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หมวดที ่1 ข้อมูลทั่วไป 
1. รหัสและชื่อหลักสูตร 
1.1 ระบุรหัส : 2552003 
1.2 ชื่อหลักสูตร (ภาษาไทย)  : หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา 
          (ภาษาอังกฤษ)  :  Master of Engineering Program in Civil Engineering Technology 
 
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
2.1 ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) : วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  (เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา) 
     (ภาษาอังกฤษ) : Master of Engineering  (Civil Engineering Technology) 
2.2 ชื่อย่อ (ภาษาไทย) :  วศ.ม. (เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา) 
     (ภาษาอังกฤษ)   :  M.Eng. (Civil Engineering Technology) 
 
3. วิชาเอก (ถ้ามี) ไม่มีวิชาเอก โดยมีแขนงวิชา ดังนี้ 
3.1 สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 
3.2 สาขาวิชาวิศวกรรมนอกฝั่ง 
3.3 สาขาวิชาวิศวกรรมขนส่งและโลจิสติกส์ 
 
4. จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 

- แผน ก แบบ ก 2 (วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต)      37  หน่วยกิต 
- แผน ข (การค้นคว้าอิสระ 6 หน่วยกิต)       37  หน่วยกิต 

 
5. รูปแบบของหลักสูตร 
5.1 รูปแบบ 
  เป็นหลักสูตรระดับปริญญาโท 
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5.2 ภาษาที่ใช ้
  หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาไทยเป็นหลัก โดยใช้ภาษาอังกฤษบางส่วน  
 โดยใช้เอกสารประกอบการสอนและต าราเป็นภาษาภาษาไทย และอังกฤษ 
5.3 การรับเข้าศึกษา 
 รับทั้งนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติที่สามารถใช้ภาษาไทยได้ 
5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น  

เป็นหลักสูตรเฉพาะของสถาบัน โดยสามารถเทียบโอนรายวิชากับสถาบันอ่ืนทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ ในสาขาวิชาที่เก่ียวข้องได้ 

5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 
 ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 
 
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 
หลักสูตรปรับปรุง        ก าหนดเปิดสอนเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2563         
ได้พิจารณากลั่นกรองโดยสภาวิชาการ  ในการประชุมครั้งที่ 5/2563 
เมื่อวันที่  18  เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ. 2563 
ได้รับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัยฯ ในการประชุมครั้งที่ 250 
เมื่อวันที่ 10 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2563 
 
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 
หลักสูตรมีความพร้อมเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับ อุดมศึกษาแห่งชาติ   
พ.ศ. 2552  ในปีการศึกษา 2563 

 
8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 
(1) วิศวกรโยธา 
(2) วิศวกรนอกฝั่ง 
(3) วิศวกรขนส่งและโลจิสติกส์ 
(4) ผู้จัดการโครงการด้านวิศวกรรมโยธา วิศวกรรมนอกฝั่ง วิศวกรรมขนส่งและโลจิสติกส์ 
(5) นักวิชาการด้านวิศวกรรมโยธา วิศวกรรมนอกฝั่ง วิศวกรรมขนส่งและโลจิสติกส์ 
(6) นักออกแบบด้านวิศวกรรมโยธา วิศวกรรมนอกฝั่ง วิศวกรรมขนส่งและโลจิสติกส์ 

 
 
 
 



3 
 

9. ชื่อ นามสกุล ต าแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ล าดับที ่ ชื่อ-สกลุ 
คุณวุฒิการศึกษา (สาขาวิชา), สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา,ประเทศท่ีส าเร็จ

การศึกษา (ปีที่ส าเร็จการศึกษา)  
(เรียงจากคณุวุฒิสูงสดุจนถึงระดบัปริญญาตรี) 

1 รศ.ดร.ชัยณรงค์  อธิสกุล ปร.ด. (วิศวกรรมโยธา), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, 
ประเทศไทย (2551) 
วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, 
ประเทศไทย (2542) 

2 รศ.ดร.สุทัศน์  ลลีาทวีวัฒน ์ Ph.D.(Civil Engineering), University of  Michigan, U.S.A (1998) 
M.S. (Civil Engineering),  University of  Michigan, U.S.A (1995) 
วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ประเทศไทย (2536) 

3 รศ.ดร.อ าพล  การณุสุนทวงษ ์ Ph.D.  ( Transportation Engineering) ,  University of Texas at 
Austin, U.S.A (2006) 
M. S.  ( Transportation Engineering) ,  University of Texas at 
Austin, U.S.A (2002) 
วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ประเทศไทย (2540) 

4 ผศ.ดร.บุญมี  ชินนาบุญ ปร.ด. (วิศวกรรมโยธา), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, 
ประเทศไทย (2551) 
วศ.ม. (วิศวกรรมโยธา), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, 
ประเทศไทย (2544) 
วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, 
ประเทศไทย (2541) 

 
10. สถานที่จัดการเรียนการสอน  
 ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
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11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 
11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 
 จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560–2564) ที่จัดท าบนพ้ืนฐานของ
กรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) ซึ่งเป็นแผนหลักของการพัฒนาประเทศ และเป้าหมายการ
พัฒนาที่ยั่งยืน รวมทั้งการปรับโครงสร้างประเทศไทยไปสู่ประเทศไทย 4.0 ตลอดจนประเด็นการปฏิรูป
ประเทศ รวมถึงความก้าวหน้าอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีทางด้านวิศวกรรม ก่อให้เกิดทั้งความเปลี่ยนแปลง
โอกาส และภัยคุกคามทางด้านเศรษฐกิจและสังคม จึงจ าเป็นต้องพัฒนาการศึกษาให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
ดังกล่าว ดังนั้น การบริหารจัดการองค์ความรู้อย่างเป็นระบบจึงเป็นสิ่งจ าเป็นที่จะผสมผสานเทคโนโลยีทาง
วิศวกรรมเพ่ือสร้างจุดแข็งให้กับการพัฒนาประเทศไทยอย่างยั่งยืน โดยหลักสูตรที่พัฒนาขึ้นจะสอดคล้องกับ
เป้าหมายยุทธศาสตร์และกรอบนโยบายของประเทศ รวมถึงเป้าหมายยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ 
ตลอดจนแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ซึ่งมุ่งพัฒนาบุคลากรทางด้านวิศวกรรม
โยธา วิศวกรรมนอกฝั่ง และวิศวกรรมขนส่งและโลจิสติกส์ที่มีคุณภาพ 
11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
 การวางแผนหลักสูตรจะค านึงถึงการเปลี่ยนแปลงด้านสังคมผนวกกับเทคโนโลยีทางด้านวิศวกรรมที่
ทันสมัย เนื่องจากธุรกิจการก่อสร้าง ธุรกิจทางปิโตรเลียม และโครงข่ายการขนส่งภายในประเทศไทยมีการ
ขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับมีการน าเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้มากขึ้น น าไปสู่การแข่งขันอย่างสูง
ทางด้านทรัพยากรบุคคล จึงจ าเป็นจะต้องใช้วิศวกรที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา วิศวกรรมนอกฝั่ง 
และวิศวกรรมขนส่งและโลจิสติกส์จ านวนมาก ที่มีความเป็นมืออาชีพ มีความเข้าใจในผลกระทบทางสังคม  
และวัฒนธรรม มีคุณธรรม จริยธรรม ที่จะช่วยชี้น าและขับเคลื่อนให้การเปลี่ยนแปลงนี้เป็นไปในรู ปแบบ        
ที่สอดคล้องและเหมาะสมกับวิถีชีวิตของสังคมไทย 
11.3 ข้อมูลความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) 
 เพ่ือให้กระบวนการผลิตบัณฑิตเป็นไปตามความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยบัณฑิตที่ส าเร็จ
การศึกษาจะเป็นวิศวกรที่มีคุณภาพสูง สามารถปรับตัวให้เข้ากับเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่าง
รวดเร็ว มีความรู้และความสามารถสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จึงมีนโยบายในการรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ
ความต้องการบัณฑิต และสมรรถนะต่าง ๆ ของบัณฑิตซึ่ งเป็นที่ พึ งประสงค์ของตลาดแรงงานใน
ภาคอุตสาหกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยการท าการระดมสมองร่วมกับผู้ใช้บัณฑิต ทั้งที่เป็นบริษัทเอกชน 
รัฐวิสาหกิจ และหน่วยราชการ มากกว่า 30 ราย ตลอดจนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอ่ืน ๆ ได้แก่ ศิษย์เก่า นักศึกษา
ปัจจุบัน คณะอาจารย์ และเจ้าหน้าที่สายสนับสนุนในด้านต่าง ๆ โดยอาศัยวิธีการในรูปแบบต่าง ๆ ได้แก่ การ
จัดท ากลุ่มสนทนาย่อย (Focus Group) ร่วมกับบัณฑิตที่จบมาแล้วไม่เกิน 3 ปี การส ารวจความต้องการของผู้
มีส่วนได้เสียในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะในด้านวิศวกรรมโยธา วิศวกรรมนอกฝั่ง และวิศวกรรม
ขนส่งและโลจิสติกส์ การชี้แจงและส ารวจความต้องการของบัณฑิตจบใหม่ที่ประสงค์เข้าศึกษาต่อในระดับ
บัณฑิตศึกษา รวมถึงการประชุมหารือแนวทางการพัฒนาหลักสูตรโดยคณะอาจารย์และเจ้าหน้าที่อย่าง
สม ่าเสมอทุกเดือน โดยกิจกรรมต่าง ๆ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับผู้ใช้บัณฑิต ศิษย์เก่า สมาคมวิชาชีพ ผู้ปกครอง 
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กลุ่มนักศึกษาที่ต้องการศึกษาต่อนั้น ภาควิชาฯ มีช่องทางของกิจกรรมต่าง ๆ ที่สามารถรวบรวมข้อมูลได้อย่าง
ต่อเนื่องเป็นประจ าทุกปี จากการวิเคราะห์ผลการส ารวจในมิติต่าง ๆ ข้างต้น ร่วมกับความคิดเห็นของคณะ
อาจารย์ผู้สอนและผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภายในและภายนอก สามารถน าไปสู่การพัฒนาผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับ
หลักสูตร (Program Learning Outcomes: PLO) ดังต่อไปนี้ 
PLO 1: สามารถปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี มีศักยภาพในการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่เพ่ือ
การค านวณ ประเมิน ออกแบบ และพัฒนากระบวนการส าหรับแก้ปัญหาที่มีลักษณะเฉพาะทางขั้นสูงด้าน
เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธาตามสาขาวิชาเอกที่เลือก ได้แก่สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา หรือสาขาวิชาวิศวกรรม  
นอกฝั่ง หรือสาขาวิชาวิศวกรรมขนส่งและโลจิสติกส์ 
Sub PLO 1A: สามารถใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่เพ่ือต่อยอดไปสู่การค านวณ การวิเคราะห์ และการอธิบาย
ปัญหาเฉพาะทางขั้นสูงด้านเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธาตามสาขาวิชาเอกที่เลือก ได้แก่ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 
หรือสาขาวิชาวิศวกรรมนอกฝั่ง หรือสาขาวิชาวิศวกรรมขนส่งและโลจิสติกส์ ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 
Sub PLO 1B: สามารถออกแบบหรือพัฒนากระบวนการส าหรับแก้ปัญหาที่มีลักษณะเฉพาะทางขั้นสูงด้าน
เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธาตามสาขาวิชาเอกที่เลือก ได้แก่ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา หรือสาขาวิชาวิศวกรรม 
นอกฝั่ง หรือสาขาวิชาวิศวกรรมขนส่งและโลจิสติกส์ ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 
Sub PLO 1C: สามารถประเมินรวมถึงให้ค าแนะน าในด้านกระบวนการและการเลือกใช้วัสดุตลอดจน
เทคโนโลยีที่เหมาะสมส าหรับแก้ปัญหาที่มีลักษณะเฉพาะทางขั้นสูงด้านเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธาตามสาขา
วิชาเอกที่เลือก ได้แก่ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา หรือสาขาวิชาวิศวกรรมนอกฝั่ง หรือสาขาวิชาวิศวกรรมขนส่ง
และโลจิสติกส์ 
PLO 2: สามารถพัฒนาตนเองและต่อยอดองค์ความรู้ผ่านกระบวนการวิจัย โดยมีศักยภาพในการใช้เทคโนโลยี
สมัยใหม่เพ่ือการพัฒนาความรู้ สามารถพัฒนากระบวนการคิดอย่างเป็นระบบและเป็นขั้นตอน สามารถ
ประเมินและสรุปปัญหาในมิติต่าง ๆ ได้ ตลอดจนสามารถก าหนดเป้าหมาย วางแผน และประเมิน
ความก้าวหน้าของงานเพ่ือการบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้ 
Sub PLO 2A: สามารถใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่พัฒนาความรู้ ความช านาญในสาขาวิชาเอกที่ตนเองสนใจได้
ด้วยตนเอง 
Sub PLO 2B: สามารถพัฒนากระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ มีกระบวนการคิดอย่างเป็นขั้นเป็นตอน 
สามารถประเมินและสรุปภาพรวมตลอดจนความเชื่อมโยงของปัญหาในมิติต่าง ๆ ได้ 
Sub PLO 2C: สามารถก าหนดเป้าหมาย วัตถุประสงค์ การท างาน วางแผนงาน ประเมินผลความก้าวหน้า    
ของงาน เพ่ือการบริหารงานให้บรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ 
PLO 3: สามารถสื่อสาร น าเสนอ และบริหารจัดการปัญหาได้อย่างเหมาะสม รวมถึงสามารถปรับตัวและสร้าง
ความร่วมมือในการท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างดี 
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12. ผลกระทบจากขอ 11.1-11.3 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน  
12.1 การพัฒนาหลักสูตร  
 จากผลกระทบจากสถานการณ์ภายนอกในการพัฒนาหลักสูตรจึงจ าเป็นต้องพัฒนาหลักสูตรในเชิงรุกท่ีมี
ศักยภาพและสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามวิวัฒนาการของเทคโนโลยีทางด้านวิศวกรรม และรองรับการแข่งขัน
ทางธุรกิจการก่อสร้าง ธุรกิจทางปิโตรเลียม และธุรกิจการขนส่งทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ โดยการ
ผลิตบุคลากรทางวิศวกรรมโยธา วิศวกรรมนอกฝั่ง และวิศวกรรมขนส่งและโลจิสติกส์ จ าเป็นต้องมีความพร้อม
ที่จะปฏิบัติงานได้ทันที และมีศักยภาพสูงในการพัฒนาตนเองให้เข้ากับลักษณะงานทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพ 
รวมถึงความเข้าใจในผลกระทบของการก่อสร้างต่อสังคม โดยต้องปฏิบัติตนอย่างมืออาชีพ มีคุณธรรม 
จริยธรรม 
12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน  
 สืบเนื่องจากการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรมที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน การพัฒนาหลักสูตร
เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธาจึงมุ่งเน้นและส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีทางด้านวิศวกรรมที่ค านึงถึงคุณธรรม 
จริยธรรมทางวิชาชีพ โดยใส่ใจถึงผลกระทบที่มีต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน รวมถึงสภาพแวดล้อม 
สังคมและวัฒนธรรมไทย โดยมุ่งใช้เทคโนโลยีทางด้านวิศวกรรมที่ทันสมัยอย่างคุ้มค่า และสามารถปรับเปลี่ยน
ไปตามการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีทางด้านวิศวกรรม ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายและวิสัยทัศน์ของ
มหาวิทยาลัยที่จะมุ่งสู่ ความเป็นเลิศในด้านเทคโนโลยีและการวิจัย ตลอดจนการผลิตบัณฑิตที่ดีและเก่ง 
 
13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน (ถ้ามี) 
13.1  กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืน  
 ไม่มี 
13.2  กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้ภาควิชา/หลักสูตรอื่นต้องมาเรียน  
 ไม่มี 
13.3  การบริหารจัดการ  
 ไม่มี 
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หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 

1.   ปรัชญา ความส าคัญ วัตถุประสงค์ของหลักสูตรและผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร 
1.1 ปรัชญาของหลักสูตร 

มุ่งพัฒนาบัณฑิตให้มีความสามารถในการบูรณาการศาสตร์ทางวิศวกรรมเพ่ือใช้ในการพัฒนา
ประเทศชาติอย่างยั่งยืน 

1.2 ความส าคัญของหลักสูตร 
 เนื่องจากในปัจจุบันสภาพทางเศรษฐกิจและสังคมรอบโลกรวมถึงประเทศไทยได้มีการเปลี่ยนแปลงไป
อย่างมาก เพ่ือเป็นการตอบสนองการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีและการแข่งขันในวิชาชีพวิศวกรรมที่มี
สูงขึ้น ภาควิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จึงมีนโยบายที่จะมุ่งผลิตบัณฑิตที่มี
คุณภาพสูง มีความรู้ความสามารถ และทักษะทางอาชีพ รวมถึงก้าวทันโลกยุคใหม่เพ่ือตอบสนองความต้องการ
ผู้ใช้บัณฑิตในทุกภาคส่วน 

“หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา” เป็นหลักสูตรบูรณาการที่
ผลิตบัณฑิต ให้มีความสามารถในการแก้ปัญหาทางวิศวกรรม โดยเน้นไปในวิชาที่สามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้
จริงในอุตสาหกรรมก่อสร้าง หลักสูตรนี้สามารถเลือกศึกษาได้ในสามสาขาวิชาเอก คือ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 
สาขาวิชาวิศวกรรมนอกฝั่ง และสาขาวิชาวิศวกรรมขนส่งและโลจิสติกส์ โดยการศึกษาในแต่ละสาขาจะเริ่มต้น
จากการวางแผน การจัดการ การออกแบบทางเทคนิค การบ ารุงรักษาหลังการก่อสร้าง รวมถึงการน า
เทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ในทุก ๆ ขั้นตอนของโครงการก่อสร้าง ผู้ที่ส าเร็จการศึกษาจะมีความ
ช านาญเชิงลึกทางด้านเทคนิคในสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา วิศวกรรมนอกฝั่ง และวิศวกรรมขนส่งและโลจิสติกส์        
ในขณะเดียวกันยังเป็นผู้ที่มีความเข้าใจภาพรวมในทุก ๆ ขั้นตอนของโครงการ ท าให้เป็นผู้มีความสามารถ   
และเป็นทรัพยากรบุคคลที่ส าคัญของประเทศ การศึกษาในหลักสูตรจะจัดวิชาตามหัวข้อการใช้งานใน
ภาคปฏิบัติ และเน้นในวิชาที่สามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้จริงในโครงการต่าง ๆ ของภาคเอกชน หรือน าไป
ประยุกต์ใช้ในโครงการที่เกี่ยวกับโครงสร้างพ้ืนฐานของภาครัฐ และเน้นในวิชาที่จะท าให้บัณฑิตมีคุณภาพ
เทียบเท่าสากล 
1.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
1.3.1  เพ่ือผลิตวิศวกรอาชีพระดับสูงในสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา วิศวกรรมนอกฝั่ง และวิศวกรรมขนส่ง     

และโลจิสติกส์ ซึ่งมีความเชี่ยวชาญที่จะผสมผสานและประยุกต์ความรู้จากหลากหลายสาขาเข้าด้วยกัน 
เพ่ือเพ่ิมศักยภาพและความสามารถในการท างานร่วมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องในโครงการ 

1.3.2  เพ่ือสร้างวิศวกรที่มีความสามารถในการวิเคราะห์ การวางแผนโครงการ การออกแบบ และการ
บ ารุงรักษา ที่จะสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในภาครัฐและอุตสาหกรรม 

1.3.3  เพ่ือสร้างความเป็นเลิศทางวิชาชีพผ่านโปรแกรมการศึกษาด้วยตนเอง หรือโครงการวิจัย ที่ทัดเทียมกับ
มาตรฐานระดับนานาชาติ 

