิชอบ 

5. ทักษะการ
วเิคราะห์เชิงตัวเลข 
การส่ือสาร และการ

ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 
ก.  หมวดวชิาบังคับ                            
CET 604 สัมมนาทางเทคโนโลยวีศิวกรรมโยธา 
Civil Engineering Technology Seminar 

                           

CET 610 การวเิคราะห์และบริหารโครงการ 
Project Analysis and Management 

                           

CET 641 พื้นฐานงานวศิวกรรมนอกฝ่ัง 
Fundamentals of Offshore Engineering 

                          
 

CET 672  สถิติส าหรับวศิวกรรมขนส่งและโลจิสติกส์ 
Statistics for Transportation and Logistics Engineering  

                           

ข.หมวดวชิาเลือก 
สาขาวชิาเอกวศิวกรรมโยธา 

                           

CET 621 การวเิคราะห์และออกแบบโครงสร้างคอนกรีต 
Analysis and Design of Concrete Structures 
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แผนทีแ่สดงการกระจายความรับผดิชอบผลการเรียนรู้ สู่ รายวชิา (Curriculum Mapping)  
 ความรับผดิชอบหลกั    ความรับผดิชอบรอง 

รายวชิา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะความสัมพนัธ์ระหว่าง
บุคคล และความรับผดิชอบ 

5. ทักษะการ
วเิคราะห์เชิงตัวเลข 
การส่ือสาร และการ

ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 
CET 622 การประยกุตใ์ชแ้ละออกแบบโครงสร้างเหล็ก 
Applications and Design of Steel Structures 

                           

CET 623 ระบบโครงสร้างอาคาร 
Building Structural Systems 

                           

CET 624  การวเิคราะห์และออกแบบโครงสร้าง 
อาคารสูง 
Analysis and Design of High-Rise Structures 

                           

CET 625 การวเิคราะห์โครงสร้างและระเบียบวธีิเชิง
ตวัเลข  
Structural Analysis and Numerical Methods 

                           

CET 626 การส ารวจและการทดสอบในงานวศิวกรรม
โยธา 
Investigation and Testing Methods in Civil 
Engineering 
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แผนทีแ่สดงการกระจายความรับผดิชอบผลการเรียนรู้ สู่ รายวชิา (Curriculum Mapping) 

 ความรับผดิชอบหลกั    ความรับผดิชอบรอง 
รายวชิา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะความสัมพนัธ์ระหว่าง

บุคคล และความรับผดิชอบ 
5. ทักษะการ

วเิคราะห์เชิงตัวเลข 
การส่ือสาร และการ

ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 
CET 627 กลศาสตร์ประยกุตข์องวสัดุและโครงสร้าง 
Applied Mechanics of Materials and Structures 

                           

CET 628 ระบบโครงสร้างพื้นฐาน 
Infrastructure Systems 

                           

CET 629 การป้องกนั ซ่อมแซม และการดูแลรักษา
อาคาร 
Building Protection, Repair and Maintenance 

                           

CET 630 เทคนิคและเคร่ืองมือในงานก่อสร้าง 
Construction Techniques and Equipments 

                           

CET 631 วศิวกรรมงานระบบในอาคาร 
Facility Systems in Buildings 

                           

CET 632 การเลือกใชว้สัดุในงานวศิวกรรม 
Materials Selection for Engineering Applications 

                           

 



43 

แผนทีแ่สดงการกระจายความรับผดิชอบผลการเรียนรู้ สู่ รายวชิา (Curriculum Mapping)  
 ความรับผดิชอบหลกั    ความรับผดิชอบรอง 

รายวชิา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะความสัมพนัธ์ระหว่าง
บุคคล และความรับผดิชอบ 

5. ทักษะการ
วเิคราะห์เชิงตัวเลข 
การส่ือสาร และการ

ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 
CET 633 การประยกุตใ์ชแ้ละออกแบบโครงสร้าง
คอนกรีตอดัแรง         
Applications and Design of Prestressed Concrete 
Structures           

                           

CET 605 หวัขอ้พิเศษ 1 
Special Topics I 

                           

สาขาวชิาเอกวศิวกรรมนอกฝ่ัง                            

CET 642 ธรณีวทิยากบัการส ารวจคน้หาปิโตรเลียม
นอกฝ่ัง 
Offshore Petroleum Geology and Exploration 

                           

CET 643 การจดัการและการวเิคราะห์ความเส่ียงใน
อุตสาหกรรมนอกฝ่ัง 
Risk Analysis and Management in Offshore Industry 
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แผนทีแ่สดงการกระจายความรับผดิชอบผลการเรียนรู้ สู่ รายวชิา (Curriculum Mapping) 

 ความรับผดิชอบหลกั    ความรับผดิชอบรอง 
รายวชิา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะความสัมพนัธ์ระหว่าง

บุคคล และความรับผดิชอบ 
5. ทักษะการ

วเิคราะห์เชิงตัวเลข 
การส่ือสาร และการ

ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 
CET 644 กลศาสตร์ของไหล และปฏิสัมพนัธ์ระหวา่ง
ของไหลและโครงสร้างนอกฝ่ัง 
Fluid mechanics and Fluid-Offshore Structure 
Interactions 

                           

CET 646 การวเิคราะห์โครงสร้างนอกฝ่ัง 
Analysis of Offshore Structures 

                           

CET 647 พลศาสตร์ของโครงสร้าง 
Dynamics of  Structures 

                           

CET 648 การออกแบบโครงสร้างนอกฝ่ังแบบลอยและ
แบบยดึแน่น 
Design of Fixed and Floating Offshore Structures 

                           

CET 649 วศิวกรรมฐานรากนอกฝ่ัง  
Offshore Foundation Engineering 
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แผนทีแ่สดงการกระจายความรับผดิชอบผลการเรียนรู สู รายวชิา (Curriculum Mapping)  
 ความรับผดิชอบหลกั    ความรับผดิชอบรอง 

รายวชิา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะความสัมพนัธ์ระหว่าง
บุคคล และความรับผดิชอบ 

5. ทักษะการ
วเิคราะห์เชิงตัวเลข 
การส่ือสาร และการ

ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 
CET 650 การวเิคราะห์และออกแบบท่อขุดเจาะ ท่อส่ง 
และสายยดึโยงใตท้ะเล 
Analysis and Design of Risers, Pipelines, and 
Moorings 

                           

CET 651 การลา้ตวัและการแตกร้าวของโครงสร้าง 
นอกฝ่ัง 
Fatigue and Fracture of Offshore Structures 

                           

CET 652 เทคโนโลยแีละวศิวกรรมการขดุเจาะ 
Drilling Engineering and Technology 

                          
 

CET 653 ระบบควบคุมและผลิตใตท้ะเล 
Subsea Production and Control System 
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แผนทีแ่สดงการกระจายความรับผดิชอบผลการเรียนรู้ สู่ รายวชิา (Curriculum Mapping)  
 ความรับผดิชอบหลกั    ความรับผดิชอบรอง 

รายวชิา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะความสัมพนัธ์ระหว่าง
บุคคล และความรับผดิชอบ 

5. ทักษะการ
วเิคราะห์เชิงตัวเลข 
การส่ือสาร และการ

ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 
CET 654 เทคโนโลยกีระบวนการส าหรับน ้ามนัดิบและ
ก๊าซธรรมชาตินอกฝ่ัง 
Process Technology for Offshore Crude Oil and 
Natural Gas 

                           

CET 606 หวัขอ้พิเศษ 2 
Special Topic II 

                           

สาขาวชิาเอกวศิวกรรมขนส่งและโลจิสติกส์                            

CET 661 การวเิคราะห์โครงข่ายขนส่ง 
Transportation Network Analysis 

                           

CET 662 การวางแผนการขนส่งในเขตเมือง 
Urban Transportation Planning 

                           

CET 663 ความปลอดภยัของการจราจรทางถนน 
Road Traffic Safety 
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แผนทีแ่สดงการกระจายความรับผดิชอบผลการเรียนรู้ สู่ รายวชิา (Curriculum Mapping)  
 ความรับผดิชอบหลกั    ความรับผดิชอบรอง 

รายวชิา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะความสัมพนัธ์ระหว่าง
บุคคล และความรับผดิชอบ 

5. ทักษะการ
วเิคราะห์เชิงตัวเลข 
การส่ือสาร และการ

ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 
CET 664 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ส าหรับการขนส่ง 
Geographic Information System for Transportation 

                           

CET 665 เศรษฐมิติประยกุตส์ าหรับการวิเคราะห์ขอ้มูล
ดา้นขนส่ง 
Applied Econometrics for Transportation Data 
Analysis 

                           

CET 666 การจดัการห่วงโซ่อุปทาน 
Supply Chain Management 

                           

CET 667 การสร้างแบบจ าลองและการพยากรณ์ความ
ตอ้งการเดินทาง 
Travel Demand Modeling and Forecasting 

                           

CET 668 การประเมินความเหมาะสมและการตดัสินใจ
ในโครงการดา้นวศิวกรรมขนส่ง 
Transportation Project Evaluation and Decision Making 
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แผนทีแ่สดงการกระจายความรับผดิชอบผลการเรียนรู้ สู่ รายวชิา (Curriculum Mapping) 

 ความรับผดิชอบหลกั    ความรับผดิชอบรอง 
รายวชิา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะความสัมพนัธ์ระหว่าง

บุคคล และความรับผดิชอบ 
5. ทักษะการ

วเิคราะห์เชิงตัวเลข 
การส่ือสาร และการ

ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 
CET 669 การวเิคราะห์ผลกระทบดา้นขนส่งส าหรับการ
พฒันาท่ีดิน 
Transportation Impact Analyses for Site Development 

                           

CET 670 การจ าลองและการปฏิบติัการจราจร 
Traffic Operation and Simulation 

                           

CET 671 การบริหารจดัการระบบโครงสร้างพื้นฐาน
ดา้นขนส่ง 
Transportation Infrastructure System Management 

                           

CET 673 เศรษฐศาสตร์การขนส่ง 
Transportation Economics 

                           

CET 674 วธีิการหาค่าท่ีดีท่ีสุดส าหรับปัญหาดา้นขนส่ง
และโลจิสติกส์ 
Optimization Methods for Transportation and 
Logistics Applications 
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แผนทีแ่สดงการกระจายความรับผดิชอบผลการเรียนรู้ สู่ รายวชิา (Curriculum Mapping) 
 ความรับผดิชอบหลกั    ความรับผดิชอบรอง 

รายวชิา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะความสัมพนัธ์ระหว่าง
บุคคล และความรับผดิชอบ 

5. ทักษะการ
วเิคราะห์เชิงตัวเลข 
การส่ือสาร และการ

ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 
CET 675 ทฤษฎีและการสร้างแบบจ าลองตวัเลือกแบบ
ไม่ต่อเน่ือง 
Discrete Choice Theory and Modeling 

                           

CET 676 การสร้างและวเิคราะห์แบบจ าลอง
สถานการณ์ส าหรับโลจิสติกส์ 
Simulation Modeling and Analysis for Logistics 

                           

CET 607 หวัขอ้พิเศษ 3 
Special Topic III 

                           

-  กลุ่มวชิาเลือก                            

CET 611 การควบคุมและการวางแผนการก่อสร้าง 
Construction Control and Scheduling 

                           

CET 617  การวเิคราะห์และบริหารการเงินส าหรับ
โครงการก่อสร้าง   
Financial Analysis and Management in Construction 
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แผนทีแ่สดงการกระจายความรับผดิชอบผลการเรียนรู้ สู่ รายวชิา (Curriculum Mapping) 
 ความรับผดิชอบหลกั    ความรับผดิชอบรอง 

รายวชิา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะความสัมพนัธ์ระหว่าง
บุคคล และความรับผดิชอบ 

5. ทักษะการ
วเิคราะห์เชิงตัวเลข 
การส่ือสาร และการ

ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 
CET 608 หวัขอ้พิเศษ 4 
Special Topic IV 

                           

CET 609 หวัขอ้พิเศษ 5 
Special Topic V 

                           

ค.  วทิยานิพนธ์ และการค้นคว้าอสิระ 
ส าหรับนักศึกษา แผน ก 2 

                           

CET 601 วทิยานิพนธ์  
Thesis 

                           

ส าหรับนักศึกษา แผน ข                            

CET 602 การศึกษาโครงการวจิยัเฉพาะเร่ือง 
Special Research Study 
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1.ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
(1)  สามารถจดัการปัญหาทางคุณธรรม จริยธรรมท่ีซบัซอ้น

เชิงวชิาการหรือวชิาชีพ โดยค านึงถึงความรู้สึกของผูอ่ื้น  
(2)  สามารถวินิจฉัยและแก้ไขปัญหาท่ีเกิดข้ึนได้อย่างผูรู้้

และมีหลกัฐานอยา่งชดัเจนโดยอาศยัหลกัคุณธรรมและ
จริยธรรม เพ่ือก่อใหเ้กิดความยติุธรรม และความถูกตอ้ง
ตามหลกัการ เหตุผล และค่านิยมอนัดีงาม 

(3)  สามารถใหข้อ้สรุปของปัญหาซ่ึงไวต่อความรู้สึก อนัจะ
น าไปสู่การแกไ้ขปัญหาใหก้บัผูท่ี้ไดรั้บผลกระทบ 

(4)  สามารถริเร่ิมในการยกปัญหาทางจรรยาบรรณท่ีมีอยู่
เพ่ือทบทวนและแก้ไข หรือให้การสนับสนุนอย่าง
จริงจังให้ผู ้ อ่ืน  ใช้การวินิ จฉัยท างด้าน คุณธรรม 
จริยธรรมในการจัดการข้อโต้แย ้งและปัญหาท่ี มี
ผลกระทบต่อตนเอง และผูอ่ื้น 

(5)  มีสภาวะผูน้ าในการส่งเสริมให้มีการประพฤติปฏิบัติ
ตามหลกัคุณธรรม จริยธรรม ในสภาพแวดลอ้มของการ
ท างาน และในชุมชนท่ีกวา้งขวางข้ึน 

(6)  มีจรรยาบรรณทางวชิาการและวชิาชีพ  
 

2.ด้านความรู้ 
(1) มีความรู้และความเข้าใจอย่างถ่องแท้ในเน้ือหาสาระ 

ตลอดจนหลกัการและทฤษฎีท่ีส าคญัทางดา้นเทคโนโลยี
วศิวกรรมโยธา 

(2) สามารถน าหลักการท่ี ศึกษามาประยุกต์ในการศึกษา
คน้ควา้ทางวิชาการหรือการปฏิบัติในวิชาชีพวิศวกรรม
โยธา วศิวกรรมนอกฝ่ังและวศิวกรรมขนส่งและโลจิสติกส์  

(3) มีความเขา้ใจทฤษฎี การวิจยัและการปฏิบติัทางวชิาชีพทาง
เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธาอยา่งลึกซ้ึง ในเน้ือหาวิชาท่ีได้
ท าการศึกษาหรือกลุ่มวชิาเฉพาะในระดบัแนวหนา้ 