1.3.4  เพ่ือยกระดับมาตรฐานวิชาชีพวิศวกร ให้เทียบเท่าระดับสากล 
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1.4 ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (Program Learning Outcomes : PLO และ Sub PLO) 
PLO 1: สามารถปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี มีศักยภาพในการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่เพ่ือ
การค านวณ ประเมิน ออกแบบ และพัฒนากระบวนการส าหรับแก้ปัญหาที่มีลักษณะเฉพาะทางขั้นสูงด้าน
เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา ตามสาขาวิชาเอกที่เลือก ได้แก่ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา หรือสาขาวิชาวิศวกรรม
นอกฝั่ง หรือสาขาวิชาวิศวกรรมขนส่งและโลจิสติกส์ 
Sub PLO 1A: สามารถใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่เพ่ือต่อยอดไปสู่การค านวณ การวิเคราะห์ และการอธิบาย
ปัญหาเฉพาะทางขั้นสูงด้านเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธาตามสาขาวิชาเอกที่เลือก ได้แก่ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา           
หรอืสาขาวิชาวิศวกรรมนอกฝั่ง หรือสาขาวิชาวิศวกรรมขนส่งและโลจิสติกส์ ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 
Sub PLO 1B: สามารถออกแบบหรือพัฒนากระบวนการส าหรับแก้ปัญหาที่มีลักษณะเฉพาะทางขั้นสูงด้าน
เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธาตามสาขาวิชาเอกท่ีเลือก ได้แก่ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา หรือสาขาวิชาวิศวกรรมนอก
ฝั่ง หรือสาขาวิชาวิศวกรรมขนส่งและโลจิสติกส์ ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 
Sub PLO 1C: สามารถประเมินรวมถึงให้ค าแนะน าในด้านกระบวนการและการเลือกใช้วัสดุตลอดจน
เทคโนโลยีที่เหมาะสมส าหรับแก้ปัญหาที่มีลักษณะเฉพาะทางขั้นสูงด้านเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธาตามสาขา
วิชาเอกที่เลือก ได้แก่ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา หรือสาขาวิชาวิศวกรรมนอกฝั่ง หรือสาขาวิชาวิศวกรรมขนส่ง
และโลจิสติกส์ 
PLO 2: สามารถพัฒนาตนเองและต่อยอดองค์ความรู้ผ่านกระบวนการวิจัย โดยมีศักยภาพในการใช้เทคโนโลยี
สมัยใหม่เพ่ือการพัฒนาความรู้ สามารถพัฒนากระบวนการคิดอย่างเป็นระบบและเป็นขั้นตอน สามารถ
ประเมินและสรุปปัญหาในมิติต่าง ๆ ได้ ตลอดจนสามารถก าหนดเป้าหมาย วางแผน และประเมิน
ความก้าวหน้าของงานเพ่ือการบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้ 
Sub PLO 2A: สามารถใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่พัฒนาความรู้ ความช านาญในสาขาวิชาเอกที่ตนเองสนใจได้
ด้วยตนเอง 
Sub PLO 2B: สามารถพัฒนากระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ มีกระบวนการคิดอย่างเป็นขั้นเป็นตอน 
สามารถประเมินและสรุปภาพรวมตลอดจนความเชื่อมโยงของปัญหาในมิติต่าง ๆ ได้ 
Sub PLO 2C: สามารถก าหนดเป้าหมาย วัตถุประสงค์ การท างาน วางแผนงาน ประเมินผลความก้าวหน้า    
ของงาน เพ่ือการบริหารงานให้บรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ 
PLO 3: สามารถสื่อสาร น าเสนอ และบริหารจัดการปัญหาได้อย่างเหมาะสม รวมถึงสามารถปรับตัวและสร้าง
ความร่วมมือในการท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างดี 
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1.5 ผลลัพธ์การเรียนรู้ตามล าดับขั้นของการพัฒนาผู้เรียน (Stage LO) 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ตามล าดับขั้นของการพัฒนาผู้เรียนทั้ง 2 แผนการศึกษา สรุปได้ดังนี้ 
ล าดับขั้นที่ 1 ผู้เริ่มต้น (Beginner) 
ได้แก่ ผู้สนใจศึกษาต่อโดยจะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจปัญหาทางด้านวิศวกรรมข้ันต้นที่เกี่ยวข้องกับงาน
ทางด้านวิศวกรรมโยธา วิศวกรรมนอกฝั่ง และวิศวกรรมขนส่งโลจิสติกส์ ดังนั้น คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาจึง
ควรเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาวิศวกรรมศาสตร์ สาขาครุศาสตร์อุตสาหกรรม หรือสาขา
อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยในกรณีที่ผู้ต้องการศึกษาต่อส าเร็จการศึกษาในสาขาอ่ืน ๆ นั้น จะต้องเป็นผู้มี
ประสบการณ์ในการท างานในสาขาวิชาเอกท่ีต้องการเข้าศึกษา 
ล าดับขั้นที่ 2 ผู้มีความรู้และความเข้าใจ (Awareness)  
ได้แก่ ผู้ที่มีความรู้และความเข้าใจในกระบวนการพัฒนาตนเองและสามารถใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ต่อยอดองค์
ความรู้ผ่านการศึกษาโครงการวิจัยเฉพาะเรื่อง หรือการท าวิทยานิพนธ์ ซึ่งนักศึกษาจ าเป็นต้องมีความสามารถ
ในการใช้องค์ความรู้และการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ที่ได้รับการถ่ายทอดผ่านรายวิชาบังคับ ร่วมกับการพัฒนา
ความรู้ในรายวิชาเฉพาะที่นักศึกษาสนใจบางวิชา อันจะน าไปสู่ความสามารถในการก าหนดเป้าหมายและ
วัตถุประสงค์ รวมถึงสามารถวางแผนการท างานเพ่ือแก้ปัญหาในด้านเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธาขั้นสูงได้  
ล าดับขั้นที่ 3 ผู้ส าเร็จการศึกษา (Competence/Mastery)  
ได้แก่ ผู้ที่มีศักยภาพในการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ เพ่ือการค านวณ ประเมิน ออกแบบ และพัฒนากระบวนการ
ส าหรับแก้ปัญหาที่มีลักษณะเฉพาะทางขั้นสูงด้านเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธาตามสาขาวิชาเอกที่เลือก สามารถ
น ากระบวนการวิจัยมาใช้พัฒนาและต่อยอดองค์ความรู้ได้ด้วยตนเองเพ่ือเป็นวิศวกรที่มีทักษะสูงในสาขา
วิชาเอกท่ีตนเองเลือก มีความสามารถในการวิเคราะห์ ประเมิน และบริหารจัดการปัญหา สามารถสื่อสารและ
น าเสนอวิธีการแก้ปัญหาที่เหมาะสมได้ โดยผู้จะส าเร็จการศึกษาได้ทั้งในแผนการศึกษา ก 2 (วิทยานิพนธ์ 12 
หน่วยกิต) และแผน ข (การค้นคว้าอิสระ 6 หน่วยกิต) จะต้องมีองค์ประกอบของผลลัพธ์การเรียนรู้ครบถ้วน 
ซึ่งประเมินจากการผ่านรายวิชาต่าง ๆ ครบถ้วนตามที่หลักสูตรก าหนด ร่วมกับการศึกษาโครงการวิจัยเฉพาะ
เรื่อง จ านวน 6 หน่วยกิต หรือการท าวิทยานิพนธ์ จ านวน 12 หน่วยกิต ทั้งนี้ ผู้ที่เลือกแผนการศึกษา ก 2 
(วิทยานิพนธ์) จะเป็นผู้ที่ผ่านกระบวนการพัฒนาให้มีศักยภาพในการท าวิจัยเชิงลึกได้ อันจะท าให้นักศึกษา
สามารถน าองค์ความรู้และความสามารถด้านการวิจัยที่ได้ไปใช้ส าหรับการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น หรือน าไป
ต่อยอดงานวิจัยที่มีลักษณะเฉพาะให้กับองค์กรที่ตนเองรับผิดชอบได้ 
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2.   แผนพัฒนาปรับปรุง  

แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 
- ปรับปรุงหลักสูตรเทคโนโลยี

วิศวกรรมโยธา สาขาวิช า
วิศวกรรมโยธา วิศวกรรม 
นอกฝั่ง และวิศวกรรมขนส่ง
และโลจิสติกส์ ให้มีมาตรฐาน
สอดคล้องกับที่ สกอ. ก าหนด 

- พัฒนาหลักสูตรโดยมี พ้ืนฐานจาก
หลักสูตรในระดับสากล  
- ติ ด ต าม ป ระ เมิ น ห ลั ก สู ต ร อ ย่ า ง

สม ่าเสมอ 

- เอกสารปรับปรุงหลักสูตร 

- ร า ย ง า น ผ ล ก า ร ป ร ะ เมิ น
หลักสูตร 

- ปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้อง
กับความต้องการของธุรกิจ 
และการเปลี่ ยนแปลงของ
เทคโนโลยีทางด้านวิศวกรรม
โยธา วิศวกรรมนอกฝั่ง และ
วิศวกรรมขนส่งและโลจิสติกส์
ในปัจจุบัน 

- ติดตามความเปลี่ยนแปลงในความ
ต้ อ งการของผู้ ป ระกอบ การด้ าน
วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมนอกฝั่ง และ
วิศวกรรมขนส่งและโลจิสติกส์ 

- ความเห็ นของผู้ทรงคุณวุฒิ  
และผู้ใช้บัณฑิตต่อหลักสูตรที่มี
การปรับปรุง 
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 
 
1. ระบบการจัดการศึกษา 
1.1 ระบบ 

ระบบการจัดการศึกษาใช้ระบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาค
การศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ 

1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน 
 ไม่มีการจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน 
1.3 การเทียบเคียงหนวยกิตในระบบทวิภาค 
 ไม่มี เนื่องจากจัดการเรียนการสอนในระบบทวิภาค 
2. การด าเนินการหลักสูตร 
2.1 วัน-เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน 
 นอกวัน – เวลาราชการ คือ  วันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 9.00-16.00 น. 
 ปฏิทินการศึกษา 
 ภาคการศึกษาท่ี 1 เริ่มเปิดสอนเดือนสิงหาคม – เดือนธันวาคม 
 ภาคการศึกษาท่ี 2 เริ่มเปิดสอนเดือนมกราคม – เดือนพฤษภาคม 
2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
(1) เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางด้านสาขาวิศวกรรมศาสตร์ สาขาครุศาสตร์อุตสาหกรรม 

หรือสาขาอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้องด้านวิศวกรรมโยธา ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการประจ าหลักสูตรฯ 
(2) ควรเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ท างานในวิชาชีพอย่างน้อย 1 ปี และตามความเห็นชอบของคณะกรรมการ

ประจ าหลักสูตรฯ 
(3) มีคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษเป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เรื่อง

การจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ ส าหรับนักศึกษาปริญญาโท พ.ศ. 2562 ทั้งนี้ อาจมีการ
เปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับประกาศของมหาวิทยาลัยฯ 

2.3 ปญหาของนักศึกษาแรกเขา  
 นักศึกษาที่สมัครเข้าเรียนในหลักสูตรที่ไม่ได้เรียนทางด้านวิศวกรรมโยธาในระดับปริญญาตรี อาจมี
พ้ืนฐานการเรียนรู้ในหลักสูตรเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธาไม่เพียงพอ รวมทั้งทักษะและความสามารถการใช้
ภาษาอังกฤษของนักศึกษา เนื่องจากต ารา เอกสาร และข้อสอบ จะเป็นภาษาอังกฤษในบางวิชา 

2.4 กลยุทธในการด าเนินการเพือ่แกไขปญหา/ขอจ ากัดของนักศึกษาในขอ 2.3 
 การรับนักศึกษาจะต้องค านึงถึงผลการเรียนวิชาทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ที่สอดคล้องกับงานทางด้าน
วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมนอกฝั่ง รวมถึงวิศวกรรมขนส่งและโลจิสติกส์ ทั้งนี้ผลการศึกษาต้องไม่ต ่ากว่าเกณฑ์ท่ี
ภาควิชาวิศวกรรมโยธาก าหนด 
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2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี 

จ านวนนักศึกษา 
จ านวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา  จ านวนรวม 

2563-2567 2563 2564 2565 2566 2567 

ชั้นปีที่ 1 45 45 45 45 45 225 

ชั้นปีที่ 2 - 45 45 45 45 180 
รวม 45 90 90 90 90 405 

คาดว่าจะจบการศึกษา - 45 45 45 45 209 
 

2.6 งบประมาณตามแผน 
2.6.1 งบประมาณรายรับ (หน่วย: บาท) 
แผน ก แบบ ก 2 (ตลอดหลักสูตร 37 หน่วยกิต หมวดบังคับ 4 นก. หมวดวิชาเลือก 21 นก. วิทยานิพนธ์ 12 นก.)  
แผน ข (ตลอดหลักสูตร 37 หน่วยกิต หมวดบังคับ 4 นก. หมวดวิชาเลือก 27 นก. การค้นคว้าอิสระ  6 นก.)    

 

ประมาณการรายรับ หน่วยนับ 2563 2564 2565 2566 2567 

ค่าบ ารุงการศึกษา บาท/ป ี    2,960,000  3,600,000  3,600,000  3,600,000  3,600,000  
ค่าลงทะเบียน บาท/ป ี 4,107,000  4,995,000  4,995,000  4,995,000  4,995,000  

เงินอุดหนุนจากรัฐบาล บาท/ป ี                -                   -                   -                   -                   -    
รวม บาท/ปี 7,067,000 8,595,000 8,595,000 8,595,000 8,595,000 

 

2.6.2 งบประมาณรายจ่าย (หน่วย: บาท) 

  ปีงบประมาณ 

  2563 2564 2565 2566 2567 

 1. ค่าใช้จ่ายบุคลากร 2,717,918 2,880,993 3,053,852 3,237,083 3,431,308 

 2. ค่าใช้จ่ายด าเนนิงาน 1,844,590 2,113,150 2,113,150 2,113,150 2,113,150 

 3. รายจ่ายให้มหาวิทยาลยั 2,220,000 2,700,000 2,700,000 2,700,000 2,700,000 

 4. งบลงทนุ/ค่าเสื่อม 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 

รวมทั้งสิ้น 6,982,508 7,894,143 8,067,002 8,250,233 8,444,458 

ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษา 94,358 87,713 89,633 91,669 93,827 

  91,440 

รายรับหักรายจ่าย 84,492 700,857 527,998 344,767 150,542 

อัตราค่าเล่าเรียน ภาคการศึกษา ปีการศึกษา 

1. ค่าบ ารุงการศึกษา 20,000 40,000 

2. ค่าลงทะเบียน (3,000 บาท/หน่วยกิต) 55,500 95,500 

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 191,000 บาท/คน 
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หมายเหตุ: ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษาเฉลี่ย 5 ปี  เท่ากับ 91,440 บาท 
2.7 ระบบการศึกษา  
 ระบบการศึกษาเป็นแบบชั้นเรียน 
2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย (ถ้ามี)  
 นักศึกษาที่เคยศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนมาก่อน เมื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรนี้ สามารถเทียบโอน
หน่วยกิตได้ ทั้งนี้ เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ว่าด้วยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2562 
 
3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
3.1 หลักสูตร  

3.1.1 จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร   37 หน่วยกิต 
3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร 

แผน ก แบบ ก 2 (วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต)      
ก. หมวดวิชาบังคับ 4 หน่วยกิต  
ข. หมวดวิชาเลือก 21 หน่วยกิต 
 - กลุ่มวิชาเลือกในสาขาวิชาเอก                         15 หน่วยกิต 
 - กลุ่มวิชาเลือก 6 หน่วยกิต 
ค. วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต 
แผน ข (การค้นคว้าอิสระ 6 หน่วยกิต) 
ก. หมวดวิชาบังคับ 4 หน่วยกิต   
ข. หมวดวิชาเลือก 27 หน่วยกิต 
 - กลุ่มวิชาเลือกในสาขาวิชาเอก 15 หน่วยกิต 
 - กลุ่มวิชาเลือก 12 หน่วยกิต  
ค. การค้นคว้าอิสระ   6 หน่วยกิต 
 

หมายเหตุ:  การศึกษาในแผน ก 2 และ ข จะต้องมีวิชาเลือกในสาขาวิชาเอกไม่ต ่ากว่า 15 หน่วยกิต และต้องมี
หน่วยกิตรวม ตลอดหลักสูตรไม่ต ่ากว่า 37 หน่วยกิต 
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ตารางท่ี 3.1 จ ำนวนหน่วยกิตของแต่ละแผนกำรเรียน 

  
หมวดวิชา 

  

จ านวนหน่วยกิต 

แผน ก 2 แผน ข 

เกณฑ์ 
สกอ. 

หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2563 

เกณฑ์ สกอ. 
หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. 2563 

ก. หมวดวิชาบังคับ 
> 12 

4   4 
ข. หมวดวิชาเลือก 21   27 

ค. หมวดวิทยานิพนธ์         

   วิทยานิพนธ์ > 12 12     
   การค้นคว้าอิสระ      3 - 6 6 

ง. หมวดวิชาปรับพื้น
ภาษาอังกฤษ 

        

รวม > 36 37 > 36 37 

 
3.1.3 รายวิชา 

รหัสวิชาประกอบด้วยตัวอักษรและตัวเลขสามหลัก และมีความหมายดังนี้ 
รหัสตัวอักษร มีความหมายดังต่อไปนี้ 

CET หมายถึง  วิชาในสาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา 
LNG หมายถึง  วิชาภาษาอังกฤษ 

รหัสตัวเลข  มีความหมายดังต่อไปนี้ 
 รหัสตัวเลขหลักร้อย  หมายถึง  ระดับของวิชา 
 เลข 6 หมายถึง  หมวดวิชาเรียนระดับบัณฑิตศึกษา 
 รหัสตัวเลขหลักสิบ   หมายถึง  วิชาในแต่ละกลุ่มวิชา 
 เลข 0 หมายถึง  หมวดวิชาวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ/หัวข้อพิเศษในด้านวิศวกรรมและเทคโนโลย ี
 เลข 1 หมายถึง  หมวดวิชาด้านการวางแผนและการจัดการ 
 เลข 2-3 หมายถึง หมวดวิชาด้านเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา/หัวข้อพิเศษในด้านวิศวกรรมโยธา 
 เลข 4-5 หมายถึง  หมวดวิชาด้านเทคโนโลยีวิศวกรรมนอกฝั่ง/หัวข้อพิเศษในด้านวิศวกรรมนอกฝั่ง 
 เลข 6-7 หมายถึง  หมวดวิชาด้านเทคโนโลยีวิศวกรรมขนส่งและโลจิสติกส์/หัวข้อพิเศษในด้าน

วิศวกรรมขนส่งและโลจิสติกส์ 
 รหัสตัวเลขหน่วย  หมายถึง   ล าดับที่ของวิชาในกลุ่มต่าง ๆ 
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รายวิชา 
ก. หมวดวิชาบังคับ               4 หน่วยกิต 
 สาขาวิชาเอกวิศวกรรมโยธา 
 CET 604   สัมมนาทางเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา     1 (0-3-3) 

     (Civil Engineering Technology Seminar)   
 CET 610   การวิเคราะห์และบริหารโครงการ      3 (3-0-9) 
    (Project Analysis and Management) 

 สาขาวิชาเอกวิศวกรรมนอกฝั่ง 
  CET 604   สัมมนาทางเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา     1 (0-3-3) 
     (Civil Engineering Technology Seminar)   
  CET 641   พ้ืนฐานงานวิศวกรรมนอกฝั่ง      3 (3-0-9) 
     (Fundamentals of Offshore Engineering) 
 สาขาวิชาเอกวิศวกรรมขนส่งและโลจิสติกส์ 
  CET 604   สัมมนาทางเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา     1 (0-3-3) 
     (Civil Engineering Technology Seminar)   
  CET 672   สถิติส าหรับเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา     3 (3-0-9) 
     (Statistics for Civil Engineering Technology) 
ข.  หมวดวิชาเลือก  
 กลุ่มวิชาเลือกในสาขาวิชาเอก  
 สาขาวิชาเอกวิศวกรรมโยธา                                                        ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต 
  CET 621  การวิเคราะห์และออกแบบโครงสร้างคอนกรีต   3 (3-0-9) 
     (Analysis and Design of Concrete Structures) 
  CET 622  การประยุกต์ใช้และออกแบบโครงสร้างเหล็ก   3 (3-0-9) 
     (Applications and Design of Steel Structures)                           
  CET 623  ระบบโครงสร้างอาคาร      3 (3-0-9) 
     (Building Structural Systems) 
  CET 624      การวิเคราะห์และออกแบบโครงสร้างอาคารสูง   3 (3-0-9) 
     (Analysis and Design of High-Rise Structures) 
  CET 625  การวิเคราะห์โครงสร้างและระเบียบวิธีเชิงตัวเลข   3 (3-0-9) 
     (Structural Analysis and Numerical Methods)  
 CET 626  การส ารวจและการทดสอบในงานวิศวกรรมโยธา   3 (3-0-9) 
     (Investigation and Testing Methods in Civil Engineering) 
 CET 627  กลศาสตร์ประยุกต์ของวัสดุและโครงสร้าง    3 (3-0-9) 
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    (Applied Mechanics of Materials and Structures) 
  CET 628  ระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน      3 (3-0-9) 
     (Infrastructure Systems) 
 CET 629  การป้องกัน ซ่อมแซม และการดูแลรักษาอาคาร   3 (3-0-9) 
    (Building Protection, Repair and Maintenance) 
 CET 630  เทคนิคและเครื่องมือในงานก่อสร้าง    3 (3-0-9) 
    (Construction Techniques and Equipments) 
 CET 631  วิศวกรรมงานระบบในอาคาร     3 (3-0-9) 
    (Facility Systems in Buildings) 
 CET 632  การเลือกใช้วัสดุในงานวิศวกรรม     3 (3-0-9) 
    (Materials Selection for Engineering Applications) 
 CET 633  การประยุกต์ใช้และออกแบบโครงสร้างคอนกรีตอัดแรง        3 (3-0-9) 
    (Applications and Design of Prestressed Concrete Structures)    

 CET 638  หัวข้อพิเศษในด้านวิศวกรรมโยธา 1    3 (3-0-9)      
    (Special Topic in Civil Engineering I) 

 CET 639  หัวข้อพิเศษในด้านวิศวกรรมโยธา 2    3 (3-0-9)      
    (Special Topic in Civil Engineering II) 

สาขาวิชาเอกวิศวกรรมนอกฝั่ง                             ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต                                  
 CET 642  ธรณีวิทยากับการส ารวจค้นหาปิโตรเลียมนอกฝั่ง   3 (3-0-9) 
    (Offshore Petroleum Geology and Exploration) 
 CET 643  การจัดการและการวิเคราะห์ความเสี่ยงในอุตสาหกรรมนอกฝั่ง  3 (3-0-9) 
    (Risk Analysis and Management in Offshore Industry) 
 CET 644  กลศาสตร์ของไหล และปฏิสัมพันธ์ระหว่างของไหล   3 (3-0-9) 
    และโครงสร้างนอกฝั่ง       
    (Fluid mechanics and Fluid-Offshore Structure Interactions) 
 CET 646  การวิเคราะห์โครงสร้างนอกฝั่ง     3 (3-0-9) 
    (Analysis of Offshore Structures) 
 CET 647  พลศาสตร์ของโครงสร้าง       3 (3-0-9) 
    (Dynamics of  Structures) 
 CET 648  การออกแบบโครงสร้างนอกฝั่งแบบลอยและแบบยึดแน่น  3 (3-0-9) 
    (Design of Fixed and Floating Offshore Structures) 
 CET 649  วิศวกรรมฐานรากนอกฝั่ง      3 (3-0-9) 
    (Offshore Foundation Engineering) 
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 CET 650  การวิเคราะห์และออกแบบท่อขุดเจาะ ท่อส่ง    3 (3-0-9) 
    และสายยึดโยงใต้ทะเล       
    (Analysis and Design of Risers, Pipelines, and Moorings) 
 CET 651  การล้าตัวและการแตกร้าวของโครงสร้างนอกฝั่ง   3 (3-0-9) 
    (Fatigue and Fracture of Offshore Structures) 
 CET 652  เทคโนโลยีและวิศวกรรมการขุดเจาะ    3 (3-0-9) 
    (Drilling Engineering and Technology) 
 CET 653  ระบบควบคุมและผลิตใต้ทะเล     3 (3-0-9) 
    (Subsea Production and Control System) 
 CET 654  เทคโนโลยีกระบวนการส าหรับน ้ามันดิบ    3 (3-0-9) 
    และก๊าซธรรมชาตินอกฝั่ง      
    (Process Technology for Offshore Crude Oil and Natural Gas) 
 CET 658  หัวข้อพิเศษในด้านวิศวกรรมนอกฝั่ง 1    3 (3-0-9)      
    (Special Topic in Offshore Engineering I) 
 CET 659  หัวข้อพิเศษในด้านวิศวกรรมโยธา 2    3 (3-0-9)      
    (Special Topic in Offshore Engineering II) 
สาขาวิชาเอกวิศวกรรมขนส่งและโลจิสติกส์        ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต 
 CET 661  การวิเคราะห์โครงข่ายขนส่ง     3 (3-0-9) 
    (Transportation Network Analysis) 
 CET 662  การวางแผนการขนส่งในเขตเมือง     3 (3-0 -9) 
    (Urban Transportation Planning) 
 CET 663  ความปลอดภัยของการจราจรทางถนน    3 (3-0-9) 
    (Road Traffic Safety) 
 CET 664      ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ส าหรับการขนส่ง     3 (3-0 -9) 
    (Geographic Information System for Transportation)  
 CET 665      เศรษฐมิติประยุกต์ส าหรับการวิเคราะห์ข้อมูลด้านขนส่ง  3 (3-0 -9) 
    (Applied Econometrics for Transportation Data Analysis) 
 CET 666   การจัดการห่วงโซ่อุปทาน      3 (3-0 -9) 
    (Supply Chain Management) 
 CET 667   การสร้างแบบจ าลองและการพยากรณ์ความต้องการเดินทาง  3 (3-0-9) 
    (Travel Demand Modeling and Forecasting) 
 CET 668  การประเมินความเหมาะสมและการตัดสินใจในโครงการด้าน  3 (3-0-9) 
    วิศวกรรมขนส่ง        
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    (Transportation Project Evaluation and Decision Making) 
 CET 669  การวิเคราะห์ผลกระทบด้านขนส่งส าหรับการพัฒนาที่ดิน  3 (3-0-9) 
    (Transportation Impact Analyses for Site Development) 
 CET 670  การจ าลองและการปฏิบัติการจราจร     3 (3-0-9) 
    (Traffic Operation and Simulation) 
 CET 671   การบริหารจัดการระบบโครงสร้างพ้ืนฐานด้านขนส่ง   3 (3-0-9) 
    (Transportation Infrastructure System Management) 
 CET 673   เศรษฐศาสตร์การขนส่ง      3 (3-0-9) 
    (Transportation Economics) 
 CET 674   วิธีการหาค่าท่ีดีที่สุดส าหรับปัญหาด้านขนส่งและโลจิสติกส์  3 (3-0-9) 
    (Optimization Methods for Transportation and Logistics  
    Applications) 

 CET 675   ทฤษฎีและการสร้างแบบจ าลองตัวเลือกแบบไม่ต่อเนื่อง  3 (3-0-9) 
    (Discrete Choice Theory and Modeling) 

 CET 676   การสร้างและวิเคราะห์แบบจ าลองสถานการณ์ส าหรับโลจิสติกส์   3 (3-0-9) 
    (Simulation Modeling and Analysis for Logistics) 

 CET 678  หัวข้อพิเศษในด้านวิศวกรรมขนส่งและโลจิสติกส์ 1   3 (3-0-9)      
    (Special Topic in Transportation Engineering and Logistics  I) 
 CET 679  หัวข้อพิเศษในด้านวิศวกรรมขนส่งและโลจิสติกส์ 2   3 (3-0-9)      
    (Special Topic in Transportation Engineering and Logistics II) 
 กลุ่มวิชาเลือก      ส าหรับแผน ก 2                                           6   หน่วยกิต 
    ส าหรับแผน ข       12 หน่วยกิต 
 นักศึกษาสามารถเลือกเรียนรายวิชาในสาขาวิชาเอกหรือนอกสาขาวิชาเอกหรือรายวิชาดังต่อไปนี้ 
 CET  611  การควบคุมและการวางแผนการก่อสร้าง    3 (3-0-9) 
    (Construction Control and Scheduling) 
 CET 617   การวิเคราะห์และบริหารการเงินส าหรับโครงการก่อสร้าง    3 (3-0-9) 
    (Financial Analysis and Management in Construction) 
 CET 605   หัวข้อพิเศษในด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยี  1   3 (3-0-9) 
    (Special Topic in Engineering and Technology I) 
 CET 606   หัวข้อพิเศษในด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยี  2   3 (3-0-9) 
    (Special Topic in Engineering and Technology II) 
 CET 607   หัวข้อพิเศษในด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยี  3   3 (3-0-9) 
    (Special Topic in Engineering and Technology III) 
 CET 608   หัวข้อพิเศษในด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยี  4   3 (3-0-9) 
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    (Special Topic in Engineering and Technology IV) 
 CET 609   หัวข้อพิเศษในด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยี  5   3 (3-0-9) 
    (Special Topic in Engineering and Technology V) 
ค.  วิทยานิพนธ์  และการค้นคว้าอิสระ 
 ส าหรับนักศึกษา แผน ก 2 
 CET 601  วิทยานิพนธ์       12 หน่วยกิต 
    (Thesis) 
 ส าหรับนักศึกษา แผน ข 
 CET 602  การศึกษาโครงการวิจัยเฉพาะเรื่อง     6  หน่วยกิต 
    (Special Research Study) 
ง.  หมวดวิชาภาษาอังกฤษ            ไม่นับหน่วยกิต  (S/U) 
 LNG 550  วิชาปรับพื้นภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  2 (1-2-6) 
    (Remedial English Course for Post Graduate Students) 
 LNG 600  วิชาภาษาอังกฤษระหว่างการเรียนในหลักสูตรส าหรับ  3 (2-2-9) 
    นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
    (Insessional English Course for Post Graduate Students) 
 หมายเหตุ  นักศึกษาต้องเรียนวิชา LNG 550 และ/หรือ LNG 600 และ/หรือได้รับการยกเว้น 

ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับระดับคะแนนการทดสอบและเงื่อนไขตามที่คณะศิลปศาสตร์ก าหนด 
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3.1.4  แผนการศึกษา  

3.1.4.1 สาขาวิชาเอกวิศวกรรมโยธา  
แผนการศึกษา ก 2 (วิทยานิพนธ์  12 หน่วยกิต) 
ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 
CET 610   การวิเคราะห์และบริหารโครงการ     3 (3-0-9) 
    (Project Analysis and Management) 
CET xxx  วิชาในกลุ่มวิชาเลือกในสาขาวิชาเอก 1   3 (3-0-9) 
CET xxx  วิชาในกลุ่มวิชาเลือกในสาขาวิชาเอก 2   3 (3-0-9) 
    รวม       9 (9-0-27) 
           ชั่วโมง/สัปดาห์ = 36 
ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 
CET xxx  วิชาในกลุ่มวิชาเลือกในสาขาวิชาเอก 3   3 (3-0-9) 
CET xxx  วิชาในกลุ่มวิชาเลือกในสาขาวิชาเอก 4   3 (3-0-9) 
CET xxx  วิชาในกลุ่มวิชาเลือกในสาขาวิชาเอก 5   3 (3-0-9) 
CET 604   สัมมนาทางเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา    1 (0-3-3) 
    (Civil Engineering Technology Seminar)  
    รวม       10 (9-3-30) 
           ชั่วโมง/สัปดาห์ = 42 
ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 
CET xxx  วิชาเลือกในกลุ่มวิชาเลือก 1    3 (3-0-9) 
CET xxx  วิชาเลือกในกลุ่มวิชาเลือก 2    3 (3-0-9) 
CET 601  วิทยานิพนธ์      6 (0-12-24) 
    (Thesis) 
    รวม       12 (6-12-42) 
           ชั่วโมง/สัปดาห์ = 60 
ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 
CET 601  วิทยานิพนธ์      6 (0-12-24) 
    (Thesis) 
    รวม       6 (0-12-24) 
           ชั่วโมง/สัปดาห์ = 36 
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แผนการศึกษา ข (การค้นคว้าอิสระ 6 หน่วยกิต) 
ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 
CET 610   การวิเคราะห์และบริหารโครงการ     3 (3-0-9) 
    (Project Analysis and Management) 
CET xxx  วิชาในกลุ่มวิชาเลือกในสาขาวิชาเอก 1   3 (3-0-9) 
CET xxx  วิชาในกลุ่มวิชาเลือกในสาขาวิชาเอก 2   3 (3-0-9) 
    รวม       9 (9-0-27) 
           ชั่วโมง/สัปดาห์ = 36 
ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 
CET xxx  วิชาในกลุ่มวิชาเลือกในสาขาวิชาเอก 3   3 (3-0-9) 
CET xxx  วิชาในกลุ่มวิชาเลือกในสาขาวิชาเอก 4   3 (3-0-9) 
CET xxx  วิชาในกลุ่มวิชาเลือกในสาขาวิชาเอก 5   3 (3-0-9) 
CET 604   สัมมนาทางเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา    1 (0-3-3) 
    (Civil Engineering Technology Seminar)   
    รวม       10 (9-3-30) 
           ชั่วโมง/สัปดาห์ = 42 
ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 
CET xxx  วิชาเลือกในกลุ่มวิชาเลือก 1    3 (3-0-9) 
CET xxx  วิชาเลือกในกลุ่มวิชาเลือก 2    3 (3-0-9) 
CET 602  การศึกษาโครงการวิจัยเฉพาะเรื่อง    3 (0-6-12) 
    (Special Research Study) 
    รวม       9 (6-6-30) 
           ชั่วโมง/สัปดาห์ = 42 
ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 
CET xxx  วิชาเลือกในกลุ่มวิชาเลือก 3    3 (3-0-9) 
CET xxx  วิชาเลือกในกลุ่มวิชาเลือก 4    3 (3-0-9) 
CET 602  การศึกษาโครงการวิจัยเฉพาะเรื่อง    3 (0-6-12) 
    (Special Research Study) 
    รวม       9 (6-6-30) 
           ชั่วโมง/สัปดาห์ = 42 
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3.1.4.2 สาขาวิชาเอกวิศวกรรมนอกฝั่ง 
แผนการศึกษา ก 2 (วิทยานิพนธ์  12 หน่วยกิต) 
ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 
CET 641   พ้ืนฐานงานวิศวกรรมนอกฝั่ง     3 (3-0-9) 
    (Fundamentals of Offshore Engineering) 
CET xxx  วิชาในกลุ่มวิชาเลือกในสาขาวิชาเอก 1   3 (3-0-9) 
CET xxx  วิชาในกลุ่มวิชาเลือกในสาขาวิชาเอก 2   3 (3-0-9) 
    รวม       9 (9-0-27) 
           ชั่วโมง/สัปดาห์ = 36 
ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 
CET xxx  วิชาในกลุ่มวิชาเลือกในสาขาวิชาเอก 3   3 (3-0-9) 
CET xxx  วิชาในกลุ่มวิชาเลือกในสาขาวิชาเอก 4   3 (3-0-9) 
CET xxx  วิชาในกลุ่มวิชาเลือกในสาขาวิชาเอก 5   3 (3-0-9) 
CET 604   สัมมนาทางเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา    1 (0-3-3) 
    (Civil Engineering Technology Seminar)  
    รวม       10 (9-3-30) 
           ชั่วโมง/สัปดาห์ = 42 
ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 
CET xxx  วิชาเลือกในกลุ่มวิชาเลือก 1    3 (3-0-9)  
CET xxx  วิชาเลือกในกลุ่มวิชาเลือก 2    3 (3-0-9) 
CET 601  วิทยานิพนธ์      6 (0-12-24) 
    (Thesis) 
    รวม       12 (6-12-42) 
           ชั่วโมง/สัปดาห์ = 60 
ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 
CET 601  วิทยานิพนธ์      6 (0-12-24) 
    (Thesis) 
    รวม       6 (0-12-24) 
           ชั่วโมง/สัปดาห์ = 36 
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แผนการศึกษา ข (การค้นคว้าอิสระ  6 หน่วยกิต) 
ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 
CET 641   พ้ืนฐานงานวิศวกรรมนอกฝั่ง     3 (3-0-9) 
    (Fundamentals of Offshore Engineering) 
CET xxx  วิชาในกลุ่มวิชาเลือกในสาขาวิชาเอก 1   3 (3-0-9) 
CET xxx  วิชาในกลุ่มวิชาเลือกในสาขาวิชาเอก 2   3 (3-0-9) 
    รวม       9 (9-0-27) 
           ชั่วโมง/สัปดาห์ = 36 
ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 
CET xxx  วิชาในกลุ่มวิชาเลือกในสาขาวิชาเอก 3   3 (3-0-9) 
CET xxx  วิชาในกลุ่มวิชาเลือกในสาขาวิชาเอก 4   3 (3-0-9) 
CET xxx  วิชาในกลุ่มวิชาเลือกในสาขาวิชาเอก 5   3 (3-0-9) 
CET 604   สัมมนาทางเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา    1 (0-3-3) 
    (Civil Engineering Technology Seminar)  
    รวม       10 (9-3-30) 
           ชั่วโมง/สัปดาห์ = 42 
ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 
CET xxx   วิชาเลือกในกลุ่มวิชาเลือก 1    3 (3-0-9)  
CET xxx  วิชาเลือกในกลุ่มวิชาเลือก 2    3 (3-0-9) 
CET 602  การศึกษาโครงการวิจัยเฉพาะเรื่อง    3 (0-6-12) 
    (Special Research Study) 
    รวม       9 (6-6-30) 
           ชั่วโมง/สัปดาห์ = 42 
ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 
CET xxx  วิชาเลือกในกลุ่มวิชาเลือก 3    3 (3-0-9) 
CET xxx  วิชาเลือกในกลุ่มวิชาเลือก 4    3 (3-0-9) 
CET 602  การศึกษาโครงการวิจัยเฉพาะเรื่อง    3 (0-6-12) 
    (Special Research Study) 
    รวม       9 (6-6-30) 
           ชั่วโมง/สัปดาห์ = 42 
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3.1.4.3 สาขาวิชาเอกวิศวกรรมขนส่งและโลจิสติกส์ 
แผนการศึกษา ก 2 (วิทยานิพนธ์  12 หน่วยกิต) 
ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 

 CET 672   สถิติส าหรับเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา    3 (3-0-9) 
    (Statistics for Civil Engineering Technology) 
CET xxx  วิชาในกลุ่มวิชาเลือกในสาขาวิชาเอก 1   3 (3-0-9) 
CET xxx  วิชาในกลุ่มวิชาเลือกในสาขาวิชาเอก 2   3 (3-0-9) 
    รวม       9 (9-0-27) 
           ชั่วโมง/สัปดาห์ = 36 
ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 
CET xxx  วิชาในกลุ่มวิชาเลือกในสาขาวิชาเอก 3   3 (3-0-9) 
CET xxx  วิชาในกลุ่มวิชาเลือกในสาขาวิชาเอก 4   3 (3-0-9) 
CET xxx  วิชาในกลุ่มวิชาเลือกในสาขาวิชาเอก 5   3 (3-0-9) 
CET 604   สัมมนาทางเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา    1 (0-3-3) 
    (Civil Engineering Technology Seminar)   
    รวม       10 (9-3-30) 
           ชั่วโมง/สัปดาห์ = 42 
ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 
CET xxx  วิชาเลือกในกลุ่มวิชาเลือก 1    3 (3-0-9)  
CET xxx  วิชาเลือกในกลุ่มวิชาเลือก 2    3 (3-0-9) 
CET 601  วิทยานิพนธ์      6 (0-12-24) 
    (Thesis) 
    รวม       12 (6-12-42) 
           ชั่วโมง/สัปดาห์ = 60 
ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 
CET 601  วิทยานิพนธ์      6 (0-12-24) 
    (Thesis) 
    รวม       6 (0-12-24) 
           ชั่วโมง/สัปดาห์ = 36 
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แผนการศึกษา ข (การค้นคว้าอิสระ  6 หน่วยกิต) 
ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 

 CET 672   สถิติส าหรับเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา    3 (3-0-9) 
    (Statistics for Civil Engineering Technology) 
CET xxx  วิชาในกลุ่มวิชาเลือกในสาขาวิชาเอก 1   3 (3-0-9) 
CET xxx  วิชาในกลุ่มวิชาเลือกในสาขาวิชาเอก 2   3 (3-0-9) 
    รวม       9 (9-0-27) 
           ชั่วโมง/สัปดาห์ = 36 
ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 
CET xxx  วิชาในกลุ่มวิชาเลือกในสาขาวิชาเอก 3   3 (3-0-9) 
CET xxx  วิชาในกลุ่มวิชาเลือกในสาขาวิชาเอก 4   3 (3-0-9) 
CET xxx  วิชาในกลุ่มวิชาเลือกในสาขาวิชาเอก 5   3 (3-0-9) 
CET 604   สัมมนาทางเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา    1 (0-3-3) 
    (Civil Engineering Technology Seminar)   
    รวม       10 (9-3-30) 
           ชั่วโมง/สัปดาห์ = 42 
ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 
CET xxx  วิชาเลือกในกลุ่มวิชาเลือก 1    3 (3-0-9)  
CET xxx  วิชาเลือกในกลุ่มวิชาเลือก 2    3 (3-0-9) 
CET 602  การศึกษาโครงการวิจัยเฉพาะเรื่อง    3 (0-6-12) 
    (Special Research Study) 
    รวม       9 (6-6-30) 
           ชั่วโมง/สัปดาห์ = 42 
ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 
CET xxx   วิชาเลือกในกลุ่มวิชาเลือก 3    3 (3-0-9) 
CET xxx  วิชาเลือกในกลุ่มวิชาเลือก 4    3 (3-0-9) 
CET 602  การศึกษาโครงการวิจัยเฉพาะเรื่อง    3 (0-6-12) 
    (Special Research Study) 
    รวม       9 (6-6-30) 
           ชั่วโมง/สัปดาห์ = 42 
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3.1.5  ค าอธิบายรายวิชา 
  ค าอธิบายรายวิชาแสดงใน (ภาคผนวก ก.) 
 

3.2 ชื่อ สกุล ต าแหนงและคุณวุฒิของอาจารย  
 3.2.1   อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ-สกลุ 
คุณวุฒิการศึกษา (สาขาวิชา), สถาบัน

ที่ส าเร็จการศึกษา,ประเทศท่ีส าเร็จ
การศึกษา (ปีที่ส าเร็จการศึกษา) 

ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้ 
(จ านวนชั่วโมง/สัปดาห์/ปีการศึกษา) 

ปัจจุบนั เมื่อเปิดหลักสูตรนี ้

1 ศ.ดร.สมชาย  ชูชีพสกุล - Ph.D. (Civil Engineering),  
University of Texas, U.S.A.  (1983) 
- M.S.C.E (Civil Engineering), 
University of Texas,  U.S.A. (1976) 
- วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา),  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ประเทศ
ไทย (2517) 

18 18 

2 ศ.ดร.ชัย จาตุรพิทักษ์กุล - Ph.D. (Civil Engineering), New 
Jersey Institute of Technology, 
U.S.A. (1993) 
- M.Eng. (Structural Engineering 
and Construction), Asian Institute 
of Technology, Thailand (1987) 
- วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา), สถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี , 
ประเทศไทย (2527) 

6 6 

3 ศ.ดร.ชัยยุทธ ชินณะราศร ี - D.Eng  (Water Eng. and 
Management), Asian Institute of 
Technology, Thailand (1997) 
- M.Eng (Hydraulic and Coastal 
Eng.), Asian Institute of 
Technology, Thailand (1990) 
- วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา), สถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี , 
ประเทศไทย (2528) 

9 9 
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ล าดับ
ที ่

ชื่อ-สกลุ 
คุณวุฒิการศึกษา (สาขาวิชา), สถาบัน

ที่ส าเร็จการศึกษา,ประเทศท่ีส าเร็จ
การศึกษา (ปีที่ส าเร็จการศึกษา) 

ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้ 
(จ านวนชั่วโมง/สัปดาห์/ปีการศึกษา) 

ปัจจุบนั เมื่อเปิดหลักสูตรนี ้

4 รศ.ดร.วรัช ก้องกิจกุล - Ph.D. (Civil Engineering), 
University of Tokyo, Japan (2004) 
- M.Eng. (Civil Engineering), Asian 
Institute of Technology, Thailand 
(2001) 
- ว ศ .บ . (วิ ศ ว ก ร ร ม โย ธ า ) , 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ประเทศ
ไทย (2542) 

6 6 

5 รศ.ดร.วีรชาติ ตั้งจริภัทร 
 

- ปร.ด. (วิศวกรรมโยธา), มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, ประเทศ
ไทย (2551) 
- วศ.ม. (วิศวกรรมโยธา), มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, ประเทศ
ไทย (2547) 
- ค.อ.บ. (วิศวกรรมโยธา), มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, ประเทศ
ไทย (2543) 

9 9 

6 รศ.เอนก ศิริพานิชกร - M.Eng. (Structural Engineering), 
Asian Institute of Technology, 
Thailand (1985) 
- วศ.บ. เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง (วิศวกรรม
โยธา), สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ธนบุรี, ประเทศไทย (2525) 

12 12 

7 รศ.ดร.พรเกษม จงประดิษฐ ์ - Ph.D. (Civil Engineering.), 
University of Tokyo, Japan (2001) 
- M.Eng. (Civil Engineering.), 
University of Tokyo, Japan (1998) 
- วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา), จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั, ประเทศไทย (2539) 

6 6 
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ล าดับ
ที ่

ชื่อ-สกลุ 
คุณวุฒิการศึกษา (สาขาวิชา), สถาบัน

ที่ส าเร็จการศึกษา,ประเทศท่ีส าเร็จ
การศึกษา (ปีที่ส าเร็จการศึกษา) 

ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้ 
(จ านวนชั่วโมง/สัปดาห์/ปีการศึกษา) 