(4) มีความเข้าใจในวิธีการพัฒนาความรู้ใหม่ๆ และการ
ประยกุต ์ตลอดจนผลกระทบของผลงานวิจยัในปัจจุบนัท่ี
มีต่อองคค์วามรู้ในสาขาเทคโนโลยวีศิวกรรมโยธา และต่อ
การปฏิบติัในวชิาชีพ 

(5) ตระหนักในระเบียบขอ้บังคับท่ีใช้อยู่ในสภาพแวดลอ้ม
ของระดับชาติและนานาชาติท่ีอาจมีผลกระทบต่อสาขา
เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธารวมทั้ ง เหตุผลและการ
เปล่ียนแปลงท่ีอาจจะเกิดข้ึนในอนาคต 

(6) มีความรู้ในแนวกวา้งของสาขาวิชาท่ีศึกษาเพื่อให้เล็งเห็น
การเปล่ียนแปลง และเข้าใจผลกระทบของเทคโนโลยี
ใหม่ๆ 

(7) สามารถบูรณาการความรู้ท่ีศึกษากบัความรู้ในศาสตร์อ่ืนๆ 
ท่ีเก่ียวขอ้ง 

3.ด้านทกัษะทางปัญญา 
(1) สามารถใชค้วามรู้ทางภาคทฤษฎีและภาคปฏิบติัใน

การจัดการบริบทใหม่ท่ีไม่คาดคิดทางเทคโนโลยี
วิศ วกรรมโยธา และพัฒนาแนวคิด ริ เร่ิมและ
สร้างสรรค์เพื่อตอบสนองประเด็นหรือปัญหา โดย
สามารถใชดุ้ลยพินิจในการตดัสินใจในสถานการณ์
ท่ีมีขอ้มูลไม่เพียงพอ 

(2)  สามารถสงัเคราะห์และใชผ้ลงานวิจยั ส่ิงตีพิมพท์าง
วชิาการ หรือรายงานทางวิชาชีพ และพฒันาความคิด
ใหม่ๆ โดยการบูรณาการให้เขา้กับองค์ความรู้เดิม
หรือเสนอเป็นความรู้ใหม่ท่ีทา้ทาย 

(3) สามารถใช้เทคนิคทั่วไปหรือเฉพาะทางในการ
วิเคราะห์ประเด็นหรือปัญหาท่ีซับซ้อนได้อย่าง
สร้างสรรค ์รวมถึงพฒันาขอ้สรุปและขอ้เสนอแนะท่ี
เก่ียวขอ้งในดา้นเทคโนโลยวีศิวกรรมโยธา 

(4) สามารถวางแผนและด าเนินการโครงการส าคญัหรือ
โครงการวิจยัคน้ควา้ทางวิชาการไดด้ว้ยตนเอง โดย
การใชค้วามรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบติั ตลอดถึง
การใชเ้ทคนิคการวิจยั โดยให้ขอ้สรุปท่ีสมบูรณ์ซ่ึง
ขยายองคค์วามรู้ หรือแนวทางการปฏิบติัในวชิาชีพท่ี
มีอยูเ่ดิมไดอ้ยา่งมีนยัส าคญั 
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4.  ด้านทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ 
(1) สามารถแกไ้ขปัญหาท่ีมีความซบัซอ้น หรือความยุง่ยากระดบัสูงทางวิชาชีพไดด้ว้ย

ตนเอง 
(2) สามารถตดัสินใจในการด าเนินงานไดด้ว้ยตนเอง 
(3) สามารถประเมินตนเองได ้รวมทั้งวางแผนในการปรับปรุงตนเองให้มีประสิทธิภาพ

ในการปฏิบติังานระดบัสูงได ้
(4) มีความรับผิดชอบในการด าเนินงานของตนเอง และร่วมมือกบัผูอ่ื้นอยา่งเตม็ท่ีในการ

จดัการขอ้โตแ้ยง้และปัญหาต่างๆ  
(5) แสดงออกทักษะการเป็นผูน้ าได้อย่างเหมาะสมตามโอกาสและสถานการณ์เพ่ือ

เพ่ิมพนูประสิทธิภาพในการท างานของกลุ่ม 
(6) มีความรับผิดชอบการพฒันาการเรียนรู้ทั้งของตนเองและทางวชิาชีพอยา่งต่อเน่ือง 
 

5. ด้านทกัษะการวเิคราะห์เชิงตวัเลข การส่ือสารและการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 
(1) สามารถคดักรองขอ้มูลทางคณิตศาสตร์และสถิติเพื่อน ามาใช้ในการศึกษาคน้ควา้

ปัญหา สรุปปัญหาและเสนอแนะแกไ้ขปัญหาในดา้นต่างๆ  
(2) สามารถส่ือสารอย่างมีประสิทธิภาพได้อย่างเหมาะสมกับกลุ่มบุคคลต่างๆ ทั้ งใน

วงการวชิาการและวชิาชีพวศิวกร รวมถึงชุมชนทัว่ไป 
(3) น าเสนอรายงานทั้ งในรูปแบบท่ีเป็นทางการและไม่เป็นทางการผ่านส่ิงตีพิมพ์ทาง

วชิาการและวชิาชีพ รวมทั้งวทิยานิพนธ์หรือโครงการคน้ควา้ท่ีส าคญั 
(4) มีทกัษะในการใชเ้คร่ืองมือท่ีจ าเป็นท่ีมีอยูใ่นปัจจุบนัต่อการท างานท่ีเก่ียวกบังานดา้น

วศิวกรรมโยธา วศิวกรรมนอกฝ่ัง และวศิวกรรมขนส่งและโลจิสติกส์ 
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หมวดที ่5   หลกัเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 

1. กฎระเบียบหรือหลกัเกณฑ ในการให้ ระดับคะแนน (เกรด)  
 การวดัผลและการส าเร็จการศึกษา เป็นไปตามระเบียบมหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี      

วา่ดว้ยการศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา (ภาคผนวก จ.) 
2.  กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษา   

2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายงัไม่ส าเร็จการศึกษา 
 ก าหนดระบบการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิการเรียนรู้ของนักศึกษาเป็นส่วนหน่ึงของระบบการประกัน

คุณภาพภายในของสถาบนัอุดมศึกษาท่ีจะตอ้งท าความเขา้ใจตรงกนัทั้งสถาบนั และน าไปด าเนินการจนบรรลุผล
สัมฤทธ์ิ ซ่ึงผูป้ระเมินภายนอกจะตอ้งสามารถตรวจสอบได ้

การทวนสอบในระดบัรายวิชาควรให้นกัศึกษาประเมินการเรียนการสอนในระดบัรายวิชา การทวนสอบ
ในระดับหลักสูตรสามารถท าได้โดยมีระบบประกันคุณภาพภายในสถาบนัการศึกษาด าเนินการทวนสอบ
มาตรฐานผลการเรียนรู้และรายงานผล 
 2.2  การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลงัจากนักศึกษาส าเร็จการศึกษา 

การก าหนดกลวิธีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนกัศึกษา ควรเน้นการท าวิจยัสัมฤทธิผลของ
การประกอบอาชีพของบณัฑิต ท่ีท าอยา่งต่อเน่ืองและน าผลวิจยัท่ีไดย้อ้นกลบัมาปรับปรุงกระบวนการการเรียน
การสอน และหลกัสูตรแบบครบวงจร รวมทั้งการประเมินคุณภาพของหลกัสูตรและหน่วยงานโดยองคก์รระดบั
สากล โดยการวจิยัไดด้ าเนินการดงัต่อไปน้ี 

(1) ภาวการณ์ไดง้านท าของบณัฑิต ประเมินจากบณัฑิตแต่ละรุ่นท่ีจบการศึกษา ในดา้นของระยะเวลาใน
การหางานท า ความเห็นต่อความรู้ ความสามารถ ความมัน่ใจของบณัฑิตในการประกอบการงาน
อาชีพ 

(2) การตรวจสอบจากผูป้ระกอบการ โดยการขอเข้าสัมภาษณ์ หรือ การแบบส่งแบบสอบถาม เพื่อ
ประเมินความพึงพอใจในบณัฑิตท่ีจบการศึกษาและเขา้ท างานในสถานประกอบการนั้น ๆ ในคาบ
ระยะเวลาต่างๆ เช่น ปีท่ี 1 ปีท่ี 5 เป็นตน้ 

(3) การประเมินต าแหน่ง และหรือความกา้วหนา้ในสายงานของบณัฑิต 
(4) การประเมินจากสถานศึกษาอ่ืน โดยการส่งแบบสอบถาม หรือสอบถามเม่ือมีโอกาสในระดบัความพึง

พอใจในดา้นความรู้ ความพร้อม และสมบติัดา้นอ่ืน ๆ ของบณัฑิตจะจบการศึกษาและเขา้ศึกษาเพื่อ
ปริญญาท่ีสูงข้ึนในสถานศึกษานั้น ๆ 

(5) การประเมินจากบณัฑิตท่ีไปประกอบอาชีพ ในแง่ของความพร้อมและความรู้จากสาขาวิชาท่ีเรียน 
รวมทั้งสาขาอ่ืน ๆ ท่ีก าหนดในหลกัสูตร ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการประกอบอาชีพของบณัฑิต รวมทั้งเปิด
โอกาสใหเ้สนอขอ้คิดเห็นในการปรับหลกัสูตรใหดี้ยิง่ข้ึนดว้ย 

(6) ความเห็นจากผูท้รงคุณวฒิุภายนอก ท่ีมาประเมินหลกัสูตร หรือ เป็นอาจารยพ์ิเศษ ต่อความพร้อมของ
นกัศึกษาในการเรียน และสมบติัอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบักระบวนการเรียนรู้ และการพฒันาองค์ความรู้
ของนกัศึกษา 
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    (7)  ผลงานของนักศึกษาท่ีวดัเป็นรูปธรรมได้ซ่ึง อาทิ (ก) จ  านวนโครงการท่ีร่วมท างาน (ข) จ านวน 
สิทธิบัตร (ค) จ านวนรางวลัทางสังคมและวิชาชีพ  (ง) จ  านวนกิจกรรมการกุศลเพื่อสังคมและ
ประเทศชาติ (จ) จ านวนกิจกรรมอาสาสมคัรในองคก์รท่ีท าประโยชน์ต่อสังคม 

3. เกณฑ์ การส าเร็จการศึกษาตามหลกัสูตร  
แผน ก 2 ผลงานวิทยานิพนธ์จะตอ้งไดรั้บการตีพิมพ ์หรืออยา่งนอ้ยด าเนินการให้ผลงานหรือส่วนหน่ึง

ของผลงานไดรั้บการยอมรับให้ตีพิมพใ์นวารสารหรือส่ิงตีพิมพท์างวิชาการ หรือเสนอต่อท่ีประชุมวิชาการท่ีมี
รายงานการประชุม (Proceeding) และเป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้ธนบุรี ว่าด้วย
การศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา (ภาคผนวก จ.) 
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หมวดที ่6 การพฒันาคณาจารย์ 
1.  การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 

(1) มีการปฐมนิเทศแนะแนวการเป็นครูแก่อาจารยใ์หม่ ให้มีความรู้และเขา้ใจนโยบายของมหาวิทยาลยั/
สถาบนั คณะตลอดจนในหลกัสูตรท่ีสอน 

(2)  ส่งเสริมอาจารยใ์ห้มีการเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพื่อส่งเสริมการสอนและการวิจยั
อยา่งต่อเน่ืองโดยผา่นการท าวจิยัสายตรงในสาขาวชิาและมีงบสนบัสนุนในการท าวจิยัจากมหาลยัและ
ภาควิชาเป็นอนัดบัแรก การสนบัสนุนด้านการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพใน
องค์กรต่าง ๆ การประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ หรือการลาเพื่อเพิ่มพูน
ประสบการณ์ 

2.  การพฒันาความรู และทกัษะให แก่คณาจารย์    
 2.1 การพฒันาทกัษะการจัดการเรียนการสอน การวดัและการประเมินผล  

(1) ส่งเสริมอาจารยใ์ห้มีการเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพื่อส่งเสริมการสอนและการวิจยั
อย่างต่อเน่ืองโดยผ่านการท าวิจยัสายตรงในสาขาวิชาท่ีเป็นอนัดบัแรก การสนบัสนุนดา้นการศึกษา
ต่อ ฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองค์กรต่าง ๆ การประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศ
และ/หรือต่างประเทศ หรือการลาเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ 

(2)  การเพิ่มพูนทกัษะการจดัการเรียนการสอนและการประเมินผลใหท้นัสมยั 
 2.2 การพฒันาวชิาการและวชิาชีพด้านอ่ืนๆ  

(1) การมีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวชิาการแก่ชุมชนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันาความรู้และคุณธรรม 
(2) มีการกระตุน้อาจารยท์  าผลงานทางวชิาการสายตรงในสาขาวชิาท่ีเก่ียวขอ้ง 
(3) ส่งเสริมการท าวิจัยสร้างองค์ความรู้ใหม่เป็นหลักและเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและมีความ

เช่ียวชาญในสาขาวชิาชีพ เป็นรอง 
(4) จดัสรรงบประมาณส าหรับการท าวจิยั 
(5) จดัใหอ้าจารยทุ์กคนเขา้ร่วมกลุ่มวจิยัต่าง ๆ ของคณะ 
(6)  จดัใหอ้าจารยเ์ขา้ร่วมกิจกรรมบริการวชิาการต่าง ๆ ของคณะ 
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หมวดที ่7  การประกนัคุณภาพหลกัสูตร 

1.  การบริหารหลกัสูตร  
 ในการบริหารหลกัสูตร จะมีคณะกรรมการประจ าหลกัสูตร อนัประกอบดว้ยประธานหลกัสูตร หรือ

หัวหน้าภาค และอาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัแต่ละสาขาวิชาในภาควิชาเป็นกรรมการหลกัสูตร โดยมีท่ีปรึกษาท่ี
ได้รับการแต่งตั้ งเป็นผูก้  ากับดูแลและคอยให้ค  าแนะน า ตลอดจนก าหนดนโยบายปฏิบัติให้แก่ กรรมการ
ผูรั้บผดิชอบหลกัสูตร 
  กรรมการผูรั้บผิดชอบหลกัสูตร จะวางแผนการจดัการเรียนการสอนร่วมกบัคณะและอาจารยผ์ูส้อน 
ติดตามและรวบรวมขอ้มูล ส าหรับใชใ้นการปรับปรุงและพฒันาหลกัสูตรโดยกระท าทุกปีอยา่งต่อเน่ือง 
 

เป้าหมาย การด าเนินการ การประเมนิผล 

เพ่ือใหก้ารบริหารหลกัสูตรเป็นไป
อ ย่ า ง มี ป ร ะ สิ ท ธิ ภ าพ  โ ด ย
ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ ป รั ช ญ า แ ล ะ
วตัถุประสงคข์องหลกัสูตร 