ปัจจุบนั เมื่อเปิดหลักสูตรนี ้

8 รศ.ดร.วิโรจน์  ศรีสุรภานนท์ - Ph.D. (Human-Social. Information 
Science), Tohoku University, Japan 
(1996) 
- M.Eng. (Transportation 
Engineering), Asian Institute of 
Technology, Thailand (1992) 
- วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา), มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, ประเทศ
ไทย  (2532) 
 

6 6 

9 รศ.ดร.สุทัศน์ ลลีาทวีวัฒน ์ - Ph.D. (Civil Engineering) , 
University of Michigan, U.S.A. 
(1998) 
- M.S. (Civil Engineering), University 
of Michigan, U.S.A. (1995) 
- วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา), จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั, ประเทศไทย (2536) 

18 18 

10 รศ.ดร.ทวิช พูลเงิน 
 

- ปร.ด. (วิศวกรรมโยธา) , มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, ประเทศ
ไทย (2548) 
- วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา), มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, ประเทศ
ไทย (2540) 

6 6 

11 รศ.ดร.อ าพล  
การุณสุนทวงษ ์

- Ph.D. (Transportation 
Engineering), University of Texas at 
Austin, U.S.A. (2006) 
- Ph.D. (Transportation 
Engineering), University of Texas at 
Austin, U.S.A. (2002) 
- วศ.บ เกียรตินิยมอันดับสอง (วิศวกรรม
โยธา), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, 
ประเทศไทย (2540) 
 

15 15 
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ล าดับ
ที ่

ชื่อ-สกลุ 
คุณวุฒิการศึกษา (สาขาวิชา), สถาบัน

ที่ส าเร็จการศึกษา,ประเทศท่ีส าเร็จ
การศึกษา (ปีที่ส าเร็จการศึกษา) 

ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้ 
(จ านวนชั่วโมง/สัปดาห์/ปีการศึกษา) 

ปัจจุบนั เมื่อเปิดหลักสูตรนี ้

12 ผศ.ดร.วุฒิพงศ์ เมืองน้อย - D.Eng. (Construction 
Management), Asian Institute of 
Technology, Thailand (2000)  
- M.Eng. (Structural Engineer), 
Asian Institute of Technology, 
Thailand (1994)  
- วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา), มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, ประเทศ
ไทย (2532) 

6 6 

13 ผศ.ดร.อภินัติ อัชกุล 
 

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

9 9 

14 รศ.ดร.สมโพธิ อยู่ไว 
 

- D.Eng. (Soil Engineering), Asian 
Institute of Technology, Thailand  
(2003) 
-  M.Eng. (Geotechnical 
Engineering), Asian Institute of 
Technology, Thailand  (1999) 
- วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา), จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั, ประเทศไทย  (2539) 

9 9 

15 ผศ.ดร.สันต ิเจริญพรพัฒนา - Ph.D. (Civil Engineering) , 
University of Tokyo, Japan (2004) 
- M.Eng. (Construction Engineering 
& Management), Asian Institute of 
Technology, Thailand  (1998) 
- วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา), สถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, ประเทศ
ไทย (2538) 

6 6 
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ล าดับ
ที ่

ชื่อ-สกลุ 
คุณวุฒิการศึกษา (สาขาวิชา), สถาบัน

ที่ส าเร็จการศึกษา,ประเทศท่ีส าเร็จ
การศึกษา (ปีที่ส าเร็จการศึกษา) 

ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้ 
(จ านวนชั่วโมง/สัปดาห์/ปีการศึกษา) 

ปัจจุบนั เมื่อเปิดหลักสูตรนี ้

16 ผศ.ดร.พิชญ์ สุธีรวรรธนา - Ph.D. (International Studies.),  
University of Tokyo, Japan (2006) 
- M.Eng. (Construction Engineering 
& Management), Asian Institute of 
Technology, Thailand (1998) 
- วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา), 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ (2539) 

16 16 

17 รศ.ดร.ชัยณรงค์ อธิสกุล 
 

- ปร.ด. (วิศวกรรมโยธา) , มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, ประเทศ
ไทย (2551) 
- วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา) , มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, ประเทศ
ไทย (2542) 

17 17 
 

18 ผศ.ดร.ชัยวัฒน์ 
เอกวัฒน์พานิชย์ 

- Ph.D. (Civil Engineering.), Tohoku 
University, Japan (2007) 
- วศ.ม. (วิศกรรมทรัพยากรน ้า), 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ธนบุรี, ประเทศไทย (2544) 
- วศ.บ. (วิศวกรรมทรัพยากรน ้า), 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์, ประเทศไทย 
(2539) 

18 18 

19 ผศ.ดร.บุญมี  ชินนาบุญ - ปร.ด. (วิศวกรรมโยธา), มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, ประเทศ
ไทย (2551) 
- วศ.ม. (วิศวกรรมโยธา), มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, ประเทศ
ไทย (2544) 
- วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา), มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, ประเทศ
ไทย (2541) 

19 19 
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ล าดับ
ที ่

ชื่อ-สกลุ 
คุณวุฒิการศึกษา (สาขาวิชา), สถาบัน

ที่ส าเร็จการศึกษา,ประเทศท่ีส าเร็จ
การศึกษา (ปีที่ส าเร็จการศึกษา) 

ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้ 
(จ านวนชั่วโมง/สัปดาห์/ปีการศึกษา) 

ปัจจุบนั เมื่อเปิดหลักสูตรนี ้

20 ผศ.ดร.วศิน  เกียรติโกมล                   - Ph.D. (Civil Engineering), 
University of Tennessee at 
Knoxville, U.S.A. (2005) 
- M.S. (Civil Engineering),  
University of Tennessee at 
Knoxville, U.S.A. (2003) 
- วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา), สถาบัน
เทคโนโลยีนานาชาตสิิรินทร 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์, ประเทศไทย 
(2542) 

15 15 

21 ผศ.ดร.ดวงฤดี โฆษิตกิตติวงศ์  - ปร.ด. (วิศวกรรมโยธา) , มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, ประเทศ
ไทย (2555) 
- วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา), มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, ประเทศ
ไทย (2548) 

6 6 

22 Asst. Prof. Dr. Goran 
Arangjelovski 

- Ph.D. (Geotechnical Engineering),  
University of Tokyo, Japan (2001) 
- M.Sc (Earthquake Engineering), 
St. Cyril and Methodius University, 
Republic of Macedonia (1998) 
- B.Eng. (Structural Engineering.), 
St. Cyril and Methodius University, 
Republic of Macedonia (1993) 

6 6 

23 ผศ.ดร.รักติพงษ ์
สหมิตรมงคล 

- Ph.D. (Civil Engineering),  
University of Tokyo, Japan (2005) 
- M.Eng. (Civil Engineering.), 
University of Tokyo, Japan (2002) 
- วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา), สถาบัน
เทคโนโลยีนานาชาตสิิรินทร 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์, ประเทศไทย 
(2543) 

9 9 
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ล าดับ
ที ่

ชื่อ-สกลุ 
คุณวุฒิการศึกษา (สาขาวิชา), สถาบัน

ที่ส าเร็จการศึกษา,ประเทศท่ีส าเร็จ
การศึกษา (ปีที่ส าเร็จการศึกษา) 

ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้ 
(จ านวนชั่วโมง/สัปดาห์/ปีการศึกษา) 

ปัจจุบนั เมื่อเปิดหลักสูตรนี ้

24 ผศ.ดร.ชูชัย  สุจิวรกุล - Ph.D. (Civil Engineering), The 
University of Michigan, Ann Arbor, 
USA. (2002) 
- วศ.ม. (วิศวกรรมโครงสร้าง), สถาบัน
เทคโนโลยีแห่งเอเชีย, ประเทศไทย 
(2538) 
- วศ.บ. เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง 
(วิศวกรรมโยธา), สถาบันเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าธนบุรี, ประเทศไทย (2535) 

12 12 

 
4.  องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา) 
 ไม่มี 
 
5.   ขอก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย (ถ้ามี) 
 ข้อก าหนดในการท างานวิจัย ต้องเป็นหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับการประยุกต์ด้านเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา 
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา วิศวกรรมนอกฝั่ง และวิศวกรรมขนส่งและโลจิสติกส์ และคาดว่าจะน าไปใช้งานหาก
งานวิจัยส าเร็จ หรือเป็นงานวิจัยที่มุ่งเน้นการสร้างผลงานวิจัยเพ่ือพัฒนางานด้ านเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา            
ด้านวิศวกรรมนอกฝั่ง และด้านวิศวกรรมขนส่งและโลจิสติกส์ โดยมีจ านวนผู้ท างานวิจัย 1 คน และมีรายงานที่
ต้องน าส่งตามรูปแบบและระยะเวลาที่หลักสูตรก าหนด อย่างเคร่งครัด 
5.1  ค าอธิบายโดยยอ  
 นักศึกษาจะต้องมีความเข้าใจในงานวิจัยด้านเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
วิศวกรรมนอกฝั่ง หรือวิศวกรรมขนส่งและโลจิสติกส์  ตามที่นักศึกษาสนใจและได้เสนอหัวข้อวิจัยไว้            
โดยนักศึกษาต้องสามารถอธิบายทฤษฎีที่น ามาใช้ในการท างานวิจัย ประโยชน์ที่จะได้ รับจากการท างานวิจัย   
มีขอบเขตงานวิจัยที่สามารถท าเสร็จภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
5.2  ผลลัพธ์การเรียนรูของการท าโครงงานหรืองานวิจัย 
 นักศึกษามีความสามารถในการวางแผนโครงการศึกษาวิจัย การสืบค้นข้อมูล การใช้เครื่องมือ        
และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าหรับการศึกษาวิจัย การเขียนรายงาน และน าเสนอ โดยโครงงานวิจัยควรที่จะ
สามารถเป็นต้นแบบในการพัฒนาต่อได้ 
5.3  จ านวนหนวยกิต 
 ภาคการศึกษาที่ 1-2  ของปีการศึกษาที่ 2 



33 
 

 
5.4 จ านวนหนวยกิต  
 หลักสูตรแผน ก 2  12 หน่วยกิต (CET 601 วิทยานิพนธ์) 
 หลักสูตรแผน ข   6 หน่วยกิต (CET 602 การศึกษาโครงการวิจัยเฉพาะเรื่อง) 
5.5  การเตรียมการ  
 มีการก าหนดชั่วโมงการให้ค าปรึกษา จัดท าบันทึกการให้ค าปรึกษา ให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ โครงการ 
วิจัยรวมถึงตัวอย่างงานวิจัยให้ศึกษาเป็นแนวทาง และติดตามผลงานของนักศึกษาอย่างสม ่าเสมอ 
5.6  กระบวนการประเมินผล  
 ประเมินผลจากความก้าวหน้าในการท างานวิจัย และประเมินผลจากการน าเสนอตามระยะเวลา และ
การสอบการน าเสนอท่ีมีคณะกรรมการสอบไม่ต ่ากว่า 3 ท่าน 
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หมวดที ่4 ผลลัพธ์การเรียนรูข้องหลักสูตร กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 
 
1.  การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา  

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา 

ด้านบุคลิกภาพ มีการสอดแทรกเรื่อง การพัฒนาบุคลิกภาพ การสื่อสาร การท างาน
ร่วมกับผู้อ่ืน และการท างานแบบมืออาชีพในบางรายวิชาที่เกี่ยวข้อง 
และในกิจกรรมต่าง ๆ ตลอดจนผ่านการแนะน าโดยอาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์/โครงการวิจัยเฉพาะเรื่อง 

ด้านภาวะผู้น า และความรับผิดชอบ
ตลอดจนมีวินัยในตนเอง 

การก าหนดกิจกรรมกลุ่มเพ่ือสร้างความสามัคคี ส่งเสริมความมีวิจัย
และความรับผิดชอบ ตลอดจนการท างานเป็นทีมและสภาวะผู้น า 
ผ่านกิจกรรมในวิชาเรียนในบางรายวิชา รวมถึงผ่านการท า
วิทยานิพนธ์หรือการศึกษาโครงการวิจัยเฉพาะเรื่องที่จ าเป็นต้อง
อาศัยภาวะผู้น าและความรับผิดชอบตลอดจนความมีวินัยในตนเอง
อย่างสูง ภายใต้การแนะน าโดยอาจารย์ที่ปรึกษา 

จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ส่งเสริมและสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ 
ตลอดจนข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการกระท าความผิดเกี่ยวกับ
วิชาชีพทางด้านวิศวกรรมโยธา วิศวกรรมนอกฝั่ง และวิศวกรรม
ขนส่งและโลจิสติกส์ ผ่านรายวิชาที่ เกี่ยวข้อง และผ่านการท า
วิทยานิพนธ์หรือการศึกษาโครงการวิจัยเฉพาะเรื่องภายใต้
ค าแนะน าจากอาจารย์ที่ปรึกษา และอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
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2.  การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน  
ผลลัพธ์การเรียนรู้   (PLO/SubPLO) ระดับการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ 

PLO 1: สามารถปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี             
มีศักยภาพในการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อการค านวณ ประเมิน ออกแบบ 
และพัฒนากระบวนการส าหรับแก้ปัญหาที่มีลักษณะเฉพาะทางขั้นสูงด้าน
เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธาตามสาขาวิชาเอกที่เลือก ได้แก่สาขาวิชาวิศวกรรม
โยธา หรือสาขาวิชาวิศวกรรมนอกฝั่ง หรือสาขาวิชาวิศวกรรมขนส่งและ    
โลจิสติกส์ 
Sub PLO 1A: สามารถใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อต่อยอดไปสู่การค านวณ 
การวิเคราะห์ และการอธิบายปัญหาเฉพาะทางขั้นสูงด้านเทคโนโลยี
วิศวกรรมโยธาตามสาขาวิชาเอกที่เลือก ได้แก่  สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา   
หรือสาขาวิชาวิศวกรรมนอกฝั่ง หรือสาขาวิชาวิศวกรรมขนส่งและโลจิสติกส์ 
ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 
Sub PLO 1B: สามารถออกแบบหรือพัฒนากระบวนการส าหรับแก้ปัญหา
ที่มีลักษณะเฉพาะทางขั้นสูงด้านเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธาตามสาขาวิชาเอก
ที่เลือก ได้แก่ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา หรือสาขาวิชาวิศวกรรมนอกฝั่ง  
หรือสาขาวิชาวิศวกรรมขนส่งและโลจิสติกส์ ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 
Sub PLO 1C: สามารถประเมินรวมถึงให้ค าแนะน าในด้านกระบวนการ
และการเลือกใช้วัสดุตลอดจนเทคโนโลยีที่เหมาะสมส าหรับแก้ปัญหาที่มี
ลักษณะเฉพาะทางขั้นสูงด้านเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธาตามสาขาวิชาเอกที่
เลือก ได้แก่ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา หรือสาขาวิชาวิศวกรรมนอกฝั่ง     
หรือสาขาวิชาวิศวกรรมขนส่งและโลจิสติกส์ 
 

- ความเข้าใจ (Understanding) 
- การประยุกต์ใช้ (Applying)  
- การวิเคราะห์ (Analysing)  
- การประเมิน (Evaluating) 
 
 

ผลลัพธ์การเรียนรู้นี้มีเป้าหมายเพื่อพัฒนา
และฟื้นฟูความรู้ให้กับนักศึกษา โดยมุ่งเน้น
ให้นักศึกษาได้มีโอกาสได้เรียนรู้หลักการ  
และวิธีการ รวมถึงการใช้เทคโนโลยีสมัย 
ใหม่ ส าหรับงานเฉพาะทางขั้นสูงในด้าน
เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา ตามสาขาเอก    
ที่เลือก การบรรลุเป้าหมายการเรียนรู้จะ
อาศัยการเรียนในวิชาบังคับ และวิชาเลือก
เป็นหลัก โดยมีกลยุทธ์ในการถ่ายทอดองค์
ความรู้หลากหลายวิธีการดังต่อไปนี้ 
1. การบรรยายที่เน้นหลักการทางทฤษฎี 

และการประยุกต์ใช้กับสถานการณ์จริง 
รวมถึงการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ที่มีการ
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ซึ่งรูปแบบ
การบรรยายสามารถท าได้ทั้งในรูปแบบ
บรรยายในช้ันเรียนปกติ หรือในรูปแบบ
ออนไลน์จากระบบสนับสนุนการศึกษา
ที่มหาวิทยาลัยจัดท าขึ้นร่วมกับระบบ
สนับสนุนรูปแบบอ่ืน ๆ 

2. การเรียนรู้ในรูปแบบห้องเรียนกลับด้าน 
(Flip classroom) ซึ่ งผู้ สอนเน้นการ
จัดหาหรือจัดท าสื่อดิจิทัลให้ผู้เรียนได้

กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรูส้ามารถ
ท าได้โดยอาศัยรูปแบบต่าง ๆ ดังนี้ 
1. การทดสอบย่อย 
2. การสอบ ก ลางภ าค เรี ย น       

และการสอบปลายภาคเรียน 
3. ประเมินจากรายงานที่นักศึกษา

จัดท า 
4. ประเมินจากโครงงานที่น าเสนอ 
5. ประเมินจากกิจกรรมในช้ันเรียน 
6. ประเมินจากการสัมภาษณ์ปาก

เปล่า 
7. การประเมินในรูปแบบอื่น ๆ   

ที่ เหม าะสมกับผลลัพ ธ์ก าร     
เรียนรู้ของรายวิชา ซึ่งอาจใช้
เทคโนโลยีสมัยใหม่ประกอบการ
ประเมิน 
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ผลลัพธ์การเรียนรู้   (PLO/SubPLO) ระดับการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ 
ศึกษานอกห้องเรียนล่วงหน้า จากนั้นจึง
เน้นการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมที่จัดขึ้นใน
ห้องเรียน ซึ่ งอาจรวมถึงการจ าลอง
สถานการณ์ การใช้ปัญหาเป็นฐาน การ
จั ดท า โครงงาน  การอภิ ป ราย เพื่ อ
สะท้อนความคิด เป็นต้น ซึ่งสามารถ
ด าเนินการได้ทั้งในรูปแบบช้ันเรียนปกติ 
หรือในรูปแบบออนไลน์จากระบบ
สนับสนุนการศึกษาที่มหาวิทยาลัย
จัดท าขึ้นร่วมกับระบบสนับสนุนรูปแบบ
อื่น ๆ เช่นเดียวกัน 

3. การเรียนรู้ผ่านการศึกษาดูงานและการ
บรรยายพิเศษทั้งในและนอกสถานที่
จากผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความช านาญจาก
ภาคอุตสาหกรรม 

PLO 2: สามารถพัฒนาตนเองและต่อยอดองค์ความรู้ผ่านกระบวนการวิจัย 
โดยมีศักยภาพในการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อการพัฒนาความรู้ สามารถ
พัฒนากระบวนการคิดอย่างเป็นระบบและเป็นข้ันตอน สามารถประเมินและ
สรุปปัญหาในมิติต่าง ๆ ได้ ตลอดจนสามารถก าหนดเป้าหมาย วางแผน และ
ประเมินความก้าวหน้าของงานเพื่อการบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้ 
Sub PLO 2A: สามารถใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่พัฒนาความรู้ ความช านาญ
ในสาขาวิชาเอกท่ีตนเองสนใจได้ด้วยตนเอง 
Sub PLO 2B: สามารถพัฒนากระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ มีกระบวน 

- การวิเคราะห์ (Analysing)  
- การประเมิน (Evaluating) 
- การสร้างสรรค์ (Creating) 

ผลลัพธ์การเรียนรู้นี้มุ่งพัฒนานักศึกษาให้
สามารถใช้กระบวนการวิจัยมาพัฒนาและ
ต่อยอดองค์ความรู้ของตนเองได้  ผ่านการ
เข้าร่วมฟังบรรยายและอภิปรายแลกเปลี่ยน
องค์ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีวิศวกรรม
โยธา ในวชิาสัมมนาทางเทคโนโลยีวิศวกรรม
โยธา อันจะท าให้นักศึกษามีความพร้อมใน
การใช้เทคโนโลยีเพื่อต่อยอดองค์ความรู้  

กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรูส้ามารถ
ท าได้โดยอาศัยรูปแบบต่าง ๆ ดังนี้ 
1. การทดสอบย่อย 
2. ประเมินจากโครงงานหรือ

รายงาน 
3. ป ร ะ เ มิ น จ า ก ร า ย ง า น

ความก้าวหน้า 
4. ป ร ะ เมิ น จ า ก ข้ อ เ ส น อ
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ผลลัพธ์การเรียนรู้   (PLO/SubPLO) ระดับการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ 
การคิดอย่างเป็นขั้นเป็นตอน สามารถประเมินและสรุปภาพรวมตลอดจน
ความเช่ือมโยงของปัญหาในมิติต่าง ๆ ได้ 
Sub PLO 2C: สามารถก าหนดเป้าหมาย วัตถุประสงค์ การท างาน 
วางแผนงาน ประเมินผลความก้าวหน้าของงาน เพื่อการบริหารงานให้บรรลุ
ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ 
 

และสามารถก าหนดเป้ าหมายในการ
แก้ปัญหาทางวิศวกรรมระดับสูงได้ จากนั้น
จะอาศัยการศึกษาโครงการวิจัยเฉพาะเรื่อง 
หรือการท าวิทยานิพนธ์  ในการฝึกฝน
กระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ การวางแผน
งาน การใช้เทคโนโลยีในการพัฒนาความรู้  
การประเมินผลความก้าวหน้าของงาน 
ตลอดจนการบริหารจัดการปัญหาทาง
วิศวกรรมระดับสูง โดยกลยุทธ์ส าหรับการ
ฝึกฝนนักศึกษามีดังนี้ 
1. การบรรยายจากผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภายใน

และภายนอก เพื่อให้นักศึกษาเห็นภาพ
กว้างของเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่เกี่ยวข้อง
กับงานด้านวิศวกรรมโยธา นอกฝั่ ง 
รวมถึงขนส่งและโลจิสติกส์ 

2. การจัดท าโครงงานย่อย หรือการจัดท า
รายงานสรุปผลการศึกษาโครงการวิจัย 

3. การจัดท ารายงานความก้าวหน้าตาม
รูปแบบที่หลักสูตรก าหนด 

4. การจัดท าข้อเสนอโครงการวิจัยเฉพาะ
เรื่อง หรือโครงร่างวิทยานิพนธ์ 

5. การศึกษาโครงการวิจัยเฉพาะเรื่อง 
6. การท าวิทยานิพนธ ์

โครงการวิจั ย เฉพาะเรื่ อ ง 
หรือโครงร่างวิทยานิพนธ์ 

5. ประเมินจากผลการศึกษา
แ ล ะ รู ป เ ล่ ม โ ค ร ง ก า ร       
วิ จั ย เฉพ าะ เรื่ อ ง  อั น เป็ น
ข้อก าหนดส าหรับผู้ต้องการ
ส าเร็จการศึกษา โดยผู้ส าเร็จ
ก า ร ศึ ก ษ า จ ะ เป็ น ผู้ ที่        
ผ่ านกระบ วนการเรี ยน รู้      
ในระดับที่ ไม่ต ่ ากว่าระดับ 
Competent 

6. ประเมินจากผลการศึกษา
และรูปเล่มวิทยานิพนธ์เรื่อง 
อันเป็นทางเลือกส าหรับผู้
ต้องการส าเร็จการศึกษาตาม
แนวทางการท าวิจั ย  โดย
ผู้ส าเร็จการศึกษาจะเป็นผู้ที่
ผ่านกระบวนการเรียนรู้ใน
ระดั บ ที่ ไม่ ต ่ าก ว่ า  ร ะดั บ 
Mastery 

7. ป ระ เมิ น จาก ผล งาน วิ จั ย
ตีพิมพ์ในการประชุมวิชาการ
ระดับประเทศ ส าหรับผู้ที่
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ผลลัพธ์การเรียนรู้   (PLO/SubPLO) ระดับการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ 
ต้องการส าเร็จการศึกษาตาม
แนวทางการท าวิจัย 

PLO 3: สามารถสื่อสาร น าเสนอ และบริหารจัดการปัญหาได้อย่าง
เหมาะสม รวมถึงสามารถปรับตัวและสร้างความร่วมมือในการท างาน
ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างดี 

 
 
 
 
 
 
 

 

- ความเข้าใจ (Understanding) 
- การประยุกต์ใช้ (Applying)  
- การวิเคราะห์ (Analysing)  
- การประเมิน (Evaluating) 
 
 
 
 

ผลการเรียนรู้นี้มี เป้าหมายเพื่อฝึกฝนให้
นักศึกษาสามารถก้าวสู่การเป็นวิศวกรมือ
อาชีพท่ีสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ผ่านการ
สื่อสารและการน าเสนอที่มีประสิทธิภาพ 
รวมถึงมีความเป็นผู้น าที่สามารถปรับตัวและ
สร้างความร่วมมือในการท างานร่วมกับผู้อื่น
ได้ การบรรลุเป้าหมายดังกล่าวจะอาศัยวิชา
สัมมนาทางเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธาและ
วิชาเลือกบางวิชาฝึกฝนนักศึกษาให้มีความ
พร้อมส าหรับการเรียนรู้ทักษะการสื่อสาร
และการน าเสนอด้วยตนเอง จากนั้นจะ
อาศัยการศึกษาโครงการวิจัยเฉพาะเรื่อง
หรือการท าวิทยานิพนธ์ในการบ่มเพาะ
ลักษณะนิสัย กระบวนการคิด วิธีการสื่อสาร
และน าเสนอรวมถึงการบริหารจัดการปัญหา 
โดยกลยุทธส าหรับการฝึกฝนนักศึกษามีดังนี้ 
1. การบรรยายจากผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภายใน

และภายนอก เพื่ อให้นักศึกษาเห็น
กรอบทิศทางการท าวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ
งานด้านวิศวกรรมโยธา นอกฝั่ง รวมถึง
ขนส่งและโลจิสติกส์ 

กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรูส้ามารถ
ท าได้โดยอาศัยรูปแบบต่าง ๆ ดังนี ้
1. ประเมินจากการน าเสนอโครงงานหรือ

รายงาน 
2. ประเมินจากการน าเสนอรายงาน

ความก้าวหน้า 
3. ประเมินจากการน าเสนอข้อเสนอ

โครงการวิจัยเฉพาะเรื่อง หรือการ
น าเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ ์

4. ประเมินจากการน าเสนอผลการศกึษา
โครงการวิจัยเฉพาะเรื่อง 

5. ประเมินจากการน าเสนอผลการศกึษา
วิทยานิพนธ ์

6. ประเมินจากการเสนอผลงานในท่ี
ประชุมวิชาการระดับประเทศ ส าหรับผู้
ต้องการส าเร็จการศึกษาตามแนว
ทางการท าวิจัย 
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ผลลัพธ์การเรียนรู้   (PLO/SubPLO) ระดับการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ 
2. การน าเสนอโครงงานย่อย หรือการ

จั ด ท าร าย งาน ส รุ ป ผ ล ก ารศึ ก ษ า
โครงการวิจัย 

3. การน าเสนอแผนงานและการรายงาน
ความก้าวหน้า 

4. การน าเสนอผลการศึกษาโครงการวิจัย
เฉพาะเรื่อง 

5. การน าเสนอผลการท าวิทยานิพนธ์ 
6. กิจกรรมประจ าปีเพื่อสร้างความสามัคคี

และส่งเสริมการเรียนรู้ด้านการสื่อสาร 
ซึ่งอาจมีกิจกรรมการระดมสมอง ทัศน
ศึกษา หรือการอภิปรายกรณีศึกษา  
ต่าง ๆ  
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3.  แผนที่แสดงการกระจายความสัมพันธ์ผลลัพธ์การเรียนรู้จากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping)   
3.1  ตารางแสดงความสัมพันธ์ระหว่างผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตรกับผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา (PLO Curriculum Mapping) 

Code Course Name 
Core/ 

Elective 
Credits PLO 1 PLO 2 

PLO 3 
    1A 1B 1C 2A 2B 2C 

ก. หมวดวิชาบังคับ          

หมวดวิชาบังคับ  สาขาวิชาเอกวิศวกรรมโยธา          

CET 604 Civil Engineering Technology Seminar C 1        
CET 610 Project Analysis and Management C 3        
หมวดวิชาบังคับ  สาขาวิชาเอกวิศวกรรมนอกฝั่ง          

CET 604 Civil Engineering Technology Seminar C 1        
CET 641 Fundamentals of Offshore Engineering C 3        

หมวดวิชาบังคับ สาขาวิชาเอกวิศวกรรมขนส่งและโลจสิติกส์          

CET 604 Civil Engineering Technology Seminar C 1        
CET 672 Statistics for Civil Engineering Technology C 3        

ข. หมวดวิชาเลือกสาขาวิชาเอก          

วิชาเลือกสาขาวิชาเอกวิศวกรรมโยธา          

CET 621 Analysis and Design of Concrete Structures E 3        

CET 622 Applications and Design of Steel Structures E 3        

CET 623 Building Structural Systems E 3        

CET 624 Analysis and Design of High-Rise Structures E 3        

CET 625 Structural Analysis and Numerical Methods E 3        
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Code Course Name 
Core/ 

Elective 
Credits PLO 1 PLO 2 

PLO 3 
    1A 1B 1C 2A 2B 2C 

CET 626 Investigation and Testing Methods in Civil 
Engineering 

E 3        

CET 627 Applied Mechanics of Materials and Structures E         

CET 628 Infrastructure Systems E 3        

CET 629 Building Protection, Repair and Maintenance E 3        

CET 630 Construction Techniques and Equipments E 3        

CET 631 Facility Systems in Buildings E 3        

CET 632 Materials Selection for Engineering Applications E 3        

CET 633 Applications and Design of Prestressed 
Concrete Structures 

E 3        

CET 638 Special Topic in Civil Engineering I E 3        

CET 639 Special Topic in Civil Engineering II E 3        

วิชาเลือกสาขาวิชาเอกวิศวกรรมนอกฝั่ง          

CET 642 Offshore Petroleum Geology and Exploration E 3        

CET 643 Risk Analysis and Management in Offshore 
Industry 

E 3        

CET 644 Fluid mechanics and Fluid-Offshore Structure 
Interactions 

E 3        

CET 646 Analysis of Offshore Structures E 3        



42 
 

Code Course Name 
Core/ 

Elective 
Credits PLO 1 PLO 2 

PLO 3 
    1A 1B 1C 2A 2B 2C 

CET 647 Dynamics of  Structures E 3        

CET 648 Design of Fixed and Floating Offshore 
Structures 

E 3        

CET 649 Offshore Foundation Engineering E 3        

CET 650 Analysis and Design of Risers, Pipelines, and 
Moorings 

E 3        

CET 651 Fatigue and Fracture of Offshore Structures E 3        

CET 652 Drilling Engineering and Technology E 3        

CET 653 Subsea Production and Control System E 3        

CET 654 Process Technology for Offshore Crude Oil and 
Natural Gas 

E 3        

CET 658 Special Topic in Offshore Engineering I E 3        

CET 659 Special Topic in Offshore Engineering II E 3        

วิชาเลือกสาขาวิชาเอกวิศวกรรมขนส่งและโลจิสติกส์          

CET 661 Transportation Network Analysis E 3        

CET 662 Urban Transportation Planning E 3        

CET 663 Road Traffic Safety E 3        

CET 664 Geographic Information System for 
Transportation 

E 3        
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Code Course Name 
Core/ 

Elective 
Credits PLO 1 PLO 2 

PLO 3 
    1A 1B 1C 2A 2B 2C 

CET 665 Applied Econometrics for Transportation Data 
Analysis 

E 3        

CET 666 Supply Chain Management E 3        

CET 667 Travel Demand Modeling and Forecasting E 3        

CET 668 Transportation Project Evaluation and Decision 
Making 

E 3        

CET 669 Transportation Impact Analyses for Site 
Development 

E 3        

CET 670 Traffic Operation and Simulation E 3        

CET 671 Transportation Infrastructure System 
Management 

E 3        

CET 673 Transportation Economics E 3        

CET 674 Optimization Methods for Transportation and 
Logistics Applications 

E 3        

CET 675 Discrete Choice Theory and Modeling E 3        

CET 676 Simulation Modeling and Analysis for Logistics E 3        

CET 678 Special Topic in Transportation Engineering 
and Logistics  I 

E 3        

CET 679 Special Topic in Transportation Engineering 
and Logistics II 

E 3        
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Code Course Name 
Core/ 

Elective 
Credits PLO 1 PLO 2 

PLO 3 
    1A 1B 1C 2A 2B 2C 

กลุ่มวชิาเลือก          

CET  611 Construction Control and Scheduling E 3        
CET 617 Financial Analysis and Management in 

Construction 
E 3        

CET 605 Special Topic in Engineering and 
Technology I 

E 3        

CET 606 Special Topic in Engineering and 
Technology II 

E 3        

CET 607 Special Topic in Engineering and 
Technology III 

E 3        

CET 608 Special Topic in Engineering and 
Technology IV 

E 3        

CET 609 Special Topic in Engineering and 
Technology V 

E 3        

ค. วิทยานิพนธ์  และการค้นคว้าอิสระ          

CET 601 Thesis C 12        
CET 602 Special Research Study C 6        
ง. หมวดวิชาภาษาอังกฤษ          
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Code Course Name 
Core/ 

Elective 
Credits PLO 1 PLO 2 

PLO 3 
    1A 1B 1C 2A 2B 2C 

LNG 550 
Remedial English Course for Post Graduate 
Students 

C 2        

LNG 600 
Insessional English Course for Post Graduate 
Students 

C 3        
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3.2  ตารางแสดงความสัมพันธ์ระหว่างผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร (PLO) กับ KMUTT Student QF และผลการเรียนรู้ 5 ด้านของ TQF 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร 
KMUTT Student QF ผลลัพธ์การเรียนรู้ TQF 
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1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทาง 
ปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์ 
ระหว่างบุคคล และ
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะ 
การวิเคราะห์ 
เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร 

และ 
เทคโนโลยี 
สารสนเทศ 
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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 

PLO 1 

สามารถป รับ ตั ว ให้   
ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
ด้ า น เท ค โน โล ยี  มี
ศั ก ยภ าพ ใน ก าร ใช้
เ ท ค โ น โ ล ยี ส มั ย      
ใหม่ เพื่อการค านวณ 
ป ระ เมิ น  อ อก แบ บ 
และพัฒนากระบวน 
การส าหรับแก้ปัญหา 
ที่มีลักษณะเฉพาะทาง
ขั้นสูงด้านเทคโนโลยี
วิศวกรรมโยธา ตาม
สาขาวิชาเอกที่ เลือก 
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ผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร 
KMUTT Student QF ผลลัพธ์การเรียนรู้ TQF 

KMUTT’s 
citizenship 
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1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทาง 
ปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์ 
ระหว่างบุคคล และ
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะ 
การวิเคราะห์ 
เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร 

และ 
เทคโนโลยี 
สารสนเทศ 
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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 

ไ ด้ แ ก่  ส า ข า วิ ช า
วิศวกรรมโยธา หรือ
สาขาวิชาวิศ วกรรม
นอกฝั่ง หรือสาขาวิชา
วิศวกรรมขนส่งและโล
จิสติกส์ 

Sub 
PLO 1A 

สามารถใช้เทคโนโลยี
ส มั ย ใ ห ม่ เ พื่ อ ต่ อ    
ยอดไปสู่การค านวณ 
การวิ เค ราะห์  แ ล ะ  
ก า รอ ธิ บ าย ปั ญ ห า   
เฉพาะทางขั้นสูงด้าน
เทคโนโลยีวิศวกรรม
โยธาตามสาขาวิช า 
เอ ก ที่ เลื อ ก  ได้ แ ก่  

   X  X X                               
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ผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร 
KMUTT Student QF ผลลัพธ์การเรียนรู้ TQF 

KMUTT’s 
citizenship 
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1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทาง 
ปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์ 
ระหว่างบุคคล และ
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะ 
การวิเคราะห์ 
เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร 

และ 
เทคโนโลยี 
สารสนเทศ 
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สาขาวิชาวิศ วกรรม
โยธา หรือสาขาวิชา
วิศวกรรมนอกฝั่ง หรือ
สาขาวิชาวิศ วกรรม
ขนส่งและโลจิสติกส์ได้
อย่างถูกต้องเหมาะสม 

Sub 
PLO 1B 

สามารถออกแบบหรือ
พัฒนากระบวนการ
ส าหรับแก้ปัญหาที่มี
ลั กษณ ะเฉพาะทาง  
ขั้นสูงด้านเทคโนโลยี
วิศวกรรมโยธา ตาม
ส า ข า วิ ช า เ อ ก           
ที เลือก ได้แก่  สาขา 
วิช าวิ ศ วกรรม โย ธา          

X   X X X  X         
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ผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร 
KMUTT Student QF ผลลัพธ์การเรียนรู้ TQF 

KMUTT’s 
citizenship 
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1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทาง 
ปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์ 
ระหว่างบุคคล และ
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะ 
การวิเคราะห์ 
เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร 

และ 
เทคโนโลยี 
สารสนเทศ 
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y 
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n 

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 

ห รื อ ส า ข า วิ ช า
วิศวกรรมนอกฝั่ง หรือ
สาขาวิชาวิศ วกรรม
ขนส่งและโลจิสติกส์  
ไ ด้ อ ย่ า ง ถู ก ต้ อ ง
เหมาะสม 

Sub 
PLO 1C 

ส า ม า ร ถ ป ร ะ เมิ น
รวมถึงให้ค าแนะน าใน
ด้านกระบวนการและ
ก า ร เลื อ ก ใช้ วั ส ดุ
ตลอดจนเทคโนโลยี      
ที่ เหมาะสมส าหรับ
แ ก้ ปั ญ ห า ที่ มี
ลักษณะเฉพาะทางขั้น
สู งด้ าน เท ค โน โลยี

 X  X  X     
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ผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร 
KMUTT Student QF ผลลัพธ์การเรียนรู้ TQF 

KMUTT’s 
citizenship 
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1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทาง 
ปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์ 
ระหว่างบุคคล และ
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะ 
การวิเคราะห์ 
เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร 

และ 
เทคโนโลยี 
สารสนเทศ 

  
  

Re
sp

on
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lit
y 
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m

an
iza

tio
n 

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 

วิศวกรรมโยธาตาม
สาขาวิชาเอกที่ เลือก 
ไ ด้ แ ก่  ส า ข า วิ ช า
วิศวกรรมโยธา หรือ
สาขาวิชาวิศวกรรม
นอกฝั่ง หรือสาขาวิชา
วิศวกรรมขนส่งและ 
โลจิสติกส์ 

PLO 2 

สามารถพัฒนาตนเอง
และต่อยอดองค์ความรู้
ผ่านกระบวนการวิจัย 
โดยมีศักยภาพในการ
ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่
เพื่อการพัฒนาความรู้ 
ส ามารถพัฒ นากระ 
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ผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร 
KMUTT Student QF ผลลัพธ์การเรียนรู้ TQF 

KMUTT’s 
citizenship 
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1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทาง 
ปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์ 
ระหว่างบุคคล และ
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะ 
การวิเคราะห์ 
เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร 

และ 
เทคโนโลยี 
สารสนเทศ 
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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 

บวนการคิดอย่างเป็น
ระบบและเป็นขั้นตอน 
สามารถประเมินและ
สรุปปัญหาในมิติต่าง ๆ 
ได้ ตลอดจนสามารถ
ก า ห น ด เป้ า ห ม า ย 
วางแผน และประเมิน
ค วาม ก้ า วห น้ าขอ ง 
งาน เพื่ อ ก ารบ รรลุ
เป้าหมายที่ตั้งไว้ได้ 

Sub 
PLO 2A 

สามารถใช้เทคโนโลยี
สมัยใหม่พัฒนาความรู้ 
ความช านาญในสาขา
วิชาเอกที่ตนเองสนใจ
ได้ด้วยตนเอง 

X   X  X X X X X  
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ผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร 
KMUTT Student QF ผลลัพธ์การเรียนรู้ TQF 

KMUTT’s 
citizenship 
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1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทาง 
ปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์ 
ระหว่างบุคคล และ
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะ 
การวิเคราะห์ 
เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร 

และ 
เทคโนโลยี 
สารสนเทศ 
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Sub 
PLO 2B 

สามารถพัฒ นากระ 
บวนการคิดอย่างเป็น
ระบบ มีกระบวนการ
คิดอย่ างเป็นขั้น เป็น
ตอน สามารถประเมิน
แ ล ะ ส รุ ป ภ า พ ร ว ม
ตลอดจนความเช่ือม 
โยงของปัญหาในมิติ
ต่าง ๆ ได้ 

X   X  X X X X X  

 



 

Sub 
PLO 2C 

ส า ม า ร ถ ก า ห น ด
เ ป้ า ห ม า ย  วั ต ถุ  
ป ร ะ ส ง ค์  ก า ร ท า    
ง า น  ว า ง แ ผ น ง า น 
ป ร ะ เมิ น ผ ล ค ว า ม 
ก้าวหน้าของงาน เพื่อ

X   X  X X X X X 
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ผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร 
KMUTT Student QF ผลลัพธ์การเรียนรู้ TQF 

KMUTT’s 
citizenship 
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1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทาง 
ปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์ 
ระหว่างบุคคล และ
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะ 
การวิเคราะห์ 
เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร 

และ 
เทคโนโลยี 
สารสนเทศ 
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ก า รบ ริ ห า ร งาน ให้
บรรลุตามเป้ าหมาย
ที่ตั้งไว ้

PLO 3 

ส า ม า ร ถ สื่ อ ส า ร 
น าเสนอ และบริหาร
จัดการปัญหาได้อย่าง
เห ม าะ ส ม  รวม ถึ ง
สามารถปรับตัวและ
สร้างความร่วมมือใน
การท างาน ร่ วมกั บ
ผู้อื่นได้อย่างดี 

X X X  X    X X 
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3.3  กรอบคุณลักษณะบัณฑิตของ สกอ. (TQF)  กับกรอบคุณลักษณะบัณฑิตอันพึงประสงค์ของ มจธ. (KMUTT-Student QF)  

KMUTT’s 
 Student QF 

ผลการเรียนรู้ 5 ด้านของ TQFs 

1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และ

เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 5.1 5.2 5.3 5.4 

KMUTT’s citizenship                            

  - Responsibility                            

  - Adaptability                                             

  - Humanization                                                 

Knowledge                                              

Professional                                          

Thinking skill                                              

Learning skill                                           

Management                                           

Communication                                       

Leadership                                                
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1.ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
(1) สามารถจัดการปัญหาทางคุณธรรม จริยธรรมที่ซับซ้อนเชิง

วิชาการหรือวิชาชีพ โดยค านึงถึงความรู้สึกของผู้อื่น  
(2) สามารถวินิจฉัยและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างผู้รู้และมี

หลักฐานอย่างชัดเจนโดยอาศัยหลักคุณธรรมและจริยธรรม 
เพื่อก่อให้เกิดความยุติธรรม และความถูกต้องตามหลักการ 
เหตุผล และค่านิยมอันดีงาม 

(3) สามารถให้ข้อสรุปของปัญหาซ่ึงไวต่อความรู้สึก อันจะน าไปสู่
การแก้ไขปัญหาให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบ 

(4) สามารถริเริ่มในการยกปัญหาทางจรรยาบรรณที่มีอยู่เพื่อ
ทบทวนและแก้ไข หรือให้การสนับสนุนอย่างจริงจังให้ผู้อื่น 
ใช้การวินิจฉัยทางด้านคุณธรรม จริยธรรมในการจัดการข้อ
โต้แย้งและปัญหาที่มีผลกระทบต่อตนเอง และผู้อื่น 

(5) มีสภาวะผู้น าในการส่งเสริมให้มีการประพฤติปฏิบัติตามหลัก
คุณธรรม จริยธรรม ในสภาพแวดล้อมของการท างาน และใน
ชุมชนที่กว้างขวางขึ้น 