1. ก าหนดให้ มี อ าจารย์ ท่ี มี คุณ วุ ฒิ
ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือเป็นผู ้
ด  ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต ่ากว่า
รองศาสตราจารย ์เป็นอาจารยป์ระจ า
หลัก สูตรอย่ างน้อย   5  คน  โดย
อาจารยแ์ต่ละท่านจะท าหน้าท่ีเป็น
อาจารยป์ระจ าหลกัสูตรน้ีเท่านั้น 

2. ก าหนดใหอ้าจารยป์ระจ าหลกัสูตรมี
หน้าท่ีวางแผน ควบคุมและก ากับ
ดูแล รวมถึงจัดระบบการเรียนการ
สอน เพ่ือใหผู้รั้บการศึกษาไดรั้บการ
พัฒ น าแ ล ะ เรี ย น รู้ ไ ด้ ต ร งต าม
เจตนารมณ์ของหลกัสูตร 

3. ก าหนดให้มีการพฒันาอาจารย ์โดย
การสนับส นุนอาจารย์น า เสนอ
โครงการวิจัยเพ่ือขอทุนวิจัย และมี
การจดัโครงการเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้
ความสามารถของอาจารยอ์นัไดแ้ก่ 
การศึกษาต่อ ฝึกอบรม สัมมนา และ
การศึกษาดูงานเป็นตน้ 

4. ก าหนดให้มีการสร้างความร่วมมือ
ในดา้นการเรียนการสอนและการท า

ก ารป ระ เมิ น คุณ ภ าพ ก ารบ ริห าร
หลักสูตรจะปฏิบัติตามนโยบายการ
ประกนัคุณภาพมหาวิทยาลยัโดยอา้งอิง
ตัวบ่งช้ีตามมาตรฐานท่ีมหาวิทยาลัย
ก าหนดดงัต่อไปน้ี 
1. มาตรฐานท่ี 5 ดา้นการพฒันาสถาบนั
และบุคลากร 

2. มาตรฐานท่ี 6 ดา้นหลกัสูตรและการ
เรียนการสอน 

3. มาตรฐานท่ี 7 ดา้นการประกนัคุณภาพ
การศึกษา 

นอกจาก น้ี ย ังจัด ให้ มี ก ารป ระ เมิ น
ห ลั ก สู ต ร ภ า ย ใน ทุ ก ๆ  4  ปี โ ด ย
คณะกรรมการวิชาการประจ าภาควิชา
แ ล ะ ก ร ร ม ก า ร ผู ้ ท ร ง คุ ณ วุ ฒิ  ซ่ึ ง
คณะกรรมการจะท าการประเมินโดย
พิจารณาจากขอ้มูลผลการเรียนการสอน 
จ านวนนกัศึกษาท่ีจบ จ านวนผลงานวิจยั 
ความร่วมมือกับหน่วยงานอ่ืน แบบ
ประเมิน ท่ี ได้จากนัก ศึกษา รวม ถึง
รายงานการติดตามผลการท างานของ
นกัศึกษาหลงัส าเร็จการศึกษา 
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เป้าหมาย การด าเนินการ การประเมนิผล 

วิจัยกับหน่วยงานทั้ งภาครัฐ และ
เอกชน รวมถึงสถาบนัการศึกษาใน
ต่างประเทศ 

5. ก าหนดให้มีการพฒันาหลกัสูตรให้
ทนัสมยั โดยแสดงการปรับปรุงดชันี
ดา้นมาตรฐานและคุณภาพการศึกษา
เป็นระยะอย่างน้อยทุกๆ 5 ปี และมี
การประเมินเพ่ือพัฒนาหลักสูตร
อยา่งต่อเน่ืองทุก 5 ปี 

 

 

 
2. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน  

2.1 การบริหารงบประมาณ 
สาขาวิชาฯไดรั้บการจดัสรรงบประมาณประจ าปี ทั้งงบประมาณแผ่นดินและเงินรายไดเ้พื่อจดัซ้ือต ารา 

ส่ือการเรียนการสอน โสตทศันูปกรณ์ วสัดุครุภณัฑ์ และคอมพิวเตอร์อย่างเพียงพอเพื่อสนบัสนุนการเรียนการ
สอนในชั้นเรียน และสร้างสภาพแวดลอ้มใหเ้หมาะสมกบัการเรียนรู้ดว้ยตนเองของนกัศึกษา 

2.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนทีม่ีอยู่เดิม  
   2.2.1 อุปกรณ์การสอน 

1)   เคร่ือง Universal Testing Machine 200,000 กก.               1  เคร่ือง 
2) เคร่ือง Universal Testing Machine 150,000 กก.  1  เคร่ือง 
3) เคร่ือง Universal Testing Machine 30,000 กก.   1 เคร่ือง 
4) เคร่ือง Universal Testing Machine 20,000 กก.   1 เคร่ือง 
5) เคร่ืองทดสอบก าลงัอดั 150,000 กก.     1  เคร่ือง 
6) เคร่ืองทดสอบก าลงัอดั 300,000 กก.     1  เคร่ือง 
7) เคร่ืองทดสอบก าลงัอดั 500,000 กก.     1  เคร่ือง 
8) เคร่ืองแยกขนาดอนุภาควสัดุ (Air Classifier)   1  เคร่ือง 
9) เคร่ืองทดสอบแรงดึงของมอร์ตา้ร์ (อตัโนมติั)    1  เคร่ือง 
10) เคร่ือง Los Angeles Machine      1  เคร่ือง 
11) เคร่ืองทดสอบ Blaine Fineness     1  เคร่ือง 
12) เคร่ืองทดสอบ Triaxial แบบ Pneumatic system  
 พร้อมระบบควบคุมดว้ยคอมพิวเตอร์     1  เคร่ือง 



58 

13) เคร่ืองทดสอบ Triaxial แบบ Mercury pot     1  เคร่ือง 
14) Oedometer  18  ชุด 
15) Proving Ring       8  ชุด 
16) Direct Shear       2  เคร่ือง 
17) Compaction Test และ Swelling Test  10  ชุด 
18) เคร่ืองคอมพิวเตอร์ Work Station     3  เคร่ือง 
19) เคร่ืองคอมพิวเตอร์เพนเทียม III  และ IV  150  เคร่ือง 
20) เคร่ืองพิมพเ์ลเซอร์  15  เคร่ือง 
21) Automatic Traffic Data Collection Equipment    1  เคร่ือง 
22) Traffic Volume and Speed Data Logger    1  ชุด 
23) Traffic Noise Level Meters      4  ชุด 
24) Microcomputer  20  เคร่ือง 
25) Los Angeles Abrasion Machine     2   เคร่ือง 
26) Marshall Stability and Flow Testing Machine    1  เคร่ือง 
27) Ductility Tester       1  เคร่ือง 
28) Saybolt Fural Specific Gravity Analyzer    1  เคร่ือง 
29) Muffle Furnaces       1  เคร่ือง 
30) Asphalt Viscosity Analyzer      1  เคร่ือง 
31) Manual Traffic Counter  10  เคร่ือง 
32) Endoscopes  10  เคร่ือง 
33) Skid Resistant Tester      2  เคร่ือง 
34) Radar Gun         2   เคร่ือง 
35) เคร่ืองมือวดัความเร็วกระแสน ้า (Current Meters)  1   เคร่ือง 
36) เคร่ืองมือวดัและบนัทึกคล่ืน และน ้าข้ึนน ้าลง   1   เคร่ือง 
37) เคร่ืองมือเก็บตวัอยา่งน ้าและตะกอน    1   เคร่ือง 
38) มาตรวดัน ้าฝนอตัโนมติั     1   เคร่ือง 
39) เคร่ืองวดัระดบัน ้าอตัโนมติั     1   เคร่ือง 
40) โปรแกรมวเิคราะห์การขนส่ง “TRAN PLAN”    1  ชุด 
41) โปรแกรมวเิคราะห์โครงสร้าง ” STRUDEL”     1  ชุด 
42) โปรแกรม MS/NASTRAN FOR WINDOWS    1  ชุด 
43) โปรแกรมส าหรับการบริหารโครงการ    1  ชุด 
44) โปรแกรมส าหรับการประมาณราคาก่อสร้าง    1  ชุด 
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45) โปรแกรม Finite Element  :  ABAQUS, Plaxis   1  ชุด 
46) โปรแกรมวเิคราะห์งานวศิวกรรมปฐพี   : SlopeW , SigmaW\ 1  ชุด 
47) โปรแกรมวเิคราะห์โครงสร้าง  “SAP2000”     1  ชุด 

2.2.2 ห้องสมุด 
ใช้ส านักหอสมุดของมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ซ่ึงมีหนังสือทางวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีมากกว่า 124,404 รายการ และมีวารสารวิชาการต่างๆกว่า 2,500 รายการ มีหนังสือท่ีเก่ียวข้องกับ

เทคโนโลยแีละวศิวกรรมไม่นอ้ยกวา่ 15,000 เล่ม 

 

2.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิม่เติม 
ประสานงานกบัส านกัหอสมุดกลาง ในการจดัซ้ือหนงัสือ และต าราท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อบริการใหอ้าจารยแ์ละ

นกัศึกษาไดค้น้ควา้ และใช้ประกอบการเรียนการสอน ในการประสานการจดัซ้ือหนงัสือนั้น อาจารยผ์ูส้อนแต่
ละรายวิชาจะมีส่วนร่วมในการเสนอแนะรายช่ือหนงัสือ ตลอดจนส่ืออ่ืน ๆ ท่ีจ  าเป็น นอกจากน้ีอาจารยพ์ิเศษท่ี
เชิญมาสอนบางรายวิชาและบางหัวขอ้ ก็มีส่วนในการเสนอแนะรายช่ือหนงัสือ ส าหรับให้หอสมุดกลางจดัซ้ือ
หนงัสือดว้ย 

ในส่วนของภาควิชาฯจะมีห้องสมุดยอ่ย เพื่อบริการหนงัสือ ต ารา หรือวารสารเฉพาะทาง และภาควิชาฯ
จะตอ้งจดัส่ือการสอนอ่ืนเพื่อใชป้ระกอบการสอนของอาจารย ์เช่น เคร่ืองมลัติมีเดียโปรเจคเตอร์ คอมพิวเตอร์ 
เคร่ืองถ่ายทอดภาพ 3 มิติ เคร่ืองฉายสไลด ์เป็นตน้ 

 
 2.4 การประเมินความเพยีงพอของทรัพยากร                                                                                                     

เป้าหมาย การด าเนินการ การประเมนิผล 

เพ่ือใหท้รัพยากรประกอบการเรียน
การสอนและการวิจัยมี คุณภาพ 
และเพียงพอต่อจ านวนนกัศึกษา 

1. มีการตรวจสอบคุณภาพของอุปกรณ์
ท่ีใชป้ระกอบการเรียนการสอนและ
การ วิจัยอย่ างสม ่ า เสมอ เพ่ื อให้
เพียงพอต่อจ านวนนกัศึกษา 

2. จัดห าวัส ดุอุ ป กรณ์ และต ารา ท่ี
ทนัสมยัเพ่ิมเติมอยา่งสม ่าเสมอ 

3. มีการรับวารสารวิชาการนานาชาติท่ี
เป็นประโยชนต่์อการศึกษาวิจยั 

4. มีการลงทุนเพ่ือพฒันาและจดัสร้าง
โรงประลองทางดา้นชลศาสตร์แห่ง
ให ม่ เพ่ื อ รอ ง รับ การ ศึกษ า วิจัย

การประเมินคุณภาพของทรัพยากร
ประกอบการเรียนการสอนและการ
วิจยัจะอา้งอิงจาก 
 

1. แบบสอบถามเพ่ือส ารวจความ
พึงพอใจและความเพียงพอจาก
นกัศึกษา 

2. อตัราการเพ่ิมข้ึนของผลงานวิจยั
ท่ีมาจากอาจารยแ์ละนกัศึกษา 

3. อัตราการเพ่ิมข้ึนของงานด้าน
บริการทางวิชาการ 
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เป้าหมาย การด าเนินการ การประเมนิผล 

ทางด้านวิศวกรรมชายฝ่ังและนอก
ฝ่ังทะเล 

5. มีการลงทุนเพ่ือจัด ซ้ือ เค ร่ืองมือ
ทดสอบวสัดุเพ่ิมเติมจากท่ีมีอยูเ่ดิม 

 

 

 
3.  การบริหารคณาจารย์  
 3.1  การรับอาจารย์ ใหม่   
  มีการคดัเลือกอาจารยใ์หม่ตามระเบียบและหลกัเกณฑข์องมหาวทิยาลยัโดยอาจารยใ์หม่จะตอ้งมีวุฒิ
การศึกษาระดบัปริญญาโทข้ึนไปในสาขาใดสาขาหน่ึงท่ีตรงหรือสัมพนัธ์กบัสาขาวชิาวศิวกรรมโยธาและจะตอ้ง
มีประสบการณ์ทางดา้นการสอนและผลงานทางวชิาการ 
 3.2  การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลกัสูตร  
  คณาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตร และผูส้อน จะตอ้งประชุมร่วมกนัในการวางแผนจดัการเรียนการสอน 
ประเมินผลและให้ความเห็นชอบการประเมินผลทุกรายวิชา เก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อเตรียมไวส้ าหรับการ
ปรับปรุงหลกัสูตร ตลอดจนปรึกษาหารือแนวทางท่ีจะท าให้บรรลุเป้าหมายตามหลกัสูตร และไดบ้ณัฑิตเป็นไป
ตามคุณลกัษณะบณัฑิตท่ีพึงประสงค ์

3.3 การแต่งตั้งคณาจารย์ พเิศษ  
ส าหรับอาจารยพ์ิเศษถือวา่มีความส าคญัมาก เพราะจะเป็นผูถ่้ายทอดประสบการณ์ตรงจากการปฏิบติัมา

ให้กับนักศึกษา ดังนั้ นจึงก าหนดนโยบายว่ารายวิชาในหลักสูตรจะมีการเชิญอาจารย์พิเศษหรือวิทยากร  
มาบรรยายและอาจารยพ์ิเศษนั้น ไม่วา่จะสอนทั้งรายวชิาหรือบางชัว่โมงจะตอ้งเป็นผูมี้ประสบการณ์ตรง หรือมี
วฒิุการศึกษาอยา่งต ่าปริญญาโท 

 
4.  การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน  
 4.1  การก าหนดคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง  

บุคลากรสายสนับสนุนควรมีวุฒิปริญญาตรีท่ี เก่ียวข้องกับภาระงานท่ีรับผิดชอบ และมีความรู้ด้าน
วศิวกรรมโยธา 

4.2  การเพิม่ทกัษะความรู้เพ่ือการปฏิบัติงาน 
บุคลากรตอ้งเขา้ใจโครงสร้างและธรรมชาติของหลกัสูตร และจะตอ้งสามารถบริการใหอ้าจารยส์ามารถ