(6) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ  
 

2.ด้านความรู้ 
(1) มีความรู้และความเข้าใจอย่างถ่องแท้ ในเนื้ อหาสาระ 

ตลอดจนหลักการและทฤษฎีที่ส าคัญทางด้านเทคโนโลยี
วิศวกรรมโยธา 

(2) สามารถน าหลักการที่ศึกษามาประยุกต์ในการศึกษาค้นคว้า
ทางวิชาการหรือการปฏิบัติ ในวิชาชีพวิศวกรรมโยธา 
วิศวกรรมนอกฝั่งและวิศวกรรมขนส่งและโลจิสติกส์  

(3) มีความเข้าใจทฤษฎี การวิจัยและการปฏิบัติทางวิชาชีพทาง
เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธาอย่างลึกซ้ึง ในเนื้อหาวิชาที่ได้
ท าการศึกษาหรือกลุ่มวิชาเฉพาะในระดับแนวหน้า 

(4) มีความเข้าใจในวิธีการพัฒนาความรู้ให ม่  ๆ และการ
ประยุกต์ ตลอดจนผลกระทบของผลงานวิจัยในปัจจุบันที่มี
ต่อองค์ความรู้ในสาขาเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา และต่อการ
ปฏิบัติในวิชาชีพ 

(5) ตระหนักในระเบียบข้อบังคับที่ใช้อยู่ในสภาพแวดล้อมของ
ระดับชาติและนานาชาติที่ อาจมีผลกระทบต่อสาขา
เท ค โน โล ยี วิ ศ วก รรม โยธารวมทั้ ง เห ตุ ผลและก าร
เปลี่ยนแปลงที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต 

(6) มีความรู้ในแนวกว้างของสาขาวิชาที่ศกึษาเพื่อให้เล็งเหน็การ
เปลี่ยนแปลง และเข้าใจผลกระทบของเทคโนโลยีใหม่ ๆ 

(7) สามารถบูรณาการความรู้ที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อื่น ๆ 
ที่เกี่ยวข้อง 
 

3.ด้านทักษะทางปัญญา 
(1) สามารถใช้ความรู้ทางภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติในการ

จัดการบริบทใหม่ที่ไม่คาดคิดทางเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา 
และพัฒนาแนวคิดริเริ่มและสร้างสรรค์ เพื่อตอบสนอง
ประเด็นหรือปัญหา โดยสามารถใช้ดุลยพินิจในการตัดสินใจ
ในสถานการณ์ที่มีข้อมูลไม่เพียงพอ 

(2)  สามารถสังเคราะห์และใช้ผลงานวิจัย สิ่งตีพิมพ์ทางวิชาการ 
หรือรายงานทางวิชาชีพ และพัฒนาความคิดใหม่ ๆ โดย
การบูรณาการให้เข้ากับองค์ความรู้เดิมหรือเสนอเป็นความรู้
ใหม่ท่ีท้าทาย 

(3) สามารถใช้เทคนิคทั่วไปหรือเฉพาะทางในการวิเคราะห์
ประเด็นหรือปัญหาที่ซับซ้อนได้อย่างสร้างสรรค์ รวมถึง
พัฒนาข้อสรุปและข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้องในด้านเทคโนโลยี
วิศวกรรมโยธา 

(4) สามารถวางแผนและด าเนินการโครงการส าคัญหรือโครงการ
วิจัยค้นคว้าทางวิชาการได้ด้วยตนเอง โดยการใช้ความรู้ทั้ ง
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ตลอดถึงการใช้เทคนิคการวิจัย 
โดยให้ข้อสรุปที่สมบูรณ์ซ่ึงขยายองค์ความรู้ หรือแนวทาง
การปฏิบัติในวิชาชีพที่มีอยู่เดิมได้อย่างมีนัยส าคัญ 
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4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
 

(1) สามารถแก้ไขปัญหาที่มีความซับซ้อน หรือความยุ่งยากระดับสูงทาง
วิชาชีพได้ด้วยตนเอง 

(2) สามารถตัดสินใจในการด าเนินงานได้ด้วยตนเอง 
(3) สามารถประเมินตนเองได้ รวมทั้งวางแผนในการปรับปรุงตนเองให้มี

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานระดับสูงได้ 
(4) มีความรับผิดชอบในการด าเนินงานของตนเอง และร่วมมือกับผู้อ่ืน

อย่างเต็มที่ในการจัดการข้อโต้แย้งและปัญหาต่าง ๆ  
(5) แสดงออกทักษะการเป็นผู้น าได้อย่างเหมาะสมตามโอกาสและ

สถานการณ์เพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการท างานของกลุ่ม 
(6) มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งของตนเองและทางวิชาชีพ

อย่างต่อเนื่อง 
 

5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

(1) สามารถคัดกรองข้อมูลทางคณิตศาสตร์และสถิติ เพื่อน ามาใช้ใน
การศึกษาค้นคว้าปัญหา สรุปปัญหาและเสนอแนะแก้ไขปัญหาในด้าน
ต่าง ๆ  

(2) สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพได้อย่างเหมาะสมกับกลุ่มบุคคล 
ต่าง ๆ ทั้งในวงการวิชาการและวิชาชีพวิศวกร รวมถึงชุมชนทั่วไป 

(3) น าเสนอรายงานทั้งในรูปแบบที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการผ่านสิ่ง
ตีพิมพ์ทางวิชาการและวิชาชีพ รวมทั้งวิทยานิพนธ์หรือโครงการค้นคว้า
ที่ส าคัญ 

(4) มีทักษะในการใช้เครื่องมือที่จ าเป็นที่มีอยู่ในปัจจุบันต่อการท างานที่
เก่ียวกับงานด้านวิศวกรรมโยธา วิศวกรรมนอกฝั่ง และวิศวกรรมจราจร
และขนส่ง 
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ตารางเปรียบเทียบกรอบคุณลักษณะบัณฑิต 
กรอบคุณลักษณะบัณฑิตของ สกอ. (TQF)  กับกรอบคุณลักษณะบัณฑิตอันพึงประสงค์ของ 

มจธ. (KMUTT-Student QF) 

  กรอบคุณลักษณะบัณฑิตของ สกอ.  
(TQF) 

กรอบคุณลักษณะบัณฑิตอันพึงประสงค์ของ มจธ. 
(KMUTT-Student QF) 

1 คุณธรรม จริยธรรม 
(1.1) เข้าใจและซาบซึ้งในวัฒนธรรมไทย ตระหนัก

ในคุณค่าของระบบคุณธรรม จริยธรรม 
เสียสละและซื่อสัตย์สุจริต 

(1.2) มีวินัย ตรงต่อเวลา รับผิดชอบต่อตนเองและ
สังคม เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ 
ขององค์กรและสังคม 

(1.3) มีภาวะความเป็นผู้น าและผู้ตามสามารถ
ท างานเป็นหมู่คณะสามารถแก้ไขข้อขัดแย้ง
ตามล าดับความส าคัญเคารพสิทธิและรับฟัง
ความคิดเห็นของผู้อ่ืนรวมทั้งเคารพในคุณค่า
และศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ 

(1.4) สามารถวิเคราะห์และประเมินผลกระทบจาก
การใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
และวิศวกรรมต่อบุคคล องค์กร สังคมและ
สิ่งแวดล้อม 

(1.5) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ และมี
ความรับผิดชอบในฐานะผู้ประกอบวิชาชีพ 
รวมถึงเข้าใจถึงบริบททางสังคมของวิชาชีพ
วิทยาศาสตร์ และวิศวกรรมในแต่ละสาขา
ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน 

ความเป็นพลเมือง มจธ. (KMUTT’s citizenship) 
ใช้ Core Value ของมหาวิทยาลัยเป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติ ซึ่งประกอบด้วย ความเป็นมืออาชีพและมี
คุณ ธรรมจริยธรรม  (Professional and Integrity) 
รวมถึงการยึดมั่นตามหลักปฏิบัติด้านจรรยาบรรณ
องค์กร (Code of Conduct)    
ความรับผิดชอบต่อสังคม (Social Responsibility) 
มองการด ารงอยู่ของสังคมเป็นปัจจัยส าคัญในการด ารง
อยู่ของตนเอง ไม่แยกตนเองออกจากสภาพแวดล้อม 
มองภาพเป็นองค์รวม เกื้อหนุนสังคม ชุมชน อย่างเต็ม
ก าลัง อุทิศก าลังกาย ก าลังใจในอันที่จะส่งเสริมความ
ผาสุกสังคม 
การเป็นมนุษย์อย่างสมบูรณ์ (Humanization) 
มีทัศนคติมองโลกในแง่ดี ไม่ดูถูกตนเองและผู้อ่ืน เห็น
คุณค่าของความเป็นมนุษย์ใส่ใจดูแล สิ่งแวดล้อม และ
ของสาธารณะ สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้เป็นอย่างดี 
รู้จักการให้ การแบ่งปัน และการเสียสละ 

2 ความรู้ 
(2.1) มีความรู้และความเข้าใจทางคณิตศาสตร์

พ้ืนฐาน วิทยาศาสตร์ พ้ืนฐาน  วิศวกรรม
พ้ืนฐานและเศรษฐศาสตร์ เพ่ือประยุกต์ใช้กับ
งานทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง และ
การสร้างนวัตกรรมทางเทคโนโลยี 

ความรู้ (Knowledge) 
มีฐานความรู้ทางวิชาการที่ลึกซึ้งในสาขาวิชาที่ศึกษา
เป็นอย่างดี และมีความรู้ที่กว้างขวางเกี่ยวกับการ
เปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น และสามารถน าความรู้มา
ใช้ในการประกอบวิชาชีพได้อย่างเชี่ยวชาญ และในการ
ด าเนินชีวิตได้อย่างถูกต้องดีงาม 
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  กรอบคุณลักษณะบัณฑิตของ สกอ.  
(TQF) 

กรอบคุณลักษณะบัณฑิตอันพึงประสงค์ของ มจธ. 
(KMUTT-Student QF) 

(2.2) มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการที่
ส าคัญ ทั้งในเชิงทฤษฎีและปฏิบัติ ในเนื้อหา
ของสาขาวิชาเฉพาะด้านทางวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ และวิศวกรรม 

(2.3) สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาที่ศึกษา
กับความรู้ในศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

(2.4) สามารถวิ เคราะห์และแก้ ไขปัญหาด้ วย 
วิธีการที่ เหมาะสม รวมถึงการประยุกต์ใช้
เค รื่ อ งมื อ ที่ เห ม าะสม  เช่ น  โป รแกรม
คอมพิวเตอร์ เป็นต้น 

(2.5) สามารถใช้ความรู้และทักษะในสาขาวิชาของ
ตน ในการประยุกต์แก้ไขปัญหาในงานจริงได้ 

3 ทักษะทางปัญญา 
(3.1)  มีความคิดอย่างมีวิจารณญาณท่ีดี 
(3.2) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และ สรุป

ประเด็นปัญหาและความต้องการ 
(3.3) สามารถคิด วิ เคราะห์  และแก้ ไขปัญหา   

ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และวิศวกรรม
ได้ อ ย่ า งมี ร ะบ บ  ร วม ถึ งก า ร ใช้ ข้ อ มู ล
ประกอบการตัดสินใจในการท างานได้อย่างมี 
ประสิทธิภาพ 

(3.4) มีจินตนาการและความยืดหยุ่นในการปรับใช้
องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสมในการ
พัฒนานวัตกรรมหรือต่อยอดองค์ความรู้จาก
เดิมได้อย่างสร้างสรรค์ 

(3.5) สามารถสืบค้นข้อมูลและแสวงหาความรู้
เพ่ิมเติมได้ด้วยตนเอง เพ่ือการเรียนรู้ตลอด
ชีวิต และทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางองค์
ความรู้และเทคโนโลยีใหม่ ๆ 

ทักษะการคิด (Thinking Skill) 
มีความคิดสร้างสรรค์ มีระบบความคิดที่มีเหตุผล รู้จัก
ประมวลสารสนเทศ ระดมความคิดรอบด้านจากมุมมอง
ที่ แตกต่าง สามารถเลือกใช้แบบแผนความคิดที่
หลากหลาย น ามาใช้ในการแก้ไขปัญหาและตัดสินใจได้
อย่างมีเหตุมีผล 
ทักษะการเรียนรู้ (Learning Skill) 
รู้จักแสวงหาความรู้ มองการเรียนรู้ว่าเกิดขึ้นได้ในทุกที่
ทุกเวลา ซึ่งจะช่วยพัฒนาให้เป็นผู้ เรียนรู้ตลอดชีวิต 
สามารถเรียนรู้ผ่านสื่อต่าง ๆ ที่มีอยู่หลากหลายรูปแบบ 
มีระบบและระเบียบวิธีคิดที่ ดี  สามารถแยกแยะ 
กลั่นกรองข้อมูลที่ได้มาจากการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม 
ทักษะการปฏิบัติเชิงวิชาชีพ (Professional Skill) 
มีความสามารถในการน าความรู้มาสู่การปฏิบัติ มีความ
ช านาญในการใช้ เครื่องมือ อุปกรณ์ทางวิชาชีพ มี
ความสามารถในการประยุกต์ใช้ เทคโนโลยีในการ
ท างาน มีความสามารถช่วยชี้แนะฝึกฝนผู้อ่ืนให้สามารถ
ปฏิบัติงานใช้อุปกรณ์ต่าง ๆ ได้ 
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  กรอบคุณลักษณะบัณฑิตของ สกอ.  
(TQF) 

กรอบคุณลักษณะบัณฑิตอันพึงประสงค์ของ มจธ. 
(KMUTT-Student QF) 

ทักษะการจัดการ (Management Skills) 
สามารถตั้งเป้าหมาย วางแผน และด าเนินการอย่างมี
ประสิทธิภาพ ภายใต้ข้อจ ากัดของทรัพยากรและอยู่บน
พ้ืนฐานของคุณธรรมจริยธรรม เพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย
ส่วนตน ทีมงาน องค์กร และสังคม สามารถคาดการณ์
ถึงปัญหา ผลกระทบ ตลอดจนปัจจัยที่ เกี่ยวข้องได้ 
รวมทั้ งมีทั ศนคติที่ ดี และมี ความสามารถในการ
เตรียมพร้อม ป้องกัน และแก้ไขสถานการณ์หรือปัญหา
เชิงรุก 

4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 
(4.1) สามารถสื่อสารกับกลุ่มคนที่หลากหลาย และ

ส า ม า ร ถ ส น ท น า ทั้ ง ภ า ษ า ไท ย แ ล ะ
ภาษาต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
สามารถใช้ความรู้ในสาขาวิชาชีพมาสื่อสาร
ต่อสังคมได้ในประเด็นที่เหมาะสม 

(4.2) สามารถเป็นผู้ริเริ่มแสดงประเด็นในการแก้ไข
สถานการณ์ เชิงสร้างสรรค์ทั้ งส่วนตัวและ
ส่วนรวม พร้อมทั้งแสดงจุดยืนอย่างพอเหมาะ
ทั้งของตนเองและของกลุ่ม รวมทั้งให้ความ
ช่วยเหลือและอ านวยความสะดวกในการ
แก้ปัญหาสถานการณ์ต่าง ๆ 

(4.3) สามารถวางแผนและรับผิดชอบในการ
พั ฒ น าก าร เรี ย น รู้ ทั้ งข อ งต น เอ ง  แล ะ
สอดคล้องกับทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 

(4.4) รู้จักบทบาท หน้าที่ และมีความรับผิดชอบใน
การท างานตามที่มอบหมาย ทั้งงานบุคคล
และงานกลุ่ม สามารถปรับตัวและท างาน
ร่วมกับผู้อื่นทั้งในฐานะผู้น าและผู้ตามได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ สามารถวางตัวได้อย่ าง

ความรับผิดชอบต่อสังคม (Social Responsibility)  
มองการด ารงอยู่ของสังคมเป็นปัจจัยส าคัญในการด ารง
อยู่ของตนเอง ไม่แยกตนเองออกจากสภาพแวดล้อม 
มองภาพเป็นองค์รวม เกื้อหนุนสังคม ชุมชน อย่างเต็ม
ก าลัง อุทิศก าลังกาย ก าลังใจในอันที่จะส่งเสริมความ
ผาสุกสังคม 
การเป็นมนุษย์อย่างสมบูรณ์ (Humanization) 
มีทัศนคติมองโลกในแง่ดี ไม่ดูถูกตนเองและผู้อ่ืน เห็น
คุณค่าของความเป็นมนุษย์ใส่ใจดูแล สิ่งแวดล้อม และ
ของสาธารณะ สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้เป็นอย่างดี 
รู้จักการให้ การแบ่งปัน และการเสียสละ 
ภาวะผู้น า (Leadership) 
มีความเชื่อมั่นและเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อ่ืน มีความ
เข้าใจพ้ืนฐานและความต้องการของทีม สามารถสร้าง
บรรยากาศการท างานเป็นทีม สร้างแรงบันดาลใจ และ
กระตุ้นให้ เกิดการสร้างสรรค์สิ่ งใหม่ๆ รู้ เท่าทันต่อ
สถานการณ์ โอกาส และความท้าทาย และสามารถ
แสวงหา/สร้างสรรค์วิธีการในการบรรลุเป้าหมายที่
หลากหลาย  มีความสามารถในการรับฟังอย่างลึกซึ้ง 
สามารถสื่อสาร และประสานงานให้เกิดความร่วมมือใน
การคิดและลงมือท าของทีม รวมทั้งเป็นแบบอย่างการ
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  กรอบคุณลักษณะบัณฑิตของ สกอ.  
(TQF) 

กรอบคุณลักษณะบัณฑิตอันพึงประสงค์ของ มจธ. 
(KMUTT-Student QF) 

เหมาะสมกับความรับผิดชอบ 
(4.5) มี จิ ตส านึ กความรับ ผิ ดชอบด้ านความ

ปลอดภั ยในการท างาน  และการรักษา
สภาพแวดล้อมต่อสังคม 

ปฏิบัติที่ดี 
ความสามารถในการปรับตัว (Adaptability) 
มีความคิดท่ียืดหยุ่นสามารถปรับตัวทั้งทางด้านความคิด 
ทัศนคติ พฤติกรรมให้เข้ากับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง
ได้ เปิดใจกว้างยอมรับความคิดเห็นที่แตกต่างและ
พร้อมที่จะแก้ไขปรับปรุงและพัฒนาการด าเนินงานใน
ด้านต่าง ๆ ให้ดีขึ้น 

5 ทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
(5.1) มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ ส าหรับการ

ท างานที่เก่ียวข้องกับวิชาชีพได้เป็นอย่างดี 
(5.2) มีทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศทาง

คณิตศาสตร์หรือการแสดงสถิติประยุกต์ต่อ
การแก้ปัญหาที่เก่ียวข้องได้อย่างสร้างสรรค์ 

(5.3) สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร ที่ทันสมัยได้อย่างเหมาะสม
และมีประสิทธิภาพ 

(5.4) มีทักษะในการสื่อสารข้อมูลทั้งทางการพูด 
การเขียน และการสื่อความหมายโดยใช้
สัญลักษณ ์

(5.5) สามารถ ใช้ เค รื่ อ งมื อก ารค าน วณ และ
เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ และวิศวกรรมเพ่ือ
ประกอบวิชาชีพในสาขาวิศวกรรมที่เก่ียวข้อง 

ทักษะการคิด (Thinking Skill) 
มีความคิดสร้างสรรค์ มีระบบความคิดที่มีเหตุผล รู้จัก
ประมวลสารสนเทศ ระดมความคิดรอบด้านจากมุมมอง
ที่ แตกต่าง สามารถเลือกใช้แบบแผนความคิดที่
หลากหลาย น ามาใช้ในการแก้ไขปัญหาและตัดสินใจได้
อย่างมีเหตุมีผล 
ทักษะการเรียนรู้ (Learning Skill) 
รู้จักแสวงหาความรู้ มองการเรียนรู้ว่าเกิดขึ้นได้ในทุกที่
ทุกเวลา ซึ่งจะช่วยพัฒนาให้เป็นผู้ เรียนรู้ตลอดชีวิต 
สามารถเรียนรู้ผ่านสื่อต่าง ๆ ที่มีอยู่หลากหลายรูปแบบ 
มีระบบและระเบียบวิธีคิดที่ ดี  สามารถแยกแยะ 
กลั่นกรองข้อมูลที่ได้มาจากการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม 
ทักษะการปฏิบัติเชิงวิชาชีพ (Professional Skill) 
มีความสามารถในการน าความรู้มาสู่การปฏิบัติ มีความ
ช านาญในการใช้ เครื่องมือ อุปกรณ์ทางวิชาชีพ มี
ความสามารถในการประยุกต์ใช้ เทคโนโลยีในการ
ท างาน มีความสามารถช่วยชี้แนะฝึกฝนผู้อ่ืนให้สามารถ
ปฏิบัติงานใช้อุปกรณ์ต่าง ๆ ได้ 
ทักษะการสื่อสาร (Communication Skill) 
มีทักษะในการใช้ภาษาไทย และภาษาอังกฤษได้ดีทั้ง
ด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน สามารถสื่อสารกับผู้อ่ืนได้
อย่างถูกต้องเหมาะสม มีความสามารถในการถ่ายทอด 
การน าเสนอมีวิจารณญาณที่ดีในการรับฟัง 
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  กรอบคุณลักษณะบัณฑิตของ สกอ.  
(TQF) 

กรอบคุณลักษณะบัณฑิตอันพึงประสงค์ของ มจธ. 
(KMUTT-Student QF) 

ทักษะการจัดการ (Management Skills) 
สามารถตั้งเป้าหมาย วางแผน และด าเนินการอย่างมี
ประสิทธิภาพ ภายใต้ข้อจ ากัดของทรัพยากรและอยู่บน
พ้ืนฐานของคุณธรรมจริยธรรม เพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย
ส่วนตน ทีมงาน องค์กร และสังคม สามารถคาดการณ์
ถึงปัญหา ผลกระทบ ตลอดจนปัจจัยที่ เกี่ยวข้องได้ 
รวมทั้ งมีทั ศนคติที่ ดี และมี ความสามารถในการ
เตรียมพร้อม ป้องกัน และแก้ไขสถานการณ์หรือปัญหา
เชิงรุก 
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 
 