ใชส่ื้อการสอนไดอ้ยา่งสะดวก ซ่ึงจ าเป็นตอ้งใหมี้การฝึกอบรมเฉพาะทาง เช่น การเตรียมหอ้งปฏิบติัการทางดา้น
งานโครงสร้าง ธรณีวทิยา ทรัพยากรน ้า ขนส่ง บริหารก่อสร้างและส ารวจในวชิาท่ีมีการฝึกปฎิบติั 
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5. การสนับสนุนและการให ค าแนะน านักศึกษา  
 5.1 การให้ ค าปรึกษาด้านวชิาการ และอ่ืนๆ แก่ นักศึกษา  

เป้าหมาย การด าเนินการ การประเมนิผล 

เพ่ือใหบ้ณัฑิตท่ีผลิตออกจาก
หลัก สู ต ร มี คุณ ภ าพ และ
คุณธรรมสูง ได้มาตรฐาน
แ ล ะ เป็ น ท่ี ย อ ม รั บ ต่ อ
หน่วยงานทั้ งภ าค รัฐและ
เอ กชน  โด ยค า นึ ง ถึ ง ทิ ศ
ท างก ารพัฒ น าป ระ เท ศ 
รวมทั้งการเปล่ียนแปลงของ
กระแสโลก 

1. มีการก าหนดมาตรฐานและ
ขั้นตอนการศึกษา การวัดผล 
และการส าเร็จการศึกษาอย่าง
ชดัเจน 

2. อาจารย์ผูส้อนเป็นอาจารย์ท่ีมี
คุณวุฒิไม่ต ่ ากว่าปริญญาโท
หรือเทียบเท่า  

3. อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์
และอาจารยผ์ูส้อบวิทยานิพนธ์ 
เป็นอาจารยท่ี์มีคุณวุฒิปริญญา
เอกหรือเทียบเท่า หรือเป็นผู ้
ด  ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต ่า
ก ว่ า ร อ งศ าส ต ร าจ า ร ย์ ใน
สาขาวิชานั้ นหรือสาขาวิชาท่ี
สมัพนัธ์กนั 

4. นกัศึกษาท่ีเรียนดีมีโอกาสท่ีจะ
ไดรั้บทุนเพ่ือการศึกษาและวิจยั 

5. สนับสนุนเงินทุนแก่นักศึกษา
เ พ่ื อ ใ ช้ ท า วิ จั ย แ ล ะ ท า
วิทยานิพนธ์ 

6. จัดให้มีการศึกษาดูงานนอก
สถานท่ี 

7. มีการตรวจสอบความกา้วหน้า
ของการท าวิจัยของนักศึกษา
โดยอาจารย์ ท่ี ป รึกษ าอย่ าง
สม ่าเสมอ 

8. สนบัสนุนให้นกัศึกษาไปเสนอ
ผลงานทางวิชาการในท่ีประชุม
วิชาการต่างๆ 

การประเมิน คุณภาพของนักศึกษา การ
สนบัสนุนและการให้ค าแนะน านกัศึกษาจะ
ปฏิบัติตามนโยบายการประกันคุณภาพ
มหาวิทยาลยัโดยอา้งอิงตวับ่งช้ีตามมาตรฐาน
ท่ีมหาวิทยาลยัก าหนดดงัต่อไปน้ี 
1. มาตรฐานท่ี 1 ดา้นคุณภาพบณัฑิต 
2. มาตรฐานท่ี  2  ด้านงานวิจัยและงาน

สร้างสรรค ์
นอกจาก น้ี นั ก ศึ กษ า ท่ี จะ เรี ยน จบ จาก
หลกัสูตรไดจ้ะตอ้งมีคุณสมบติัครบถว้นตาม
เกณฑต่์อไปน้ี 
1. รายวิชาเรียนและหน่วยกิตครบถว้นตาม

หลกัสูตร โดยตอ้งมีแตม้เฉล่ียสะสมไม่
ต ่ากวา่ 3.00 

2. ส าหรับนักศึกษาตามแผน ก2 จะต้อง
ผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายจาก
คณะกรรมการสอบ และมีการเสนอ
ผลงานวิชาการในท่ีประชุมวิชาการ 

ส าห รับนัก ศึกษ าตามแผน  ข  จะต้อ งมี
งานคน้ควา้อิสระอย่างนอ้ย 3 หน่วยกิต และ
จะต้อ งผ่ าน ก ารสอบป ระมวลค วาม รู้ 
(Comprehensive Examination) ดว้ยข้อเขียน
หรือปากเปล่าในสาขาวิชานั้น 
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 5.2  การอุทธรณ์ของนักศึกษา   
เป็นไปตามขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี วา่ดว้ย วนิยันกัศึกษา (ภาคผนวก ฉ.) 
 
 

6. ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพงึพอใจของผู้ใช้บัณฑิต  
 หลกัสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธาเป็นหลักสูตรท่ีบูรณา          
การศาสตร์ต่างๆทางดา้นวิศวกรรมโยธา เพื่อรองรับการเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยีทางวิศวกรรมโยธาท่ีมีการ
พฒันาอย่างรวดเร็ว หลักสูตรน้ีจึงมุ่งเน้นผลิตมหาบัณฑิตท่ีมีคุณภาพสูงเพื่อตอบสนองความต้องการของ
ตลาดแรงงาน จากผลของการส ารวจจากแบบสอบถามพบว่าผูใ้ช้บณัฑิตส่วนใหญ่ต้องการวิศวกรโยธาท่ีมี
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีการก่อสร้าง และมีความรู้ทางด้านวิศวกรรมโยธาอย่างกวา้งขวาง เพื่อให้
สามารถสร้างผลงานท่ีมีคุณภาพสูงและรวดเร็ว นอกจากน้ีผลการส ารวจยงัพบวา่ตลาดแรงงานยงัมีความตอ้งการ
วิศวกรโยธาท่ีมีความรู้ในด้านวิศวกรรมโยธา วิศวกรรมนอกฝ่ัง และวิศวกรรมขนส่งและโลจิสติกส์อยู่เป็น
จ านวนมาก ทั้งน้ีโครงการไดท้  าการส ารวจความตอ้งการแรงงานและความพึงพอใจของผูใ้ชม้หาบณัฑิตเพื่อน า
ขอ้มูลมาใช้ในการประกอบการปรับปรุงหลกัสูตร รวมถึงการศึกษาขอ้มูลวิจยัอนัเก่ียวเน่ืองกบัการประมาณ
ความตอ้งการของตลาดแรงงาน เพื่อน ามาใช้ในการวางแผนการรับนักศึกษา จากผลการด าเนินของหลกัสูตร
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธาพบว่า มหาบณัฑิตท่ีส าเร็จการศึกษาจาก
หลักสูตรเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา มีความก้าวหน้าในต าแหน่งหน้าท่ีการงานและเป็นท่ีต้องการจาก
ภาคอุตสาหกรรมเป็นอย่างมาก โดยภาคอุตสาหกรรมยงัคงแจง้ความประสงค์เพื่อขอรายช่ือมหาบณัฑิตท่ีจบ
การศึกษาจากหลักสูตรเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธาอย่างสม ่าเสมอ ทั้ งน้ีทางผูใ้ช้บณัฑิตได้เสนอให้ปรับปรุง
หลกัสูตรให้สอดรับกบัการพฒันาในดา้นขนส่งและโลจิสติกส์ รวมถึงระบบโครงสร้างพื้นฐาน ประกอบกบัเห็น
ว่าสาขาวิศวกรรมนอกฝ่ังมีความเหมาะสมและควรเร่งพฒันาบณัฑิตในกลุ่มน้ีเพื่อตอบรับความตอ้งการของ
ภาคอุตสาหกรรมซ่ึงมีแนวโนม้ท่ีจะมีการขยายความร่วมมือระหวา่งกนัในระดบัภูมิภาค 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



63 

7. ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators)  

ตวับ่งช้ีและเป้าหมาย 
ปีการศึกษา 

2558 2559 2560 2561 2562 

1. อาจารยป์ระจ าหลกัสูตรอยา่งนอ้ยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการประชุมเพื่อ 
    วางแผน ติดตาม และทบทวนการด าเนินงานหลกัสูตร 

x x x x x 

2. มีรายละเอียดของหลกัสูตร ตามแบบ มคอ.2 ท่ีสอดคลอ้งกบักรอบ 
    มาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ หรือ มาตรฐานคุณวฒิุสาขา/สาขาวชิา (ถา้มี) 

x x x x x 

3. มีรายละเอียดของรายวชิา และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม 
    (ถา้มี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อยา่งนอ้ยก่อนการเปิดสอนในแต่ 
    ละภาคการศึกษาใหค้รบทุกรายวชิา 

x x x x x 

4. จดัท ารายงานผลการด าเนินการของรายวชิา และรายงานผลการ 
    ด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถา้มี) ตามแบบ มคอ.5 และ 
    มคอ.6 ภายใน 30 วนั หลงัส้ินสุดภาคการศึกษาท่ีเปิดสอนในทุกรายวชิา 

x x x x x 

5. จดัท ารายงานผลการด าเนินการของหลกัสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 
    60 วนั หลงัส้ินสุดปีการศึกษา 

x x x x x 

6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนกัศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ท่ี 
    ก าหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 (ถา้มี) อยา่งนอ้ยร้อยละ 25 ของรายวชิาท่ีเปิด 
    สอนในแต่ละปีการศึกษา 

x x x x x 

7. มีการพฒันา/ปรับปรุงการจดัการเรียนการสอน กลยทุธ์การสอน หรือ การ 
    ประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการด าเนินงานท่ีรายงานใน  
    มคอ.7 ปีท่ีแลว้ 

  x x x x 

8. 8. อาจารยใ์หม่ (ถา้มี) ทุกคน ไดรั้บการปฐมนิเทศหรือแนะน าดา้นการจดัการ 
9.     เรียนการสอน 

x x x x x 

9. อาจารยป์ระจ าหลกัสูตรไดรั้บการพฒันาทางวชิาการ และ/หรือวชิาชีพ  
    อยา่งนอ้ยปีละหน่ึงคร้ัง 

x x x x x 

10. จ านวนบุคลากรสนบัสนุนการเรียนการสอน (ถา้มี) ไดรั้บการพฒันา
วชิาการ และ/หรือวชิาชีพ ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 50 ต่อปี 

x x x x x 

11. ระดบัความพึงพอใจของนกัศึกษาปีสุดทา้ย/บณัฑิตใหม่ท่ีมีต่อคุณภาพ 
หลกัสูตร เฉล่ียมากกวา่ 3.5  จากคะแนนเตม็ 5.0 

  x x x x 

12. ระดบัความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ณัฑิตท่ีมีต่อบณัฑิตใหม่ เฉล่ียมากกวา่ 
      3.5 จากคะแนนเตม็ 5.0 

    x x x 
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หมวดที ่8   การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลกัสูตร 

1.  การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
 1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน 

ช่วงก่อนการสอนควรมีการประเมินกลยุทธ์การสอนโดยทีมผูส้อน  และ/หรือ การปรึกษา หารือกับ
ผูเ้ช่ียวชาญดา้นหลกัสูตรหรือวิธีการสอน ส่วนช่วงหลงัการสอนควรมีการวิเคราะห์ผลการประเมินการสอนโดย
นกัศึกษา และการวเิคราะห์ผลการเรียนของนกัศึกษา  
  ด้านกระบวนการน าผลการประเมินไปปรับปรุง  สามารถท าโดยรวบรวมปัญหา/ข้อเสนอแนะเพื่อ
ปรับปรุง และก าหนดประธานหลกัสูตรและทีมผูส้อนน าไปปรับปรุงและรายงานผลต่อไป  

1.2 การประเมินทกัษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 
การประเมินทกัษะดงักล่าวสามารถท าโดยการ 

– ประเมินโดยนกัศึกษาในแต่ละวชิา 
– การสังเกตการณ์ของผูรั้บผดิชอบหลกัสูตร/ประธานหลกัสูตร และ/หรือทีมผูส้อน  
– ภาพรวมของหลกัสูตรประเมินโดยบณัฑิตใหม่ 
– การทดสอบผลการเรียนรู้ของนกัศึกษาเทียบเคียงกบัสถาบนัอ่ืนในหลกัสูตรเดียวกนั 

2. การประเมินหลกัสูตรในภาพรวม  
การประเมินหลกัสูตรในภาพรวม โดยส ารวจขอ้มูลจาก 

– นศ. ปีสุดทา้ย/ บณัฑิตใหม่ 
– ผูว้า่จา้ง 
– ผูท้รงคุณวฒิุภายนอก 

  รวมทั้งส ารวจสัมฤทธ์ิผลของบณัฑิต 
3. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอยีดหลกัสูตร   
  ตอ้งผา่นการประกนัคุณภาพหลกัสูตรและจดัการเรียนการสอนตามมาตรฐานคุณวุฒิในสาขาท่ีเก่ียวขอ้ง 
และตวับ่งช้ีเพิ่มเติมขา้งตน้ รวมทั้งการผา่นการประเมินการประกนัคุณภาพภายใน (IQA)  
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง  

– รวบรวมขอ้เสนอแนะ/ขอ้มูล จากการประเมินจากนกัศึกษา ผูใ้ชบ้ณัฑิต ผูท้รงคุณวฒิุ 
– วเิคราะห์ทบทวนขอ้มูลขา้งตน้ โดยผูรั้บผดิชอบหลกัสูตร / ประธานหลกัสูตร 
– เสนอการปรับปรุงหลกัสูตรและแผนกลยทุธ์ (ถา้มี) 
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ภาคผนวก 

 ก.  ค าอธิบายรายวชิา 
   LNG  550    วชิาปรับพืน้ภาษาองักฤษส าหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  2 (1-2-6) 
  Remedial English Course for Post Graduate Students 
  วชิาบังคับก่อน : ไม่มี 

รายวชิาน้ีมุ่งเนน้ปรับพื้นฐานภาษาองักฤษและทกัษะท่ีจ าเป็นของนกัศึกษาเพื่อใหอ้ยูใ่นระดบั
ท่ีสามารถเขา้เรียน วิชา LNG 600 ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ตลอดจนส่งเสริมให้นกัศึกษาเกิด
ความมัน่ใจในการใช้ภาษาองักฤษ ในด้านเน้ือหาวิชา ไม่ได้ก าหนดเน้ือหาท่ีแน่นอน แต่
มุ่งเน้นการแกไ้ขปัญหาการเรียนภาษาองักฤษของนกัศึกษา โดยเฉพาะประเด็นท่ีนกัศึกษามี
ปัญหามากท่ีสุด   นอกจากน้ียงัส่งเสริมให้นกัศึกษาเรียนรู้การจดัการการเรียนดว้ยตนเอง อนั
เป็นการพฒันาทกัษะการเรียนรู้ภาษาองักฤษ โดยไม่ตอ้งพึ่งครูผูส้อน 
This course aims to instill the background language and skills necessary for undertaking 
LNG 600 and to raise the students’ confidence in using English. There will be no 
predetermined focus of the course, but instead it will concentrate on those areas where the 
students are weakest and need most improvement. The classroom teaching and learning 
will be supported by self-directed learning to allow the students to improve their language 
and skills autonomously. 

 
      LNG 600    วชิาภาษาองักฤษระหว่างการเรียนในหลกัสูตรส าหรับนักศึกษา 
  ระดับบัณฑิตศึกษา       3 (2-2-9) 
  Insessional English Course for Post Graduate Students 

วชิาบังคับก่อน :  LNG 550 Remedial English Course for Post Graduate Students or 
Pass grade from placement procedure 
รายวิชาน้ีจดัสอนเพื่อพฒันาให้นกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา สามารถใช้ภาษาองักฤษในการ
เรียนในระดบัของตนไดอ้ยา่งเหมาะสม โดยเนน้ทกัษะการฝึกปฏิบติั แมไ้ม่เนน้หนกัท่ีเน้ือหา
ไวยากรณ์โดยตรง แต่วิชาน้ีมุ่งเนน้การใชภ้าษาองักฤษท่ีตรงกบัความตอ้งการ โดยเฉพาะดา้น
การอ่านและการเขียนซ่ึงนักศึกษาตอ้งใช้ในการท าโครงงาน ในรายวิชานักศึกษาจะได้ฝึก
ปฏิบัติขั้นตอนการท าโครงงานตั้ งแต่การหาข้อมูลอ้างอิง จนถึงการเขียนรอบสุดท้าย 
นอกจากน้ีนักศึกษาจะได้เรียนรู้กลยุทธ์การเรียนเพื่อฝึกทกัษะการเรียนรู้ภาษาองักฤษด้วย
ตนเอง เพื่อน าไปใชใ้นการส่ือสารท่ีแทจ้ริงนอกหอ้งเรียนต่อไป 
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This course aims to develop English language skills relevant to mature students in Graduate 
Degree Programmes in Engineering, Science and Technology. It will be based on practical 
skills, but will not be yet another grammar course. Rather its focus will be on the real 
language demands, particularly in reading and writing, faced by students in the course of 
their studies. It is project-focussed and simulates the stages in preparing and presenting 
research, from finding references to writing a final draft. The course will equip students 
with language learning strategies to facilitate ongoing autonomous learning and will 
emphasise language use not usage, real communication not classroom practice. 
 

CET 610 การวเิคราะห์และบริหารโครงการ      3 (3-0-9) 
 Project Analysis and Management        
                       วชิาบงัคบัก่อน :  ไม่มี 

การวางแผนงานโครงการ วงจรของโครงการ การประเมินโครงการ การวเิคราะห์ทางการเงิน
และทางเศรษฐศาสตร์ของโครงการ  การจดัซ้ือจดัจา้ง การบริหารการเงิน การติดตามและ
ตรวจสอบโครงการ การประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 
Project planning. Project cycle. Project appraisal. Institutional assessment. Project financial 
and economic analysis. Procurement. Financial management. Project monitoring and 
evaluation. Environmental assessment. 

  
CET 611 การควบคุมและการวางแผนการก่อสร้าง 3 (3-0-9) 

Construction Control and Scheduling  
วชิาบงัคบัก่อน :  ไม่มี 
ขั้นตอนการวางแผนงานก่อสร้าง การจดัโครงสร้างการแบ่งแยกงาน เทคนิคในการวางแผน
และจดัโปรแกรมการท างาน เช่น ซีพีเอ็ม พีดีเอ็ม พีอีอาร์ที และแอลโอบี การวางแผนการใช้
ทรัพยากร เทคนิคในการวดัปริมาณงานท่ีท าได้ การประเมินความกา้วหน้าของงานโดยวิธี
เอิร์นแวลู  ความสัมพนัธ์ระหวา่งเวลากบัตน้ทุนของโครงการ  การวิเคราะห์ความไม่แน่นอน
ของโครงการ 
Construction planning process. Work breakdown structure. Techniques for project planning 
and control such as CPM, PDM, PERT, and LOB. Resource planning.  Measurement 
technique of work in-progress. Concept of  Earned Value method.  Relationships between 
project time and cost.  Project uncertainty analysis. 
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CET  617  การวเิคราะห์และบริหารการเงินส าหรับโครงการก่อสร้าง   3 (3-0-9) 
Financial Analysis and Management in Construction  
วชิาบงัคบัก่อน :  ไม่มี 
การวิเคราะห์ฐานะดา้นการเงินของโครงการและองคก์ร การวิเคราะห์ภายใตค้วามเส่ียงและ
ความไม่แน่นอน ศึกษาโครงสร้างทางการเงินของบริษทั การจดังบประมาณ บญัชีตน้ทุน การ
คิดภาษี การวิเคราะห์กระแสเงินสดของโครงการ  การควบคุมการเงินหรืองบประมาณ
ระหว่างการก่อสร้าง  การหาแหล่งเงินทุนทั้งในและต่างประเทศ การให้เอกชนร่วมลงทุน 
การวเิคราะห์และบริหารความเส่ียงท่ีเกิดจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตรา 
Analysis of financial performance of a firm and a project. Analysis of risk and uncertainty. 
Company financial structure. Budget management. Cost accounting. Taxation. Cash flow 
of Project.  Construction cost control.  International and national sources for project 
finance.  Collaborated investment from private sectors. Foreign exchange risk analysis and 
management. 

 
CET   621   การวเิคราะห์และออกแบบโครงสร้างคอนกรีต                            3 (3-0-9) 
 Analysis and Design of Concrete Structures             

วชิาบงัคบัก่อน :  ไม่มี 
คอนกรีตส าหรับอาคารและโครงสร้างพื้นฐาน ทบทวนหลักการวิเคราะห์และออกแบบ
ช้ินส่วนโครงสร้างรับแรงดดั แรงเฉือน แรงบิด หลกัการวิเคราะห์และออกแบบพื้น หลกัการ
ออกแบบเสา  
Concrete for buildings and infrastructure. Review of design principles of reinforced 
concrete members in flexure shear and torsion. Analysis and design of reinforced concrete 
slabs. Design of columns.  

 
CET   622 การประยุกต์ใช้และออกแบบโครงสร้างเหลก็               3 (3-0-9) 
  Applications and Design of Steel Structures                               

วชิาบงัคบัก่อน :  ไม่มี 
ระบบโครงสร้างเหล็กและการออกแบบ การออกแบบองค์อาคารรับแรงดัดและแรงตาม
แนวแกน การออกแบบองค์อาคารเสา-คาน การประยุกต์ใช้งานโครงสร้างเหล็กร่วมกับ
โครงสร้างคอนกรีต เสถียรภาพและการค ้ายนั ขอ้ต่อ การกนัไฟ การป้องกนัสนิม  
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Structural steel systems and design.  Design of structural steel members for flexure and 
axial force. Design of beam-column members. Applications of composite structures. 
Stability and bracing consideration. Connections. Fire protection. Rust protection. 

 
CET 623 ระบบโครงสร้างอาคาร       3 (3–0-9)                      

Building Structural Systems 
วชิาบงัคบัก่อน :  ไม่มี 
การคดัเลือกระบบโครงสร้าง หลกัการออกแบบระบบโครงสร้างต่างๆ เช่น โครงข้อแข็ง 
โครงร้ังยดึ ก าแพงรับแรงเฉือน ระบบพื้น ระบบโครงสร้างเหล็ก แนวคิดการออกแบบอาคาร
ต้านทานแรงแผ่นดินไหว  ระบบฐานรากและเสาเข็ม การการเจาะส ารวจชั้ นดินและ 
การแปลผล 
Structural system selection.  Design concepts of various structural systems such as moment 
frames, braced frames, shear walls. Slab systems. Structural steel systems. Seismic design 
concepts. Foundation systems and pile foundation. Subsurface investigation and 
interpretation.  

 
CET 624        การวเิคราะห์และออกแบบโครงสร้างอาคารสูง    3 (3-0-9) 

Analysis and Design of High-Rise Structures 
วชิาบงัคบัก่อน :  ไม่มี 
พลศาสตร์โครงสร้าง ผลกระทบของแรงลมและแผน่ดินไหวต่อโครงสร้าง ระบบโครงสร้าง
อาคารสูง  การออกแบบโครงสร้างเพื่อรับแรงดา้นขา้ง การใหร้ายละเอียดโครงสร้างคอนกรีต
ส าหรับแรงแผ่นดินไหว การออกแบบก าแพงรับแรง การออกแบบโครงขอ้แข็ง แนวคิดการ
ออกแบบ ขอ้พิจารณาและเทคนิคการก่อสร้างโครงสร้างใตดิ้นส าหรับโครงสร้างอาคารสูง 
การออกแบบฐานรากเสาเขม็ 
Structural dynamics.  Wind and seismic load effects on structures.  High-rise structural 
systems.  Lateral load resistance design. Seismic detailing.  Design of shear walls and 
moment frames.  Design concepts, considerations and construction techniques of  
substructures for high-rise structures. Design of pile foundations. 
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CET 625 การวเิคราะห์โครงสร้างและระเบียบวธีิเชิงตัวเลข    3 (3-0-9) 
 Structural Analysis and Numerical Methods  

วชิาบงัคบัก่อน :  ไม่มี 
การวิเคราะห์โดยประมาณ วิธีการทางตวัเลขในการวิเคราะห์โครงสร้าง หลกัการของวิธีการ
วเิคราะห์ทางตวัเลข ระเบียบวธีิไฟไนตเ์อลิเมนต ์แบบจ าลองไฟไนตเ์อลิเมนตข์องอาคารและ
สะพาน การประยกุตใ์ชค้อมพิวเตอร์ในงานวศิวกรรมธรณี  
Approximate analysis. Numerical methods as applied in structural analysis. Principle of 
numerical analysis. Finite element method. Finite element modeling of buildings and 
bridges. Computer application in geotechnical analysis.  

 
CET 626 การส ารวจและการทดสอบในงานวศิวกรรมโยธา    3 (3-0-9) 
 Investigation and Testing Methods in Civil Engineering 

วชิาบงัคบัก่อน :  ไม่มี 
การวางแผนและการส ารวจใต้พื้นผิว การทดสอบดินในห้องปฏิบัติการและในสนาม 
เคร่ืองมือวดัในสนาม การทดสอบการรับน ้ าหนักเสาเข็มและความสมบูรณ์เสาเข็ม  การใช้
อุปกรณ์ตรวจวดัการยืดตัวและแรง การทดสอบการสั่น การทดสอบโดยไม่ท าลาย การ
ทดสอบการรับน ้ าหนักบรรทุก การจ าลองและการทดสอบช้ินส่วนโครงสร้าง ความเขา้ใจ
เก่ียวกบัลมและการทดสอบในอุโมงคล์ม    
Subsurface investigation and planning, Laboratory and field soil tests, Field 
instrumentations, Pile load tests and pile integrity. Strain and force measurement 
instrument.  Vibration tests.  Non-destructive tests.  Load tests.  Modeling and testing of 
structural components. Wind tunnel tests. 

 
CET 627 กลศาสตร์ประยุกต์ของวสัดุและโครงสร้าง 3 (3-0-9) 
 Applied Mechanics of Materials and Structures 

วชิาบงัคบัก่อน :  ไม่มี 
ทฤษฎีของการวิบติั การดดัของคานท่ีมีหน้าตดัไม่สมมาตร ศูนยก์ลางแรงเฉือน คานบนท่ี
รองรับแบบยืดหยุ่น เสถียรภาพของโครงสร้าง วิธีวิเคราะห์แบบพลาสติกและแบบขีดจ ากดั 
การกระจายแรงภายใน การวเิคราะห์โครงสร้างแบบไม่เชิงเส้นเบ้ืองตน้ 
Theories of failure.  Unsymmetrical bending.  Shear center. Beam on elastic foundation. 
Stability of structures. Plastic and limit analysis. Internal force redistribution. Introduction 
to nonlinear analysis of structures. 
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CET 628 ระบบโครงสร้างพืน้ฐาน 3 (3-0-9)  
  Infrastructure Systems 

วชิาบงัคบัก่อน :  ไม่มี 
การคดัเลือกระบบโครงสร้างพื้นฐาน การวิเคราะห์และออกแบบระบบโครงสร้างพื้นฐาน
ต่างๆ เช่น สะพาน การศึกษารูปแบบสะพานและการใช้วสัดุชนิดต่างๆ วิธีก่อสร้าง ปัญหา
ด้านส่ิงแวดล้อมท่ีเก่ียวข้องกบัโครงสร้างพื้นฐาน แนวคิดการออกแบบและการวิเคราะห์
ส าหรับงานลาด คนัทาง ผวิทาง ระบบระบายน ้า และอุโมงค ์
Structural system selection for infrastructure projects. Analysis and design of structural 
systems for bridges and transportation facilities. Bridges configuration and material 
selection. Construction methods. Environmental issues in infrastructure projects.  Design 
concepts and analyses of slopes, embankments, pavements, drainages and tunnels. 
 

CET 629 การป้องกนั ซ่อมแซม และการดูแลรักษาอาคาร 3 (3–0–9) 
 Building Protection, Repair and Maintenance 

วชิาบงัคบัก่อน :  ไม่มี 
การเส่ือมสภาพของส่ิงก่อสร้างทางวิศวกรรมโยธา  วิธีการป้องกนัการเส่ือมสภาพ วิธีการ
ซ่อมแซมโครงสร้าง การปรับปรุงอาคาร เทคนิคปรับปรุงคุณภาพดิน การซ่อมแซมฐานราก 
Deterioration of civil engineering structures.  Protection methods.  Structural repair 
techniques.  Rehabilitation and retrofitting of structures.  Soil improvement techniques.  
Substructure repairs. 

 
CET 630   เทคนิคและเคร่ืองมือในงานก่อสร้าง 3 (3-0-9) 
 Construction Techniques and Equipments 

วชิาบงัคบัก่อน :  ไม่มี 
การก่อสร้างห้องใต้ดิน การก่อสร้างก าแพงกันดินและวิธีออกแบบ เข็มและฐานราก 
เคร่ืองจกัรกลในการก่อสร้างอาคาร การก่อสร้างดว้ยระบบหล่อส าเร็จ เทคนิคการก่อสร้าง
สะพาน การก่อสร้างดว้ยโครงสร้างเหล็ก หลกัการในการวิเคราะห์และคดัเลือกวิธีก่อสร้าง 
ผลกระทบของสภาพแวดลอ้มนอกฝ่ังต่อการก่อสร้างนอกฝ่ัง เทคนิคและเคร่ืองมือท่ีใช้ใน
การก่อสร้างนอกฝ่ัง  
Basement and underground construction.  Retaining structure construction and design.  
Piles and foundation. Construction equipment. Precast construction. Bridge construction 
techniques.  Steel fabrication and construction.  Concept and selection of construction 
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methods. Physical environmental aspects of marine and offshore construction.  Offshore 
construction techniques and equipments.   