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการใหร้ะดับคะแนน (เกรด)  
 เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา       
พ.ศ. 2562 
 
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 
2.1  การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่ส าเร็จการศึกษา 
 ก าหนดระบบการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของนักศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของระบบการประกันคุณภาพ
ภายในของสถาบันอุดมศึกษาที่จะต้องท าความเข้าใจตรงกันทั้งสถาบัน และน าไปด าเนินการจนบรรลุผลสัมฤทธิ์    
ซึ่งผู้ประเมินภายนอกจะต้องสามารถตรวจสอบได้ 
 การทวนสอบในระดับรายวิชาควรให้นักศึกษาประเมินการเรียนการสอนในระดับรายวิชา การทวนสอบใน
ระดับหลักสูตรสามารถท าได้โดยมีระบบประกันคุณภาพภายในสถาบันการศึกษาด าเนินการทวนสอบมาตรฐาน    
ผลการเรียนรู้และรายงานผล 
2.2  การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาส าเร็จการศึกษา 
 การก าหนดกลวิธีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษา ควรเน้นการท าวิจัยสัมฤทธิผลของการ
ประกอบอาชีพของบัณฑิต ที่ท าอย่างต่อเนื่องและน าผลวิจัยที่ได้ย้อนกลับมาปรับปรุงกระบวนการการเรียนการสอน 
และหลักสูตรแบบครบวงจร รวมทั้งการประเมินคุณภาพของหลักสูตรและหน่วยงานโดยองค์กรระดับสากล โดยการ
วิจัยได้ด าเนินการดังต่อไปนี้ 
(1) ภาวการณ์ได้งานท าของบัณฑิต ประเมินจากบัณฑิตแต่ละรุ่นที่จบการศึกษา ในด้านของระยะเวลาในการหา

งานท า ความเห็นต่อความรู้ ความสามารถ ความมั่นใจของบัณฑิตในการประกอบการงานอาชีพ 
(2) การตรวจสอบจากผู้ประกอบการ โดยการขอเข้าสัมภาษณ์ หรือ การส่งแบบสอบถาม เพ่ือประเมินความพึง

พอใจในบัณฑิตที่จบการศึกษาและเข้าท างานในสถานประกอบการนั้น ๆ ในคาบระยะเวลาต่าง ๆ เช่น ปีที่ 1 
ปีที่ 5 เป็นต้น 

(3) การประเมนิต าแหน่ง และหรือความก้าวหน้าในสายงานของบัณฑิต 
(4) การประเมินจากสถานศึกษาอ่ืน โดยการส่งแบบสอบถาม หรือสอบถามเม่ือมีโอกาสในระดับความพึงพอใจใน

ด้านความรู้ ความพร้อม และสมบัติด้านอ่ืน ๆ ของบัณฑิตจะจบการศึกษาและเข้าศึกษาเพ่ือปริญญาที่สูงขึ้น
ในสถานศึกษานั้น ๆ 

(5) การประเมินจากบัณฑิตที่ไปประกอบอาชีพ ในแง่ของความพร้อมและความรู้จากสาขาวิชาที่เรียน รวมทั้ง
สาขาอ่ืน ๆ ที่ก าหนดในหลักสูตร ที่เกี่ยวเนื่องกับการประกอบอาชีพของบัณฑิต รวมทั้งเปิดโอกาสให้เสนอ
ข้อคิดเห็นในการปรับหลักสูตรให้ดียิ่งขึ้นด้วย 
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(6) ความเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ที่มาประเมินหลักสูตร หรือ เป็นอาจารย์พิเศษ ต่อความพร้อมของ
นักศึกษาในการเรียน และสมบัติอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการเรียนรู้ และการพัฒนาองค์ความรู้ของ
นักศึกษา 

(7) ผลงานของนักศึกษาที่วัดเป็นรูปธรรมได้ซึ่ง อาทิ (ก) จ านวนโครงการที่ร่วมท างาน (ข) จ านวนสิทธิบัตร (ค) 
จ านวนรางวัลทางสั งคมและวิชาชีพ  (ง) จ านวนกิจกรรมการกุศลเพ่ือสั งคมและประเทศชาติ   
(จ) จ านวนกิจกรรมอาสาสมัครในองค์กรที่ท าประโยชน์ต่อสังคม 

 
3. เกณฑการส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
 เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558  
และตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  พ.ศ. 2562       
(ภาคผนวก จ.) 
 ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยอาจมีการเปลี่ยนแปลงระเบียบเพ่ือให้ทันสมัยและเหมาะสม ซึ่งนักศึกษาต้องปฏิบัติต าม
ระเบียบที่มีการเปลี่ยนแปลง  
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หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์ 
 
1. การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่  
 การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่นั้นด าเนินการทั้งในระดับมหาวิทยาลัย และระดับหลักสูตร ดังต่อไปนี้ 
 ระดับมหาวิทยาลัย มีการจัดปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ แนะน าให้ทราบถึงนโยบาย และระบบการท างาน
มหาวิทยาลัย และมีการจัดสัมมนาเสริมทักษะเทคนิคการสอน มีการจัดให้มีพ่ีเลี้ยงดูแลทั้งทางด้านการสอน  
การท างานวิชาการ และการด าเนินชีวิตในมหาวิทยาลัย โดยอาจารย์ประจ าหลักสูตรจะได้รับการพัฒนาตามกรอบ
มาตรฐานวิชาชีพของมหาวิทยาลัยด้านการเรียนการสอนและสนับสนุนการเรียนรู้ KMUTT PSF (KMUTT – 
5Professional Standards Framework – Learning and Teaching) 
 
 ระดับหลักสูตร ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพ่ิมพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพ่ือส่งเสริมการสอนและการ
วิจัยอย่างต่อเนื่องโดยผ่านการท าวิจัยสายตรงในสาขาวิชาและมีงบสนับสนุนในการท าวิจัยจากมหาลัยและภาควิชา
เป็นอันดับแรก การสนับสนุนด้านการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองค์กรต่าง ๆ การประชุม
ทางวิชาการท้ังในประเทศและ/หรือต่างประเทศ หรือการลาเพ่ือเพ่ิมพูนประสบการณ์ 
 
2. การพัฒนาความรูและทักษะใหแกคณาจารย 
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 
(1) ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพ่ิมพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพ่ือส่งเสริมการสอนและการวิจัยอย่าง

ต่อเนื่อง การสนับสนุนด้านการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองค์กรต่าง ๆ การประชุม
ทางวิชาการท้ังในประเทศและ/หรือต่างประเทศ หรือการลาเพ่ือเพ่ิมพูนประสบการณ์ 

(2) การเพ่ิมพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลให้ทันสมัย 
(3) พัฒนาบุคลากรด้านการเรียนการสอนและบริการวิชาการ ให้มีประสบการณ์จากการน าความรู้ทางด้าน

วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมนอกฝั่ง และวิศวกรรมขนส่งและโลจิสติกส์ ไปปฏิบัติงานจริง 
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืน ๆ  
(1) การมีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชนที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาความรู้และคุณธรรม 
(2) มีการกระตุ้นอาจารย์ท าผลงานทางวิชาการสายตรงในสาขาวิชาที่เก่ียวข้อง 
(3) ส่งเสริมการท าวิจัยสร้างองค์ความรู้ใหม่เป็นหลักและเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนและมีความเชี่ยวชาญใน

สาขาวิชาชีพเป็นรอง 
(4) จัดสรรงบประมาณส าหรับการท าวิจัย 
(5) จัดให้อาจารย์ทุกคนเข้าร่วมกลุ่มวิจัยต่าง ๆ ของคณะ 
(6) จัดให้อาจารย์เข้าร่วมกิจกรรมบริการวิชาการต่าง ๆ ของคณะ 
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 
 

1.  การก ากับมาตรฐาน 
 หลักสูตรได้ด าเนินการประกันคุณภาพตามที่สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ในการประชุม
ครั้งที่ 187 เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2558 ได้มีมติให้ความเห็นชอบหลักการระบบประกันคุณภาพการศึกษาของ 
มจธ. ที่ใช้ระบบประกันคุณภาพ CUPT QA (Council of the University Presidents of Thailand Quality 
Assurance) โดยในระดับหลักสูตรให้  ใช้ เกณฑ์ของ ASEAN University Network - Quality Assurance  
(AUN-QA) 
การประเมินระดับหลักสูตรจะแบ่งได้เป็น 2 องค์ประกอบ ได้แก่ 
(1) องค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน หลักสูตรด าเนินการตามองค์ประกอบที่ 1 (เกณฑ์มาตรฐาน

หลักสูตร) ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เป็นประจ าทุกปี 
(2) องค์ประกอบที่ 2 เกณฑ์การพัฒนา - ใช้แนวทางของ ASEAN University Network Quality Assurance 

(AUN-QA) โดยรอบการประเมินอย่างน้อย 1 ครั้งในรอบ 5 ปี 
 

2.  บัณฑิต 
 การประเมินคุณภาพบัณฑิตมีการด าเนินการส ารวจความพึงพอใจของบัณฑิตและผู้ใช้บัณฑิต  และน าข้อมูล
ที่ได้มาใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงหลักสูตร  
 

3.  นักศึกษา 
(1) การรับเข้า การรับนักศึกษาของหลักสูตรเป็นการรับผ่านระบบของมหาวิทยาลัย โดยนักศึกษาสามารถ

สมัครแบบออนไลน์ และคณะกรรรมการคัดเลือกนักศึกษาใหม่จะด าเนินการสัมภาษณ์ และพิจารณาความ
เหมาะสมของการเข้าศึกษาต่อในหลักสูตร 

(2) เนื่องจากภาษาอังกฤษ มีความส าคัญในการเรียนการสอนและการค้นคว้าหาข้อมูลเทคโนโลยีใหม่ ๆ ดังนั้น
เมื่อนักศึกษาผ่านการคัดเลือกแล้วจะต้องทดสอบภาษาอังกฤษ เพ่ือจะใช้ในการจัดปรับพ้ืนฐานให้นักศึกษา
มีทักษะทางภาษาอังกฤษที่เพียงพอในการเรียนรู้ในระดับบัณฑิตศึกษาต่อไป 

(3) หลักสูตรฯ มีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการ ให้แก่นักศึกษาทุกคน โดยนักศึกษาที่มีปัญหาในการ
เรียน และปัญหาอื่น ๆ สามารถปรึกษากับอาจารย์ที่ปรึกษาชั้นปี หรืออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 

(4) มหาวิทยาลัยมีการปฐมนิเทศให้กับนักศึกษาใหม่ และตรวจสุขภาพให้แก่นักศึกษาใหม่ทุกคน 
(5) หลักสูตรจัดให้มีการรายงานผลการด าเนินงานและปรับปรุงหลักสูตร โดยผ่านกิจกรรมของการรายงานผล

การจัดการศึกษาของหลักสูตรในแต่ละปีโดยใช้ข้อมูลการคงอยู่ของนักศึกษา อัตราการส าเร็จการศึกษา เป็น
ข้อมูลพื้นฐานในการปรับปรุงการด าเนินงาน 
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(6) มีกระบวนการส ารวจความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการจัดการเรียนการสอนในทุกภาคการศึกษา โดย
นักศึกษาสามารถให้ข้อเสนอแนะหรือข้อร้องเรียนเพ่ิมเติมได้ โดยมหาวิทยาลัยฯ จะเปิดโอกาสให้อาจารย์
ผู้บังคับบัญชาได้เข้าถึงข้อมูลผลการประเมินเพ่ือใช้ส าหรับปรับปรุงและแก้ไขข้อร้องเรียนของนักศึกษา 

 

4.  อาจารย ์
(1) หลักสูตรมีกระบวนการรับอาจารย์ใหม่ที่สอดคล้องกับระเบียบ/ข้อบังคับ รวมทั้งข้อก าหนดอ่ืน ๆ ของ

มหาวิทยาลัย และเป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา 

(2) หลักสูตรมีการส่งเสริม สนับสนุนรวมทั้งการพัฒนาอาจารย์ที่ เหมาะสมและสอดคล้องกับวิสัยทัศน์         
และนโยบายของมหาวิทยาลัย รวมทั้งแนวทางของหลักสูตร เช่น ความก้าวหน้าทางวิชาการ การพัฒนาการ
เรียนการสอน เป็นต้น 

 

5.  หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
(1) การปรับปรุงหลักสูตร รวมถึงรายวิชาต่าง ๆ เน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ของนักศึกษา โดยใช้ข้อมูลจากผู้มีส่วน

ได้ส่วนเสีย ได้แก่ ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน อาจารย์ ผู้ใช้บัณฑิต  และสอดคล้องกับมาตรฐานผลการเรียนรู้
ระดับอุดมศึกษา  

(2) การบริหารจัดการหลักสูตร เช่น การรับนักศึกษา การคัดเลือกนักศึกษา จนถึงการส าเร็จการศึกษา เป็นไป
ตามกลไกของมหาวิทยาลัย  

(3) การจัดการเรียนการสอน เช่น การก าหนดผู้สอน แผนการสอน การวัดประเมินผล ต้องสอดคล้องกับ
ระเบียบ/ข้อบังคับ รวมทั้งข้อก าหนดอ่ืน ๆ ของมหาวิทยาลัย และเป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 

(4) คณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และผู้สอน จะต้องประชุมร่วมกันในการให้ความเห็นชอบการประเมินผล
รายวิชา และเก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือเตรียมไว้ส าหรับการปรับปรุงหลักสูตร ตลอดจนปรึกษาหารือแนวทางที่
จะท าให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร และได้บัณฑิตเป็นไปตามผลลัพธ์การเรียนรู้ 

 

6.  สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้   
(1) มีกระบวนการจัดเตรียมสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ทั้งทางด้านกายภาพในระดับของมหาวิทยาลัยและคณะ/

ภาควิชา เช่น Learning Space ทั้งในอาคารและนอกอาคาร นอกจากนั้นยังมีทางด้านอุปกรณ์เทคโนโลยี
และสิ่งอ านวยความสะดวกอ่ืน ๆ ตามที่หลักสูตรได้ก าหนดไว้ในหลักสูตร เพ่ือสนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้
ตามผลลัพธ์การเรียนรู้ของนักศึกษา  

(2) มีกระบวนการส ารวจความพึงพอใจของสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ในแต่ละรายวิชาทุกภาคการศึกษา รวมทั้งใน
การส ารวขความพึงพอใจและความต้องการของแต่ละหน่วยงานที่รับผิดชอบอีกด้วย เช่น ส านักหอสมุด 
ส านักคอมพิวเตอร์ เป็นต้น 
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6.1  ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม 

ล าดับ ชื่ออุปกรณ์ จ านวน 
1 เครื่อง Universal Testing Machine 200,000 กก. 1 เครื่อง 

2 เครื่อง Universal Testing Machine 150,000 กก. 1 เครื่อง 

3 เครื่อง Universal Testing Machine 30,000 กก.  1 เครื่อง 
4 เครื่อง Universal Testing Machine 20,000 กก. 1 เครื่อง 

5 เครื่องทดสอบก าลังอัด 150,000 กก. 1 เครื่อง 
6 เครื่องทดสอบก าลังอัด 300,000 กก. 1 เครื่อง 

7 เครื่องทดสอบก าลังอัด 500,000 กก. 1 เครื่อง 

8 เครื่องแยกขนาดอนุภาควัสดุ (Air Classifier) 1 เครื่อง 
9 เครื่องทดสอบแรงดึงของมอร์ต้าร์ (อัตโนมัติ) 1 เครื่อง 

10 เครื่อง Los Angeles Machine 1 เครื่อง 

11 เครื่องทดสอบ Blaine Fineness 1 เครื่อง 
12 เครื่องทดสอบ Triaxial แบบ Pneumatic system พร้อมระบบควบคุม

ด้วยคอมพิวเตอร์ 
1 เครื่อง 

13 เครื่องทดสอบ Triaxial แบบ Mercury pot 1 เครื่อง 

14 Oedometer 18 ชุด 

15 Proving Ring 8 ชุด 
16 Direct Shear 2 เครื่อง 

17 Compaction Test และ Swelling Test 10 ชุด 
18 เครื่องคอมพิวเตอร์ Work Station 3 เครื่อง 

19 เครื่องคอมพิวเตอร์เพนเทียม III  และ IV 150 เครื่อง 

20 เครื่องพิมพ์เลเซอร์ 15 เครื่อง 
21 Automatic Traffic Data Collection Equipment 1 เครื่อง 

22 Traffic Volume and Speed Data Logger 1 ชุด 

23 Traffic Noise Level Meters 4 ชุด 
24 Microcomputer 20 เครื่อง 

25 Los Angeles Abrasion Machine 2 เครื่อง 

26 Marshall Stability and Flow Testing Machine 1 เครื่อง 
27 Ductility Tester 1 เครื่อง 

28 Saybolt Fural Specific Gravity Analyzer 1 เครื่อง 
29 Muffle Furnaces 1 เครื่อง 
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ล าดับ ชื่ออุปกรณ์ จ านวน 

30 Asphalt Viscosity Analyzer 1 เครื่อง 
31 Manual Traffic Counter 10 เครื่อง 

32 Endoscopes 10 เครื่อง 

33 Skid Resistant Tester 2 เครื่อง 
34 Radar Gun   2 เครื่อง 

35 เครื่องมือวัดความเร็วกระแสน ้า (Current Meters) 1 เครื่อง 

36 เครื่องมือวัดและบันทึกคลื่น และน ้าข้ึนน ้าลง 1 เครื่อง 
37 เครื่องมือเก็บตัวอย่างน ้าและตะกอน 1 เครื่อง 

38 มาตรวัดน ้าฝนอัตโนมัติ 1 เครื่อง 
39 เครื่องวัดระดับน ้าอัตโนมัติ 1 เครื่อง 

40 โปรแกรมวิเคราะห์การขนส่ง “TRAN PLAN”   1 ชุด 

41 โปรแกรมวิเคราะห์โครงสร้าง ” STRUDEL”   1 ชุด 
42 โปรแกรม MS/NASTRAN FOR WINDOWS 1 ชุด 

43 โปรแกรมส าหรับการบริหารโครงการ 1 ชุด 

44 โปรแกรมส าหรับการประมาณราคาก่อสร้าง 1 ชุด 
45 โปรแกรม Finite Element:  ABAQUS, Plaxis  1 ชุด 

46 โปรแกรมวิเคราะห์งานวิศวกรรมปฐพี: SlopeW, SigmaW\ 1 ชุด 

47 โปรแกรมวิเคราะห์โครงสร้าง  “SAP2000”   1 ชุด 
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7. ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) 

ตัวบ่งชี้และเป้าหมาย 
ปีการศึกษา 

2563 2564 2565 2566 2567 

1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมใน
การประชุมเพ่ือวางแผน ติดตาม และทบทวนการด าเนินงานหลักสูตร 

 x  x  x  x  x 

2. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ หรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ้า
มี) 

 x  x  x  x  x 

3. มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์
ภาคสนามอย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบ
ทุกรายวิชา 

 x  x  x  x  x 

4. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา และรายงานผลการ
ด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุด
ภาค การศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา 

x x x x x 

5. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร ภายใน 60 วัน หลัง
สิ้นสุดปีการศึกษา 

x x x x x 

6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้
อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

x x x x x 

7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน 
หรือ การประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการด าเนินงานที่
รายงานใน มคอ.7 ปีที่แล้ว 

 x x x x 

8. อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือแนะน าด้าน
การจัดการเรียนการสอน 

x   x x x x 

9. อาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/
หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 

x x x x x 

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

x x x x x 

11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อ
คุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยมากกว่า 3.5  จากคะแนนเต็ม 5.0 

 x x x x 

12. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ย
มากกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

  x x x 
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หมวดที่ 8   การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 
 
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน 
 ช่วงก่อนการสอนควรมีการประเมินกลยุทธ์การสอนโดยทีมผู้สอน และ/หรือการปรึกษา หารือกับผู้เชี่ยวชาญ
ด้านหลักสูตรหรือวิธีการสอน ส่วนช่วงหลังการสอนควรมีการวิเคราะห์ผลการประเมินการสอนโดยนักศึกษา     
และการวิเคราะห์ผลการเรียนของนักศึกษา  
 ด้านกระบวนการน าผลการประเมินไปปรับปรุง สามารถท าโดยรวบรวมปัญหา/ข้อเสนอแนะเพ่ือปรับปรุง 
และก าหนดประธานหลักสูตรและทีมผู้สอนน าไปปรับปรุงและรายงานผลต่อไป 
1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 
การประเมินทักษะดังกล่าวสามารถท าโดยการ 
(1) ประเมินโดยนักศึกษาในแต่ละวิชา 
(2) การสังเกตการณ์ของผู้รับผิดชอบหลักสูตร/ประธานหลักสูตร และ/หรือทีมผู้สอน  
(3) ภาพรวมของหลักสูตรประเมินโดยบัณฑิตใหม่ 
(4) การทดสอบผลการเรียนรู้ของนักศึกษาเทียบเคียงกับสถาบันอ่ืนในหลักสูตรเดียวกัน 
 
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม  
การประเมินหลักสูตรในภาพรวม โดยส ารวจข้อมูลจาก 
(1) นักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ 
(2) ผู้ว่าจ้าง 
(3) ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
 รวมทั้งส ารวจสัมฤทธิ์ผลของบัณฑิต 
 
3. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 
 การประเมินผลการด าเนินงาน ให้เป็นไปตามการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในประจ าปี ตามตัวบ่งชี้ใน
หมวดที่ 7 ข้อ 7 
 