 
CET 631 วศิวกรรมงานระบบในอาคาร 3 (3-0-9) 
 Facility Systems in Buildings 

วชิาบงัคบัก่อน :  ไม่มี 
งานระบบสุขาภิบาลและการบ าบดัของเสีย งานระบบเคร่ืองกล งานระบบปรับอากาศ งาน
ระบบไฟฟ้า ระบบส่ือสารและโทรคมนาคมส าหรับอาคารสมยัใหม่ อาคารอจัฉริยะ ระบบ
ป้องกนัอคัคีภยั  
Sanitary and treatment systems.  Mechanical systems.  Air conditioning systems.  Electrical 
systems.  Telecommunication systems for modern buildings.  Intelligent building.  Fire 
protection.   

   
CET 632 การเลือกใช้วสัดุในงานวิศวกรรม 3 (3-0-9) 
 Materials Selection for Engineering Applications 

วชิาบงัคบัก่อน :  ไม่มี 
คอนกรีตเทคโนโลยใีนทางปฏิบติั การเลือกใชว้สัดุท่ีเหมาะสม คอนกรีตเสริมเส้นใย 
คุณสมบติัและการเลือกใชเ้หล็ก วสัดุสมยัใหม ่วสัดุท่ีใชใ้นโครงสร้างนอกฝ่ัง วสัดุตา้นทาน
การกดักร่อน  
Concrete technology in practice.  Selection of materials. Fiber-reinforced concrete. Steel 
properties and selection. Modern materials. Materials used in offshore structures. Corrosion 
resistant materials.  

 
CET 633 การประยุกต์ใช้และออกแบบโครงสร้างคอนกรีตอดัแรง                          3 (3-0-9) 
 Applications and Design of Prestressed Concrete Structures           

วชิาบงัคบัก่อน :  ไม่มี 
เทคโนโลยีคอนกรีตอดัแรงส าหรับอาคารและโครงสร้างพื้นฐาน หลักการวิเคราะห์และ
ออกแบบโครงสร้างคอนกรีตอัดแรง การวางแนวลวดเหล็ก โครงสร้างช่วงเดียวและ
โครงสร้างต่อเน่ือง การออกแบบพื้นอดัแรง  
Prestressed concrete technology for buildings and infrastructure. Analysis and design 
principles of prestressed concrete members. Tendon layouts. Simple and indeterminate 
structures. Design of post-tensioned slabs. 
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CET 641 พืน้ฐานงานวศิวกรรมนอกฝ่ัง 3 (3-0-9) 
  Fundamentals of Offshore Engineering 

วชิาบงัคบัก่อน :  ไม่มี 
ภาพรวมของอุตสาหกรรมน ้ ามนัและก๊าซธรรมชาตินอกฝ่ัง  พฒันาการของงานภาคสนาม
นอกฝ่ัง  พื้นฐานของงานวิศวกรรมนอกฝ่ัง  บทน าเก่ียวกบัวิศวกรรมโครงสร้างนอกฝ่ัง  และ 
เทคโนโลยอุีตสาหกรรมนอกฝ่ัง  
Overview of offshore oil and gas industry.  Historical development of offshore field.  
Fundamentals of offshore engineering.  Introduction to offshore structural engineering.  and 
Offshore industrial technology . 

 
CET 642 ธรณวีทิยากบัการส ารวจค้นหาปิโตรเลยีมนอกฝ่ัง 3 (3-0-9) 
  Offshore Petroleum Geology and Exploration 

วชิาบงัคบัก่อน :  ไม่มี 
วศิวกรรมแหล่งปิโตรเลียม ธรณีวทิยาปิโตรเลียมนอกฝ่ัง ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ส าหรับ
การค้นหาทรัพยากรธรรมชาตินอกฝ่ัง เทคโนโลยีการส ารวจเชิงธรณีวิทยา และเชิงธรณี
ฟิสิกส์  เศรษฐศาสตร์และการวางแผนการส ารวจ 
Petroleum reservoir engineering. Offshore petroleum geology. Geographic information 
system (GIS) for offshore resource exploration. Geological and geophysical exploration 
technology. Exploration planning and economics. 

 
CET 643 การจัดการและการวเิคราะห์ความเส่ียงในอุตสาหกรรมนอกฝ่ัง 3 (3-0-9)  
  Risk Analysis and Management in Offshore Industry  

วชิาบงัคบัก่อน :  ไม่มี 
การวิเคราะห์ความเส่ียงและความน่าเช่ือถือ  การวางแผนและการจดัการความเส่ียง การ
ประยุกต์ใช้การวิเคราะห์ความเส่ียงในอุตสาหกรรมนอกฝ่ัง ทั้ งในด้านการวางแผน การ
พฒันา การด าเนินการ และการยกเลิกสถานีปฏิบติังานนอกฝ่ัง 
Introduction to risk and reliability analysis.  Risk planning and management.  Applications 
of risk analysis and management in offshore industry including planning, development, 
operation and abandonment of offshore installations. 
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CET 644 กลศาสตร์ของไหล และปฏิสัมพนัธ์ระหว่างของไหลและโครงสร้างนอกฝ่ัง 3 (3-0-9) 
  Fluid mechanics and Fluid-Offshore Structure Interactions 

วชิาบงัคบัก่อน :  ไม่มี 
กลศาสตร์ของเหลวนอกฝ่ัง ทฤษฎีคล่ืนทะเล  สถิตศาสตร์ของเหลว พลศาสตร์ของเหลว
สภาพแวดลอ้มและแรงกระท าทางทะเล  แรงลมทะเลและแรงกระแสน ้ าทะเล แรงคล่ืนเชิง
เส้น  สมการของมอริสัน  ระเบียบวิธีเชิงตัวเลขส าหรับก ารค านวณแรงคล่ืนเชิงเส้น  
ปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งโครงสร้างและคล่ืนไร้เชิงเส้นอนัดบัสอง  แรงหน่วงและแรงกระท าของ
คล่ืนหนืด แรงคล่ืนวน  แรงคล่ืนสุ่ม   
Offshore hydromechanics. Ocean wave theories.  Hydrostatic analysis.  Hydrodynamic 
analysis. Sea loads and environment. Ocean current and wind loads. Linear wave-induced 
motions and loads. Morison's equation. Numerical methods for linear wave-induced 
motions and loads. Second-order nonlinear wave-structure problems. Viscous wave loads 
and damping. Vortex shedding.  Random waves.   

 
CET 646 การวเิคราะห์โครงสร้างนอกฝ่ัง 3 (3-0-9) 
  Analysis of Offshore Structures 

วชิาบงัคบัก่อน :  ไม่มี 
การจ าลองแบบโครงสร้างนอกฝ่ัง  กลศาสตร์ของโครงสร้างนอกฝ่ังแบบลอยและแบบ
ยดึแน่น  เสถียรภาพโดยรวมและเฉพาะท่ี โครงขอ้หมุนและโครงขอ้แข็งสามมิติส าหรับแท่น
ขุดเจาะ  โครงสร้างแผ่นพื้นและโครงสร้างเปลือกบางนอกฝ่ัง การวิเคราะห์เสถียรภาพ
เฉพาะท่ีและเสถียรภาพโดยรวม ระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์ และกระบวนการเชิงตวัเลข
ต่างๆ ในงานวศิวกรรมนอกฝ่ัง การวเิคราะห์ทางพลศาสตร์ของโครงสร้างนอกฝ่ังเบ้ืองตน้ 
Offshore structural modeling. Structural mechanics of fixed and floating offshore 
structures.  Spaced truss and spaced frame platforms. Offshore plate and shell structures. 
Local and overall stability analysis. Finite element and numerical methods in offshore 
engineering. Introduction to dynamics analysis of offshore structures. 
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CET 647 พลศาสตร์ของโครงสร้าง 3 (3-0-9) 
  Dynamics of  Structures 

วชิาบงัคบัก่อน :  ไม่มี 
พลศาสตร์ของโครงสร้าง คณิตศาสตร์เบ้ืองตน้ การวเิคราะห์การสั่นอิสระของระบบท่ีมี
ระดบัขั้นความเสรีเดียว การตอบสนองของระบบท่ีมีระดบัขั้นความเสรีเดียวต่อการกระตุน้
แบบฮาร์โมนิก การตอบสนองของระบบท่ีมีระดบัขั้นความเสรีเดียวต่อการกระตุน้แบบพิเศษ
อ่ืนๆ การประเมินเชิงตวัเลขของผลตอบสนองเชิงพลวตั การวเิคราะห์การสั่นอิสระของระบบ
ท่ีมีระดบัความเสรีหลายขั้น การวเิคราะห์เชิงโหมด การวเิคราะห์การตอบสนองสเปกตรัม 
การวเิคราะห์ตามเวลาในอดีต พลศาสตร์ของโครงสร้างตามมาตรฐาน กล่าวน าถึงระบบไม่
ยดืหยุน่ ระบบต่อเน่ือง ดีกรีอิสะทัว่ไป วธีิการของเรยเ์ล่ห์ 
Introduction to structural dynamics. Mathematical Preliminaries. Free vibration analysis of 
SDOF systems. Response of SDOF systems to harmonic excitation. Response of SDOF 
systems to special form of excitation. Numerical evaluation of dynamic response. Free 
vibration analysis of MDOF systems. Modal analysis. Response spectrum analysis. Time-
history analysis. Structural dynamics in Standard codes. Introduction to inelastic systems. 
Continuous systems. Generalized degree of freedom. Raleigh Method. 
 

CET 648 การออกแบบโครงสร้างนอกฝ่ังแบบลอยและแบบยดึแน่น 3 (3-0-9) 
  Design of Fixed and Floating Offshore Structures 

วชิาบงัคบัก่อน :  ไม่มี 
หลกัการพื้นฐานในการวเิคราะห์และออกแบบ  โครงสร้างซ่ึงปลูกสร้างจากพื้นสมุทร  หอสูง
นอกฝ่ัง  แท่นขุดเจาะคอนกรีตและเหล็กแบบยึดแน่นส าหรับทะเลต้ืนและลึก การก าหนดมิติ
ของโครงสร้างนอกฝ่ัง การออกแบบช้ินส่วนโครงสร้างตามมาตรฐาน API ของอเมริกา และ 
DNV ของนอร์เวย์  เรือและแท่นขุดเจาะแบบลอยประเภทต่างๆ  ระบบควบคุมการเคล่ือน
ต าแหน่งเชิงพลศาสตร์ และระบบยดึโยงส าหรับโครงสร้างลอย 
Fundamental design and analysis techniques. Bottom founded structures. Compliant 
offshore towers. Fixed-offshore concrete and steel platforms for shallow and deep water. 
Dimensioning of offshore structures.  Structural components design to API and DNV. 
Semi-submersible. Ship and tensioned buoyant platform. Crane vessels. Tandem hull 
floating vessels. Articulated structures. Floating vessels with trapped air cavities. Dynamic 
positioning system.  Anchoring systems. 
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CET 649 วศิวกรรมฐานรากนอกฝ่ัง 3 (3-0-9) 
  Offshore Foundation Engineering 

วชิาบงัคบัก่อน :  ไม่มี 
กลศาสตร์ของดินนอกฝ่ัง การส ารวจดินนอกฝ่ัง ปัญหาทางเทคนิคธรณีของโครงสร้างนอกฝ่ัง 
การเสียรูปของดินและพฤติกรรมของเข็มภายใตแ้รงกระท าเป็นวงรอบต่อโครงสร้างนอกฝ่ัง 
ทั้งแรงตามแนวแกนและแรงดา้นขา้ง  การออกแบบฐานรากขนาดใหญ่ใตท้ะเลโดยใชท้ฤษฎี
ของบินช์ แฮนเซน การเพิ่มแรงดนัน ้ าในดินใตฐ้านรากใตท้ะเลขนาดใหญ่ซ่ึงรับแรงกระท า
เป็นวงรอบ พฤติกรรมไร้เชิงเส้นของระบบฐานราก-ของไหล-โครงสร้างต่อแรงคล่ืนและแรง
แผน่ดินไหวใตท้ะเล  กระบวนการเชิงตวัเลขส าหรับการออกแบบฐานรากโครงสร้างนอกฝ่ัง
แบบโนม้ถ่วง การวเิคราะห์การตอกเขม็ขนาดใหญ่ใตส้มุทรโดยใชส้มการคล่ืน 
Offshore soil mechanics. Offshore soil investigation. Offshore geotechnical problems 
encountered in offshore applications. Soil deformations and behavior of cyclically loaded 
piles supporting offshore structures under cyclic loads such as alternating tension, 
compression and horizontal forces. Large spread footings using the Brinch Hansen theory.  
Pore Pressure enhancement under large foundations in the sea bed subject to cyclic loads. 
Nonlinear response of structure-fluid-foundation system to earthquake and wave induced 
forces. Numerical methods to the design of offshore gravity structure foundations. Large-
offshore-pile driving analysis by the wave equations. 

 
CET 650 การวเิคราะห์และออกแบบท่อขุดเจาะ ท่อส่ง และสายยดึโยงใต้ทะเล 3 (3-0-9) 
  Analysis and Design of Risers, Pipelines, and Moorings  

วชิาบงัคบัก่อน :  ไม่มี 
องค์ประกอบของท่อล าเลียงและท่อขุดเจาะน ้ ามนัใต้ทะเล  การเลือกแนววางท่อและการ
ออกแบบเสถียรภาพในท่ี การเลือกวสัดุและความหนาของผนงัท่อ การออกแบบเพื่อตา้นทาน
การไหลภายในของน ้ ามนั ก๊าซ และของไหลผสม การออกแบบเพื่อตา้นทานแรงคล่ืนทะเล 
และแรงคล่ืนวน การวิเคราะห์หน่วยแรง การโก่งเดาะและการพงัทลายแบบทัว่ไปและแบบ
เฉพาะจุด ท่อขดุเจาะแบบแขง็และแบบอ่อนใตน้ ้าลึก ขอ้ควรพิจารณาในการก่อสร้าง 
Components of marine pipelines and risers.  Route selection and design for stability in 
place.  Wall thickness and material selection.  Design against internal flows of oil, gas and 
multi-phase (liquid-gas). Design against wave loading and vortex shedding. Stress analysis. 
Local and global buckling and collapse. Rigid and flexible deep-water risers.  
Consideration for construction.  
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CET 651 การล้าตัวและการแตกร้าวของโครงสร้างนอกฝ่ัง 3 (3-0-9) 
  Fatigue and Fracture of Offshore Structures 

วชิาบงัคบัก่อน :  ไม่มี 
กลศาสตร์การแตกร้าวและการวิเคราะห์การพงัทลายของโครงสร้างนอกฝ่ัง คุณลกัษณะของ
วสัดุต่อพฤติกรรมแบบเปราะและแบบเหนียว อิทธิพลของขนาดรอยแตกร้าว การกระจุกตวั
ของหน่วยแรงท่ีปลายรอยแตก วิธีประเมินความเสียหายจากการพงัทลายและการลา้ น ้ าหนกั
บรรทุกเป็นวงรอบกบัการลา้ของเหล็ก ความเสียหายสะสม การแตกร้าวเน่ืองจากการผุกร่อน 
การลา้เน่ืองจากการผุกร่อน แนวทางปฏิบติัและกฎการออกแบบ การวิเคราะห์การลา้แบบสุ่ม
ของโครงสร้างนอกฝ่ัง การใช้ซอฟต์แวร์ส าหรับการท านายการขยายตวัของรอยแตกร้าว
เน่ืองจากการลา้ 
Fracture mechanics and failure analysis of offshore structures. Material characterization to 
brittle and ductile behavior. Influence of crack size. Stress concentration at crack tip.  
Methods for deflect assessment in failure and fatigue. Cyclic loading and fatigue of metals.  
Cumulative damage.  Stress corrosion cracking. Corrosion fatigue. Design rules and 
practices. Spectral fatigue analysis for offshore structures. Software design tools for fatigue 
crack growth. 
 

CET 652 เทคโนโลยแีละวศิวกรรมการขุดเจาะ 3 (3-0-9) 
  Drilling Engineering and Technology 

วชิาบงัคบัก่อน :  ไม่มี 
หลักการพื้นฐานของกลศาสตร์ของหินและหลุมเจาะ การออกแบบหลุมเจาะใต้น ้ าลึก 
เสถียรภาพหลุมเจาะ การควบคุมหลุมเจาะขั้นสูงและการออกแบบระบบไฮดรอลิกให้มี
ประสิทธิภาพสูงสุด การประเมินกลศาสตร์ทางธรณี และการวิเคราะห์หลุมเจาะน ้ามนัหลงัขุด  
หลักการและวิธีการขุดเจาะ เคร่ืองมือและอุปกรณ์ขุดเจาะ กระบวนการขุดเจาะและการ
วางแผน ระบบและการปฏิบติัการขุดเจาะ โปรแกรมติดตั้งท่อและขอ้ต่อ การเลือกน ้ าหนัก
โคลน และความลึกตอกปลอกขดุเจาะ 
Fundamental of rock and well mechanics. Deepwater well design, borehole stability.  
Advanced well control, and hydraulic optimization. Geomechanic prognosis and post 
analysis of an oil well.  Drilling methodology. Drilling equipments. Drilling processes and 
planning. Drilling systems and operations. Tubing programs and connectors.  Selection of 
mud weight and casing setting depth. 
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CET 653 ระบบควบคุมและผลติใต้ทะเล 3 (3-0-9) 
  Subsea Production and Control System 

วชิาบงัคบัก่อน :  ไม่มี 
ระบบงานใต้ทะเลเบ้ืองต้น การประกันอตัราการขนถ่ายของไหล การวางระบบใต้ทะเล 
ภาพรวมของอุปกรณ์ในระบบงานใตท้ะเล ท่อและวาล์วและอุปกรณ์ปากหลุม แมนิโฟลด์ใต้
ทะเล ระบบควบคุมใตท้ะเล ระบบท่อควบคุมและล าเลียง การติดตั้งงานใตท้ะเล การยกเลิก
ระบบงานใตท้ะเล  
Introduction to subsea systems. Flow assurance. Subsea field layouts. Subsea system 
equipment overview. Subsea trees and wellhead. Subsea Manifolds. Subsea control system. 
Subsea umbilical and flowline systems. Subsea installation. Subsea system abandonment. 

 
CET 654 เทคโนโลยกีระบวนการส าหรับน า้มันดิบและก๊าซธรรมชาตินอกฝ่ัง 3 (3-0-9) 
  Process Technology for Offshore Crude Oil and Natural Gas 

วชิาบงัคบัก่อน :  ไม่มี 
ภาพรวมของโรงงานด าเนินงานส าหรับน ้ ามันดิบและก๊าซธรรมชาตินอกฝ่ัง เทคโนโลยี
กระบวนการผลิต ขั้นตอนการปฏิบติังาน แผนงาน และส่ิงอ านวยความสะดวกต่างๆ ท่ีใช้
นับตั้ งแต่การน าน ้ ามันดิบและก๊าซธรรมชาติข้ึนมาจากใต้ทะเล มาผ่านเทคโนโลยี
กระบวนการผลิตต่างๆ จนกระทั่งล าเลียงไปสู่รถขนถ่าย คุณสมบัติทางเทอร์โมฟิสิกส์ 
พฤติกรรมการแยกเฟส และการกลั่นน ้ ามัน ดิบและก๊าซธรรมชาติ ระบบเก้ือหนุน
กระบวนการต่างๆ เช่น ระบบควบคุมอุณหภูมิ ระบบการกลัน่ ระบบฉีดทางเคมี และระบบ
ล าเลียงออก การมอบหมายหน้าท่ีและการใช้งานอุปกรณ์ เคร่ืองมือและเคร่ืองควบคุม  
มาตรฐานความปลอดภยั ขอ้ก าหนดในการออกแบบ ขอ้บญัญติัและกฎหมายควบคุม 
Overview of complete process plants for offshore crude oil and natural gas. Process 
technology. Operating procedures. Layout. Facilities to bring oil and natural gas under the 
sea to the point of shuttle tankers. Thermo-physical properties. Phase behavior. Treatment 
of crude oil and gas. Process support systems such as thermal systems, treatment systems, 
chemical injection systems, and release systems, commissioning and operation of the 
equipment, the instrumentation and control.   Safety standards, design specifications,  and 
governing codes and regulations. 
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CET 661      การวเิคราะห์โครงข่ายขนส่ง                                       3 (3-0-9) 
 Transportation Network Analysis 

วชิาบงัคบัก่อน :  ไม่มี 
การวิเคราะห์โครงข่ายขนส่งมุ่งเน้นท่ีการวางแผนและการหาผลเฉลยท่ีดีท่ีสุด อลักอลิธึม
ต่างๆส าหรับการหากระแสจราจรท่ีจุดสมดุลของโครงข่ายขนส่ง อลักอลิธึมส าหรับการหา
เส้นทางสั้ นท่ีสุด สมดุลผู ้ใช้กรณีท่ีการรับรู้มีความแน่นอนและความไม่แน่นอน การ
ออกแบบโครงข่ายขนส่ง การประมาณตารางการเดินทาง ความน่าเช่ือถือของโครงข่าย 
Transportation network analysis focusing on planning and optimization; Algorithms for 
finding transport network equilibrium flows, shortest path algorithms, deterministic and 
stochastic user equilibrium; Transportation network design, trip table estimation; Network 
reliability. 
 

CET  662 การวางแผนการขนส่งในเขตเมือง                3 (3-0 -9) 
 Urban Transportation Planning 

วชิาบงัคบัก่อน :  ไม่มี 
กระบวนการการวางแผนการขนส่งในเขตเมือง ความสัมพนัธ์ระหว่างระบบขนส่งและการ
พฒันาเมือง การวิเคราะห์ปัญหาการขนส่งในเขตเมือง เป้าประสงค์และวตัถุประสงคใ์นการ
วางแผนการขนส่งในเขตเมือง ตวัอยา่งระบบขนส่งท่ีดีในเขตเมือง การวิเคราะห์ผลกระทบ
จากการปรับปรุงระบบขนส่ง การพยากรณ์ความต้องการการเดินทางในเขตเมือง การ
ประเมินผลโครงการและการติดตามผลการด าเนินโครงการ เทคนิคการตดัสินใจในการวาง
แผนการขนส่ง และการมีส่วนร่วมของสาธารณะชนในการวางแผนการขนส่ง  
Urban transportation planning process. Transportation system and city development. 
Analysis of urban transportation problems. Goals and objectives in urban transportation 
planning. Good examples of urban transportation systems. Analysis of transportation 
improvement programs. Urban travel demand forecasting. Evaluation and monitoring of 
transport project. Decision techniques in transportation planning and public participation in 
transportation planning. 
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CET 663 ความปลอดภัยของการจราจรทางถนน                  3 (3-0-9) 
 Road Traffic Safety 

วชิาบงัคบัก่อน :  ไม่มี 
ระบบการจราจรทางถนน การวิเคราะห์ปัญหาความปลอดภยัของการจราจรทางถนน  การ
ตรวจสอบความปลอดภยัทางถนน การสืบสวนสาเหตุของอุบติัเหตุจราจร การออกแบบและ
การจัดการถนนให้ปลอดภัย อุปกรณ์จราจรเพื่อยกระดับความปลอดภัยทางถนน  การ
ปรับปรุงแกไ้ขจุดอนัตรายบนถนน การวางแผนเพื่อความปลอดภยัทางถนน การประเมินผล
และการติดตามโครงการปรับปรุงดา้นความปลอดภยัทางถนน 
Road traffic system. Analysis of road traffic safety problem. Road safety audit. Road 
accident investigation. Design and management for safer road. Use of traffic control device 
to promote road safety. Improvement of road hazardous location. Road safety planning. 
Evaluation and monitoring of road safety improvement programs. 
 

CET 664      ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ส าหรับการขนส่ง                           3 (3-0 -9) 
 Geographic Information System for Transportation  

วชิาบงัคบัก่อน :  ไม่มี 
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เบ้ืองตน้ ลกัษณะของขอ้มูลในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ซ่ึง
ประกอบดว้ยขอ้มูลเชิงพื้นท่ีและขอ้มูลเชิงบรรยาย การจดัการฐานขอ้มูลระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ วิเคราะห์ขอ้มูลในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ การเช่ือมโยงระบบพิกดัท่ีใช้บน
แผนท่ีและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์และระบบคน้หาต าแหน่ง
พิกดัภูมิศาสตร์บนพื้นผิวโลก การประยุกต์ใชง้านระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์กบัการขนส่ง 
ซอฟตแ์วร์ส าหรับระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 
Introduction to Geographic Information System (GIS). Characteristics of GIS data: spatial 
data and attribute data. Management of GIS database. Analysis of GIS data. Coordination 
of mapping system and GIS. GIS and Global Positioning System (GPS). Application of 
GIS for transportation. GIS software. 
 

CET 665  เศรษฐมิติประยุกต์ส าหรับการวเิคราะห์ข้อมูลด้านขนส่ง   3 (3-0 -9) 
 Applied Econometrics for Transportation Data Analysis 

วชิาบงัคบัก่อน :  ไม่มี 
สมการถดถอยเชิงเส้น  แบบจ าลองสมการเก่ียวเน่ือง  การวิเคราะห์ขอ้มูลภาคตดัขวาง การ
วิเคราะห์อนุกรมเวลา  แบบจ าลองตวัแปรแฝง แบบจ าลองระยะเวลา  แบบจ าลองข้อมูล
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จ านวนนบั  สมการถดถอยโลจิสติกส์  แบบจ าลองผลลพัธ์ไม่ต่อเน่ือง  แบบจ าลองความน่าจะ
เป็นท่ีเรียงล าดบั  แบบจ าลองพารามิเตอร์สุ่ม 
Linear regression. Simultaneous-equation models. Panel data analysis. Time series 
analysis. Latent variable models. Count data models. Logistics regression. Discrete 
outcome models. Ordered probability models.  Random-parameter models. 

 
CET 666  การจัดการห่วงโซ่อุปทาน      3 (3-0 -9) 
 Supply Chain Management 

                              วชิาบงัคบัก่อน :  ไม่มี 
ความเข้าใจในห่วงโซ่อุปทาน  สมรรถนะในห่วงโซ่อุปทาน  ตัวขบัของห่วงโซ่
อุปทาน  การออกแบบโครงข่ายการกระจายสินคา้  การออกแบบโครงข่ายในห่วงโซ่
อุปทาน  การออกแบบโครงข่ายห่วงโซ่อุปทานระดบัโกลบอล  การพยากรณ์ความ
ตอ้งการสินคา้  การวางแผนรวม  การขายและการวางแผนการด าเนินการ  การจดัการ
ประหยดัขนาด  การจดัการความไม่แน่นอน  การหาระดบัท่ีเหมาะสมของปริมาณ
สินคา้  การขนส่งในห่วงโซ่อุปทาน 

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. 

 
CET 667  การสร้างแบบจ าลองและการพยากรณ์ความต้องการเดินทาง  3 (3-0-9) 
 Travel Demand Modeling and Forecasting 
 วชิาบงัคบัก่อน :  ไม่มี 

การเขา้สู่สมดุลระหวา่งอุปสงคแ์ละอุปทาน  ระบบแบบจ าลองการขนส่งในเขตเมือง  สมการ

ถดถอยเชิงเส้นส าหรับการก่อก าเนิดการเดินทาง  การแบ่งตลาดในการก่อก าเนิดการเดินทาง  

ผลกระทบแบบไม่เชิงเส้นในการก่อก าเนิดการเดินทาง  แบบจ าลองแรงดึงดูดในการกระจาย

การเดินทาง  สมการถดถอยเชิงเส้นในการแยกรูปแบบการเดินทาง  สมดุลผูใ้ช้ในการแจก

แจงการเดินทาง 
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Demand and supply equilibration.  Urban transportation model system.  Linear regression 
for trip generation.  Market segmentation in trip generation.  Non-linear effects in trip 
generation.  Gravity model in trip distribution.  Linear regression in modal split.  User 
Equilibrium in traffic assignment. 
 

CET 668  การประเมินความเหมาะสมและการตัดสินใจในโครงการด้านวศิวกรรมขนส่ง      3 (3-0-9) 
 Transportation Project Evaluation and Decision Making 
 วชิาบงัคบัก่อน :  ไม่มี 

การประเมินความเหมาะสมของโครงการเป็นหัวใจหลกัของการตดัสินใจและการวางแผน

ดา้นวิศวกรรมขนส่งภายใตง้บประมาณท่ีจ ากดั วิชาน้ีจะน าเสนอมุมมองและปัจจยัท่ีส าคญั

ทั้งหมดท่ีใชใ้นการประเมินความเหมาะสมของโครงการ นกัศึกษาจะไดเ้รียนรู้ทฤษฎีทั้งหมด

ท่ีใช้ส าหรับการการประเมินผลกระทบดา้นต่างๆของโครงการรวมถึงวิธีการตดัสินใจ โดย

เน้ือหาวิชาจะครอบคลุมหัวขอ้ดงัน้ี  พื้นฐานของการประเมินความเหมาะสมของโครงการ 

ผลกระทบท่ีเป็นรูปธรรมท่ีสามารถคิดเป็นจ านวนเงินได้  ผลกระทบดา้นส่ิงแวดล้อมและ

ผลกระทบโดยอ้อมจากโครงการ  วิธีการและทฤษฎีการตัดสินใจโดยข้ึนกับหลายๆ

ปัจจยัพื้นฐาน   วิธีการและขั้นตอนการวางแผนลงทุนโครงการด้านขนส่ง เพื่อให้เกิดความ

สัมฤทธ์ิผลในองคร์วม 

The core of transportation decision making is the evaluation of transportation projects and 

programs in the context of available funding. The course covers all key areas of 

transportation system evaluation. It provides a solid set of methodologies for evaluating 

transportation alternatives on the basis of a comprehensive range of impact types. The 

course covers the following topics: introductory material to transportation systems 

evaluation, tangible impacts of transportation project, developmental and environmental 

impacts of transportation, multicriteria evaluation in decision making, and techniques for 

programming transportation investments in the short and long terms with a view to 

achieving systemwide goals. 
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CET 669 การวเิคราะห์ผลกระทบด้านขนส่งส าหรับการพฒันาทีด่ิน 3 (3-0-9) 
 Transportation Impact Analyses for Site Development 

 วชิาบงัคบัก่อน :  ไม่มี  

องคป์ระกอบหลกัส าหรับการเตรียมและการทบทวนการศึกษาผลกระทบดา้นการขนส่ง
ส าหรับการพฒันาท่ีดินแห่งใหม่ หรือขยายการใชท่ี้ดิน ไดแ้ก่ การพยากรณ์ปริมาณจราจรท่ี
ไม่เก่ียวขอ้งกบัการพฒันาท่ีดิน การก่อก าเนิดจราจรจากการพฒันาท่ีดิน การกระจายจราจร 
การแจกแจงปริมาณจราจร การปรับปรุงการเขา้ถึงท่ีดินรวมถึงบริเวณรอบขา้ง  และหลกัการ
การวางแผนท่ีดินและท่ีจอดรถ 
Key elements required for preparing and reviewing transportation impact studies for new 
and expanding land developments:  non-site traffic forecast, site traffic generation, site 
traffic distribution, traffic assignment, site access and off-site improvements, and on-site 
planning and parking principles. 

  
CET 670 การจ าลองและการปฏิบัติการจราจร   3 (3-0-9) 

 Traffic Operation and Simulation 
 วชิาบงัคบัก่อน :  ไม่มี 

การศึกษาลกัษณะและการวิเคราะห์การปฏิบติัการจราจรบนถนนสายหลกั  โดยใชเ้ทคนิคเชิง
ทฤษฎี และเทคนิคเชิงการทดลอง โดยเฉพาะการใช้แบบจ าลองคอมพิวเตอร์ บทน าการ
วิเคราะห์และเคร่ืองมือการหาค่าท่ีดีท่ีสุดส าหรับการออกแบบและการด าเนินการของเคร่ือง
ควบคุมจราจร 
Characterization and analysis of arterial street traffic operations using theoretical and 
experimental techniques, especially computer simulation. Introduction to the most current 
analysis and optimization tools for control device design and implementation. 

 
CET 671  การบริหารจัดการระบบโครงสร้างพืน้ฐานด้านขนส่ง  3 (3-0-9) 
 Transportation Infrastructure System Management 
 วชิาบงัคบัก่อน :  ไม่มี 

กรอบของการจดัการโครงสร้างพื้นฐาน  การวางแผน การประเมินความจ าเป็น และตวัช้ีวดั
สมรรถนะ  การจดัการฐานขอ้มูล  ขอ้มูลดา้นส่ิงแวดลอ้มในอดีต การใช้ขอ้มูลการประเมิน
และการตรวจสอบขณะให้บริการ  การวิเคราะห์ความผิดพลาดและการจ าลองสมรรถนะ  
การออกแบบอายุการบริการของโครงสร้างพื้นฐาน  การวิเคราะห์ตน้ทุนและผลประโยชน์
แบบรอบอาย ุ การจดัล าดบัความส าคญั การหาค าตอบท่ีดีท่ีสุด และแผนการท างาน 
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Framework for infrastructure management. Planning, needs assessment, and performance 
indicators. Database management. Inventory, historical and environmental data. Uses of 
monitoring data and examples of in-service evaluation. Performance modeling and failure 
analysis. Design of infrastructure service life. Life-cycle cost and benefit analysis. 
Prioritization, optimization and work programs. 
 

CET 672   สถิติส าหรับวศิวกรรมขนส่งและโลจิสติกส์     3 (3-0-9) 
 Statistics for Transportation and Logistics Engineering 
 วชิาบงัคบัก่อน :  ไม่มี 

บทบาทของสถิติในงานวิศวกรรม  ความน่าจะเป็น  ตวัแปรสุ่มแบบไม่ต่อเน่ือง ตวัแปรสุ่ม

แบบต่อเน่ือง  การกระจายตวัของความน่าจะเป็นแบบร่วม  การกระจายตวัของความน่าจะ

เป็นแบบไม่ต่อเน่ืองและแบบต่อเน่ืองท่ีพบบ่อย   สถิติเชิงพรรณนา  การกระจายตวัของการ

สุ่มตวัอย่างและการประเมินค่าแบบจุดของพารามิเตอร์  ช่วงเชิงสถิติส าหรับตวัอย่างเดียว  

การทดสอบสมมติฐานส าหรับตวัอยา่งเดียว  การอนุมานเชิงสถิติส าหรับสองตวัอยาง  สมการ

ถดถอยเชิงเส้นอยา่งง่ายและสหสัมพนัธ์  หวัขอ้อ่ืนในสมการถดถอยเชิงเส้น 

Role of statistics in engineering.  Probability.  Discrete random variables.  Continuous 
random variables.  Joint probability distributions.  Common discrete 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. 

 
CET 673  เศรษฐศาสตร์การขนส่ง  3 (3-0-9) 
 Transportation Economics 
 วชิาบงัคบัก่อน :  ไม่มี 

ความหมายและบริบทของเศรษฐศาสตร์การขนส่ง การประยุกต์ใช้ทฤษฎีทางด้าน

เศรษฐศาสตร์ในดา้นงานวางแผนการขนส่ง การวิเคราะห์โครงการภายใตส้ถานการณ์และ

ขอ้จ ากดัต่างๆ ผลประโยชน์ดา้นอ่ืนๆท่ีเกิดจากการพฒันาโครงการ ขบวนการตดัสินใจ การ

วเิคราะห์ความเส่ียง รูปแบบการลงทุนดว้ยกลไกและวธีิท่ีหลากหลาย ตวัอยา่งการประยกุตใ์ช้

ทฤษฎีทางดา้นเศรษฐศาสตร์ในดา้นงานวางแผนการขนส่ง 
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Definition and context of transportation economics. Application of economic theory and 
principles to transportation planning. Project appraisal under various circumstance. Wider 
economic benefits. Decision making process.  Risk analysis.  Financing scheme and option 
for project development. Case study. 
 

CET 674  วธีิการหาค่าทีด่ีทีสุ่ดส าหรับปัญหาด้านขนส่งและโลจิสติกส์  3 (3-0-9) 
 Optimization Methods for Transportation and Logistics Applications 
 วชิาบงัคบัก่อน :  ไม่มี 

แบบจ าลองและวิธีการหาค าตอบท่ีดีท่ีสุด ของปัญหาด้านขนส่ง รวมถึงการจดัตารางรถ

โดยสารสาธารณะ การบรรจุของลงคอนเทนเนอร์ การจัดเส้นทางขนส่งสินค้า การหา

ต าแหน่งท่ีตั้งคลงัสินคา้  ความรู้เบ้ืองตน้ของวิธีการหาค าตอบท่ีดีท่ีสุด รวมถึงโปรแกรมเชิง

เส้น โปรแกรมเชิงจ านวนเต็ม โปรแกรมเชิงโครงข่าย โปรแกรมเชิงพลวตั และซอฟต์แวร์

ของการหาค่าท่ีดีท่ีสุด 

Optimization models and methods for transportation applications including transit 
scheduling, container loading, vehicle routing, and warehouse location problem.  Overview 
of optimization methods including linear programming, integer programming, network 
programming, dynamic programming, and optimization software. 
 

CET 675 ทฤษฎแีละการสร้างแบบจ าลองตัวเลือกแบบไม่ต่อเน่ือง  3 (3-0-9) 
 Discrete Choice Theory and Modeling 
 วชิาบงัคบัก่อน :  ไม่มี 

วิธีการและสถิติส าหรับการประเมินแบบจ าลองโดยใชว้ิธีการประเมินความเป็นไปไดสู้งสุด  
ทฤษฎีตัวเลือก แบบจ าลองตัวเลือกแบบไบนารี  แบบจ าลองตัวเลือกแบบหลายมิติ ไม่
เรียงล าดบัและมลัติโนเมียล  ทฤษฎีการสุ่มและการออกแบบตวัอย่าง  แบบจ าลองมลัติโน
เมียลแบบเรียงล าดบั  การคาดการณ์แบบรวมดว้ยแบบจ าลองตวัเลือก  การสร้างโมเดลแบบ
ร่วมกนัของความชอบท่ีถูกระบุและความชอบท่ีถูกเปิดเผย   
Methods and statistics of model estimation with emphasis on maximum likelihood 
estimation.  Individual choice theory.  Binary choice models.  Unordered multinomial and 
multi-dimensional choice models.  Sampling theory and sample design.  Ordered 
multinomial models.  Aggregate prediction with choice models.   Joint stated preference 
and revealed preference modeling. 
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CET 676  การสร้างและวเิคราะห์แบบจ าลองสถานการณ์ส าหรับโลจิสติกส์  3 (3-0-9) 
 Simulation Modeling and Analysis for Logistics 
 วชิาบงัคบัก่อน :  ไม่มี 

การจ าลองสถานการณ์แบบเหตุการณ์ไม่ต่อเน่ือง การจ าลองของระบบแถวคอยท่ีมีผูบ้ริการ
เด่ียว  การจ าลองระบบสินคา้คงคลงั  ขั้นตอนในการศึกษาการจ าลอง  การสร้างแบบจ าลองท่ี
ถูกตอ้ง น่าเช่ือถือและมีรายละเอียดท่ีเหมาะสม  การเลือกการกระจายตวัความน่าจะเป็นของ
ข้อมูลน าเข้า  การสร้างตัวแปรสุ่ม  การวิเคราะห์ข้อมูลผลลัพธ์ส าหรับระบบเดียว  การ
เปรียบเทียบแบบจ าลองมากกวา่หน่ึงระบบ 
Discrete-event simulation. Simulation of a single-server queueing system.  Simulation of an 
inventory system. Steps in a sound simulation study.  Building valid, credible, and 
appropriately detailed simulation models. Selecting input probability distributions. 
Generating random variates. Output data analysis for a single system. Comparing 
alternative system configurations. 

   
CET  601        วทิยานิพนธ์ 12 หน่วยกติ                 
 Thesis                    

วชิาบงัคบัก่อน :  ไม่มี 
นักศึกษาจะตอ้งท างานวิจยัอิสระในหัวขอ้เก่ียวกบัวิศวกรรมโยธา ภายใตก้ารแนะน าของ
อาจารยผ์ูค้วบคุมวทิยานิพนธ์ โดยท่ีหวัขอ้วทิยานิพนธ์ไดผ้า่นการยอมรับจากคณะกรรมการท่ี
ปรึกษาวทิยานิพนธ์  
Each student is required to undertake an individual research project in the field of civil 
engineering under supervision of the advisor. The thesis topic must be approved by the 
advisory committee.  

 
CET  602   การศึกษาโครงการวจัิยเฉพาะเร่ือง 6 หน่วยกติ                  
 Special Research Study 

วชิาบงัคบัก่อน :  ไม่มี 
นกัศึกษาจะตอ้งท าการศึกษาโครงการวจิยัเฉพาะเร่ืองในหวัขอ้เก่ียวกบัวศิวกรรมโยธา ภายใต้
การแนะน าของอาจารยผ์ูค้วบคุมโครงการ  
Each student is required to undertake the special research study in the field of civil 
engineering under supervision of the advisor.  
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CET 604 สัมมนาทางเทคโนโลยวีศิวกรรมโยธา 1 (0-3-3) 
  Civil Engineering Technology Seminar 

วชิาบงัคบัก่อน :  ไม่มี 
บรรยายพิเศษในเร่ืองเก่ียวกบัเทคโนโลยวีศิวกรรมโยธาจากผูท้รงคุณวฒิุภายนอก รวมถึง
ความกา้วหนา้ของงานวจิยัท่ีด าเนินการภายในภาควชิาและของนกัศึกษา นกัศึกษาในระดบั
บณัฑิตศึกษาทุกคนควรจะเขา้ฟัง นอกจากน้ีนกัศึกษายงัตอ้งส่งรายงานสรุปหรือบทวิจารณ์
สั้นๆ ส าหรับหวัขอ้การบรรยายดว้ย 
Special lectures in the field of civil engineering technology will be proposed to be given by 
the invited lecturer from outside. Research advancement of the department and student is 
also included in the program. All graduate students in civil engineering technology are 
supposed to attend. Brief written report or discussion may be required. 
 

CET 605 หัวข้อพเิศษ 1 3 (3-0-9) 
 Special Topics I 

วชิาบงัคบัก่อน :  ไม่มี 
ศึกษาหวัขอ้พิเศษท่ีเป็นเร่ืองน่าสนใจในปัจจุบนัท่ีเก่ียวกบัเทคโนโลยวีศิวกรรมโยธา 
Study of topics of current interest in the field of civil engineering technology. 

 
CET 606 หัวข้อพเิศษ 2 3 (3-0-9) 
 Special Topic II 

วชิาบงัคบัก่อน :  ไม่มี 
ศึกษาหวัขอ้พิเศษท่ีเป็นเร่ืองน่าสนใจในปัจจุบนัท่ีเก่ียวกบัเทคโนโลยวีศิวกรรมโยธา 
Study of topics of current interest in the field of civil engineering technology. 

 
CET 607 หัวข้อพเิศษ 3 3 (3-0-9) 

   Special Topic III 
วชิาบงัคบัก่อน :  ไม่มี 
ศึกษาหวัขอ้พิเศษท่ีเป็นเร่ืองน่าสนใจในปัจจุบนัท่ีเก่ียวกบัเทคโนโลยวีศิวกรรมโยธา 
Study of topics of current interest in the field of civil engineering technology.  
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CET 608 หัวข้อพเิศษ 4 3 (3-0-9) 
   Special Topic IV 

วชิาบงัคบัก่อน :  ไม่มี 
ศึกษาหวัขอ้พิเศษท่ีเป็นเร่ืองน่าสนใจในปัจจุบนัท่ีเก่ียวกบัเทคโนโลยวีศิวกรรมโยธา 
Study of topics of current interest in the field of civil engineering technology.  

 
CET 609 หัวข้อพเิศษ 5 3 (3-0-9) 

   Special Topic V 
วชิาบงัคบัก่อน :  ไม่มี 
ศึกษาหวัขอ้พิเศษท่ีเป็นเร่ืองน่าสนใจในปัจจุบนัท่ีเก่ียวกบัเทคโนโลยวีศิวกรรมโยธา 
Study of topics of current interest in the field of civil engineering technology. 
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