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง  
(1) รวบรวมข้อเสนอแนะ/ข้อมูล จากการประเมินจากนักศึกษา ผู้ใช้บัณฑิต ผู้ทรงคุณวุฒิ 
(2) วิเคราะห์ทบทวนข้อมูลข้างต้น โดยผู้รับผิดชอบหลักสูตร/ประธานหลักสูตร 
(3) เสนอการปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธ์ (ถ้ามี) 
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เอกสารแนบ 
ภาคผนวก ก.  ค าอธิบายรายวิชา และผลลัพธ์การเรียนรู้ของรายวิชา      
ภาคผนวก ข.  ตารางเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงระหว่างหลักสูตรเดิมและหลักสูตรปรับปรุง    
ภาคผนวก ค.  ประวัติอาจารย์ประจ าหลักสูตร  
ภาคผนวก ง.  ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร      
ภาคผนวก จ.  ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา         
 พ.ศ. 2562    
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ภาคผนวก ก. ค าอธิบายรายวิชา และผลลัพธ์การเรียนรู้ของรายวิชา 
 
LNG  550    วิชาปรับพื้นภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  2 (1-2-6) 
 Remedial English Course for Post Graduate Students 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

รายวิชานี้มุ่งเน้นปรับพ้ืนฐานภาษาอังกฤษและทักษะที่จ าเป็นของนักศึกษาเพ่ือให้อยู่ในระดับที่สามารถ
เข้าเรียน วิชา LNG 600 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนส่งเสริมให้นักศึกษาเกิดความมั่นใจในการใช้
ภาษาอังกฤษ ในด้านเนื้อหาวิชา ไม่ได้ก าหนดเนื้อหาที่แน่นอน แต่มุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาการเรียนภาษาอังกฤษ
ของนักศึกษา โดยเฉพาะประเด็นที่นักศึกษามีปัญหามากที่สุด นอกจากนี้ยังส่งเสริมให้นักศึกษาเรียนรู้การจัดการ
การเรียนด้วยตนเอง อันเป็นการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ โดยไม่ต้องพ่ึงครูผู้สอน 

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. 
 ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวัง (Course Learning Outcome): 
 นักศึกษามีพ้ืนฐานภาษาอังกฤษที่เพียงพอในระดับที่สามารถอ่านบทความทางวิชาการได้ เขียน
ภาษาอังกฤษอย่างถูกต้องตามไวยากรณ์ 
 
LNG 600   วิชาภาษาอังกฤษระหว่างการเรียนในหลักสูตรส าหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 3 (2-2-9) 
   Insessional English Course for Post Graduate Students 
 วิชาบังคับก่อน :  LNG 550 Remedial English Course for Post Graduate Students 
or Pass grade from placement procedure 

รายวิชานี้จัดสอนเพ่ือพัฒนาให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการเรียนในระดับ
ของตนได้อย่างเหมาะสม โดยเน้นทักษะการฝึกปฏิบัติ แม้ไม่เน้นหนักที่เนื้อหาไวยากรณ์โดยตรง แต่วิชานี้มุ่งเน้น
การใช้ภาษาอังกฤษที่ตรงกับความต้องการ โดยเฉพาะด้านการอ่านและการเขียนซึ่งนักศึกษาต้องใช้ในการท า
โครงงาน ในรายวิชานักศึกษาจะได้ฝึกปฏิบัติขั้นตอนการท าโครงงานตั้งแต่การหาข้อมูลอ้างอิง จนถึงการเขียนรอบ
สุดท้าย นอกจากนี้นักศึกษาจะได้เรียนรู้กลยุทธ์การเรียนเพ่ือฝึกทักษะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเอง เพ่ือ
น าไปใช้ในการสื่อสารที่แท้จริงนอกห้องเรียนต่อไป 

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 
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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. 
 ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวัง (Course Learning Outcome): 
 นักศึกษามีพ้ืนฐานภาษาอังกฤษที่ในระดับที่สามารถอ่าน และท าความเข้ากับกับบทความทาง
วิชาการได้เป็นอย่างดี เขียนรายงานภาษาอังกฤษอย่างถูกต้องตามไวยากรณ์ 
 
CET 610  การวิเคราะห์และบริหารโครงการ      3 (3-0-9) 
   Project Analysis and Management  
 วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี  

การวางแผนงานโครงการ วงจรของโครงการ การประเมินโครงการ การวิเคราะห์ทางการเ งินและทาง
เศรษฐศาสตร์ของโครงการ การจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารการเงิน การติดตามและตรวจสอบโครงการ             
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม  

Project planning.  Project cycle.  Project appraisal.  Institutional assessment.  Project 
financial and economic analysis.  Procurement.  Financial management. Project monitoring and 
evaluation. Environmental assessment. 
 ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวัง (Course Learning Outcome): 

1. นักศึกษาสามารถวางแผน ประเมินและวิเคราะห์การเงินของโครงการได้ รวมถึงประเมินผล
กระทบด้านสิ่งแวดล้อมได้ 

2. นักศึกษาสามารถสื่อสารและท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้เป็นอย่างดี 
 
CET 611 การควบคุมและการวางแผนการก่อสร้าง     3 (3-0-9) 
   Construction Control and Scheduling  
 วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 

ขั้นตอนการวางแผนงานก่อสร้าง การจัดโครงสร้างการแบ่งแยกงาน เทคนิคในการวางแผนและจัด
โปรแกรมการท างาน เช่น ซีพีเอ็ม พีดีเอ็ม พีอีอาร์ที และแอลโอบี การวางแผนการใช้ทรัพยากร เทคนิคในการวัด
ปริมาณงานที่ท าได้ การประเมินความก้าวหน้าของงานโดยวิธีเอิร์นแวลู ความสัมพันธ์ระหว่างเวลากับต้นทุนของ
โครงการ การวิเคราะห์ความไม่แน่นอนของโครงการ 
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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. 
 ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวัง (Course Learning Outcome): 

1. นักศึกษาสามารถวางแผนงานในการก่อสร้างเพ่ือความคุมงานก่อสร้างให้มีประสิทธิภาพได้ 
2. นักศึกษาสามารถสื่อสารและท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้เป็นอย่างดี 

 
CET  617  การวิเคราะห์และบริหารการเงินส าหรับโครงการก่อสร้าง     3 (3-0-9) 
   Financial Analysis and Management in Construction  
 วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 

การวิเคราะห์ฐานะด้านการเงินของโครงการและองค์กร การวิเคราะห์ภายใต้ความเสี่ยงและความไม่
แน่นอน ศึกษาโครงสร้างทางการเงินของบริษัท การจัดงบประมาณ บัญชีต้นทุน การคิดภาษี การวิเคราะห์กระแส
เงินสดของโครงการ การควบคุมการเงินหรืองบประมาณระหว่างการก่อสร้าง  การหาแหล่งเงินทุนทั้งในและ
ต่างประเทศ การให้เอกชนร่วมลงทุน การวิเคราะห์และบริหารความเสี่ยงที่เกิดจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา 

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. 
 ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวัง (Course Learning Outcome): 

1. นักศึกษาสามารถวิเคราะห์และบริหารการเงินส าหรับโครงการก่อสร้างได้ 
2. นักศึกษาสามารถสื่อสารและท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้เป็นอย่างดี 

 
CET   621   การวิเคราะห์และออกแบบโครงสร้างคอนกรีต                           3 (3-0-9) 
   Analysis and Design of Concrete Structures             
 วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 

คอนกรีตส าหรับอาคารและโครงสร้างพ้ืนฐาน ทบทวนหลักการวิเคราะห์และออกแบบชิ้นส่วนโครงสร้าง
รับแรงดัด แรงเฉือน แรงบิด หลักการวิเคราะห์และออกแบบพื้น หลักการออกแบบเสา  

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. 
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 ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวัง (Course Learning Outcome): 
 1.นักศึกษาสามารถคัดเลือกระบบโครงสร้างอาคารที่เหมาะสมกับโครงการก่อสร้างได้  
 2.นักศึกษาสามารถอธิบายหลักการออกแบบระบบโครงสร้างชนิดต่าง ๆ ได้  
 
CET   622 การประยุกต์ใช้และออกแบบโครงสร้างเหล็ก              3 (3-0-9) 
   Applications and Design of Steel Structures                              
 วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 

ระบบโครงสร้างเหล็กและการออกแบบ การออกแบบองค์อาคารรับแรงดัดและแรงตามแนวแกน การ
ออกแบบองค์อาคารเสา-คาน การประยุกต์ใช้งานโครงสร้างเหล็กร่วมกับโครงสร้างคอนกรีต เสถียรภาพและการ
ค ้ายัน ข้อต่อ การกันไฟ การป้องกันสนิม  

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. 
 ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวัง (Course Learning Outcome): 
 1. นักศึกษาสามารถออกแบบองค์อาคารโครงสร้างเหล็กได้   
  2. นักศึกษาสามารถประยุกต์ใช้และออกแบบโครงสร้างเหล็กร่วมกับโครงสร้างคอนกรีตได้ 
 
CET 623  ระบบโครงสร้างอาคาร        3 (3-0-9) 
  Building Structural Systems 
  วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 

การคัดเลือกระบบโครงสร้าง หลักการออกแบบระบบโครงสร้างต่าง ๆ เช่น โครงข้อแข็ง โครงรั้งยึด 
ก าแพงรับแรงเฉือน ระบบพ้ืน ระบบโครงสร้างเหล็ก แนวคิดการออกแบบอาคารต้านทานแรงแผ่นดินไหว ระบบ
ฐานรากและเสาเข็ม การการเจาะส ารวจชั้นดินและการแปลผล 

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.  
 ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวัง (Course Learning Outcome): 
 1. นักศึกษาสามารถคัดเลือกระบบโครงสร้างอาคารที่เหมาะสมกับโครงการก่อสร้างได้  
 2. นักศึกษาสามารถอธิบายหลักการออกแบบระบบโครงสร้างชนิดต่าง ๆ ได้ 
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CET 624        การวิเคราะห์และออกแบบโครงสร้างอาคารสูง    3 (3-0-9) 
   Analysis and Design of High-Rise Structures 
 วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 

พลศาสตร์โครงสร้าง ผลกระทบของแรงลมและแผ่นดินไหวต่อโครงสร้าง ระบบโครงสร้างอาคารสูง   
การออกแบบโครงสร้างเพ่ือรับแรงด้านข้าง การให้รายละเอียดโครงสร้างคอนกรีตส าหรับแรงแผ่นดินไหว  
การออกแบบก าแพงรับแรง การออกแบบโครงข้อแข็ง แนวคิดการออกแบบ ข้อพิจารณาและเทคนิคการก่อสร้าง
โครงสร้างใต้ดินส าหรับโครงสร้างอาคารสูง การออกแบบฐานรากเสาเข็ม 

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. 
 ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวัง (Course Learning Outcome): 
 นักศึกษาสามารถวิเคราะห์และออกแบบองค์อาคารของโครงสร้างอาคารสูงเพ่ือรับแรงด้านข้างได้ 
 
CET 625 การวิเคราะห์โครงสร้างและระเบียบวิธีเชิงตัวเลข    3 (3-0-9) 
   Structural Analysis and Numerical Methods  
 วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 

การวิเคราะห์โดยประมาณ วิธีการทางตัวเลขในการวิเคราะห์โครงสร้าง หลักการของวิธีการวิเคราะห์ทาง
ตัวเลข ระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์ แบบจ าลองไฟไนต์เอลิเมนต์ของอาคารและสะพาน การประยุกต์ใช้
คอมพิวเตอร์ในงานวิศวกรรมธรณี  

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.  
 ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวัง (Course Learning Outcome): 
 นักศึกษาสามารถประยุกต์ใช้ระเบียบวิธีเชิงตัวเลขและระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์ในการ
วิเคราะห์โครงสร้างได้ 
 
CET 626 การส ารวจและการทดสอบในงานวิศวกรรมโยธา    3 (3-0-9) 
   Investigation and Testing Methods in Civil Engineering 
 วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 

การวางแผนและการส ารวจใต้พ้ืนผิว การทดสอบดินในห้องปฏิบัติการและในสนาม เครื่องมือวัดในสนาม 
การทดสอบการรับน ้าหนักเสาเข็มและความสมบูรณ์เสาเข็ม การใช้อุปกรณ์ตรวจวัดการยืดตัวและแรง การทดสอบ
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การสั่น การทดสอบโดยไม่ท าลาย การทดสอบการรับน ้าหนักบรรทุก การจ าลองและการทดสอบชิ้นส่วนโครงสร้าง 
ความเข้าใจเกี่ยวกับลมและการทดสอบในอุโมงค์ลม    

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. 
 ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวัง (Course Learning Outcome): 
 นักศึกษาสามารถอธิบายและประยุกต์ใช้ผลที่ได้จากการส ารวจและการทดสอบในงานวิศวกรรม
โยธาได้ 
 
CET 627 กลศาสตร์ประยุกต์ของวัสดุและโครงสร้าง     3 (3-0-9) 
   Applied Mechanics of Materials and Structures 
 วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 

ทฤษฎีของการวิบัติ การดัดของคานที่มีหน้าตัดไม่สมมาตร ศูนย์กลางแรงเฉือน คานบนที่รองรับแบบ
ยืดหยุ่น เสถียรภาพของโครงสร้าง วิธีวิเคราะห์แบบพลาสติกและแบบขีดจ ากัด การกระจายแรงภายใน การ
วิเคราะห์โครงสร้างแบบไม่เชิงเส้นเบื้องต้น 

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. 
 ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวัง (Course Learning Outcome): 
 นักศึกษาอธิบายทฤษฎีของการวิบัติและเสถียรภาพของโครงสร้างได้ 
 
CET 628 ระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน       3 (3-0-9) 
   Infrastructure Systems 
 วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 

การคัดเลือกระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน การวิเคราะห์และออกแบบระบบโครงสร้างพ้ืนฐานต่าง  ๆ เช่น 
สะพาน การศึกษารูปแบบสะพานและการใช้วัสดุชนิดต่าง ๆ วิธีก่อสร้าง ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับ
โครงสร้างพ้ืนฐาน แนวคิดการออกแบบและการวิเคราะห์ส าหรับงานลาด คันทาง ผิวทาง ระบบระบายน ้า       
และอุโมงค์ 
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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. 
 ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวัง (Course Learning Outcome): 
 นักศึกษาสามารถวิเคราะห์และออกแบบระบบโครงสร้างพื้นฐานต่าง ๆ ได้ 
 
CET 629 การป้องกัน ซ่อมแซม และการดูแลรักษาอาคาร     (3–0–9) 
   Building Protection, Repair and Maintenance 
 วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 

การเสื่อมสภาพของสิ่งก่อสร้างทางวิศวกรรมโยธา วิธีการป้องกันการเสื่อมสภาพ วิธีการซ่อมแซม
โครงสร้าง การปรับปรุงอาคาร เทคนิคปรับปรุงคุณภาพดิน การซ่อมแซมฐานราก 

Deterioration of civil engineering structures. Protection methods. Structural repair 
techniques. Rehabilitation and retrofitting of structures. Soil improvement techniques.  
Substructure repairs. 
 ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวัง (Course Learning Outcome): 
 นักศึกษาสามารถอธิบายการเสื่อมสภาพ การป้องกัน ซ่อมแซม และการดูแลรักษาอาคารได้ 
 
CET 630   เทคนิคและเครื่องมือในงานก่อสร้าง     3 (3-0-9) 
   Construction Techniques and Equipments 
 วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 

การก่อสร้างห้องใต้ดิน การก่อสร้างก าแพงกันดินและวิธีออกแบบ เข็มและฐานราก เครื่องจักรกลในการ
ก่อสร้างอาคาร การก่อสร้างด้วยระบบหล่อส าเร็จ เทคนิคการก่อสร้างสะพาน การก่อสร้างด้วยโครงสร้างเหล็ก 
หลักการในการวิเคราะห์และคัดเลือกวิธีก่อสร้าง ผลกระทบของสภาพแวดล้อมนอกฝั่งต่อการก่อสร้างนอกฝั่ง 
เทคนิคและเครื่องมือที่ใช้ในการก่อสร้างนอกฝั่ง  

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 methods. 
Physical environmental aspects of marine and offshore construction.  Offshore construction 
techniques and equipments.  
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 ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวัง (Course Learning Outcome): 
 นักศึกษาสามารถอธิบายเทคนิคที่ใช้ในการก่อสร้างและเลือกใช้เครื่องมือในงานก่อสร้างที
เหมาะสมได ้
 
CET 631 วิศวกรรมงานระบบในอาคาร      3 (3-0-9) 
   Facility Systems in Buildings 
 วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 

งานระบบสุขาภิบาลและการบ าบัดของเสีย งานระบบเครื่องกล งานระบบปรับอากาศ งานระบบไฟฟ้า 
ระบบสื่อสารและโทรคมนาคมส าหรับอาคารสมัยใหม่ อาคารอัจฉริยะ ระบบป้องกันอัคคีภัย  

Sanitary and treatment systems. Mechanical systems. Air conditioning systems. Electrical 
systems. Telecommunication systems for modern buildings. Intelligent building. Fire protection.  
 ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวัง (Course Learning Outcome): 
 นักศึกษาสามารถอธิบายงานระบบต่าง ๆ ที่ใช้ในอาคารทั่วไปและอาคารสมัยใหม่ได้ 
 
CET 632 การเลือกใช้วัสดุในงานวิศวกรรม      3 (3-0-9) 
   Materials Selection for Engineering Applications 
 วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 

คอนกรีตเทคโนโลยีในทางปฏิบัติ การเลือกใช้วัสดุที่เหมาะสม คอนกรีตเสริมเส้นใย คุณสมบัติและการ
เลือกใช้เหล็ก วัสดุสมัยใหม่ วัสดุที่ใช้ในโครงสร้างนอกฝั่ง วัสดุต้านทานการกัดกร่อน  

Concrete technology in practice. Selection of materials. Fiber-reinforced concrete. Steel 
properties and selection.  Modern materials.  Materials used in offshore structures.  Corrosion 
resistant materials.  
 ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวัง (Course Learning Outcome): 
 นักศึกษาสามารถอธิบายคุณสมบัติด้านวิศวกรรมของวัสดุและเลือกใช้วัสดุที่เหมาะสมกับงาน
วิศวกรรมโยธาในรูปแบบต่าง ๆ ได ้
 
CET 633 การประยุกต์ใช้และออกแบบโครงสร้างคอนกรีตอัดแรง   3 (3-0-9) 
   Applications and Design of Prestressed Concrete Structures          
 วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 

เทคโนโลยีคอนกรีตอัดแรงส าหรับอาคารและโครงสร้างพ้ืนฐาน หลักการวิเคราะห์และออกแบบโครงสร้าง
คอนกรีตอัดแรง การวางแนวลวดเหล็ก โครงสร้างช่วงเดียวและโครงสร้างต่อเนื่อง การออกแบบพื้นอัดแรง  
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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. 
 ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวัง (Course Learning Outcome): 
 นักศึกษาสามารถวิเคราะห์และออกแบบองค์อาคารโครงสร้างคอนกรีตอัดแรงได้ 
 
CET 638 หัวข้อพิเศษในด้านวิศวกรรมโยธา 1     3 (3-0-9)      
   Special Topic in Civil Engineering I 
 วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 

ศึกษาหัวข้อพิเศษที่เป็นเรื่องน่าสนใจในปัจจุบันที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา 
Study of topics of current interest in the field of civil engineering technology. 

 ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวัง (Course Learning Outcome): 
 นักศึกษามีความรู้เท่าทันเทคโนโลยีส าหรับอุตสาหกรรมวิศวกรรมโยธาในปัจจุบันและประยุกต์ใช้
ความรู้ดังกล่าวกับสาขาความเชี่ยวชาญของตน 
 
CET 639 หัวข้อพิเศษในด้านวิศวกรรมโยธา 2     3 (3-0-9)      
  Special Topic in Civil Engineering II 
 วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 

ศึกษาหัวข้อพิเศษที่เป็นเรื่องน่าสนใจในปัจจุบันที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา 
Study of topics of current interest in the field of civil engineering technology. 

 ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวัง (Course Learning Outcome): 
 นักศึกษามีความรู้เท่าทันเทคโนโลยีส าหรับอุตสาหกรรมวิศวกรรมโยธาในปัจจุบันและประยุกต์ใช้
ความรู้ดังกล่าวกับสาขาความเชี่ยวชาญของตน 
 
CET 641 พื้นฐานงานวิศวกรรมนอกฝั่ง      3 (3-0-9) 
   Fundamentals of Offshore Engineering 
 วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 

ภาพรวมของอุตสาหกรรมน ้ามันและก๊าซธรรมชาตินอกฝั่ง พัฒนาการของงานภาคสนามนอกฝั่ง พ้ืนฐาน
ของงานวิศวกรรมนอกฝั่ง บทน าเกีย่วกับวิศวกรรมโครงสร้างนอกฝั่ง และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมนอกฝั่ง  

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 . 
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 ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวัง (Course Learning Outcome): 
 นักศีกษาสามารถอธิบายภาพรวมของงานด้านวิศวกรรมนอกฝั่ง นักศึกษาสามารถอธิบายลักษณะ
โครงสร้างนอกฝั่งแต่ละประเภทได้ นักศึกษาอธิบายขั้นตอนการท างานและความส าคัญของกิจกรรมต่าง  ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับงานวิศวกรรมนอกฝั่งได้ 
 
CET 642 ธรณีวิทยากับการส ารวจค้นหาปิโตรเลียมนอกฝั่ง    3 (3-0-9) 
   Offshore Petroleum Geology and Exploration 
 วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 

วิศวกรรมแหล่งปิโตรเลียม ธรณีวิทยาปิโตรเลียมนอกฝั่ง ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ส าหรับการค้นหา
ทรัพยากรธรรมชาตินอกฝั่ง เทคโนโลยีการส ารวจเชิงธรณีวิทยา และเชิงธรณีฟิสิกส์  เศรษฐศาสตร์และการวาง
แผนการส ารวจ 

Petroleum reservoir engineering.  Offshore petroleum geology.  Geographic information 
system ( GIS)  for offshore resource exploration.  Geological and geophysical exploration 
technology. Exploration planning and economics. 
 ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวัง (Course Learning Outcome): 
 นักศึกษาสามารถอธิบายการใช้ความรู้ทางธรณีวิทยา ธรณีฟิสิกส์ และระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์เพ่ือการส ารวจค้นหาทรัพยากรธรรมชาตินอกฝั่งได้ 
 
CET 643 การจัดการและการวิเคราะห์ความเสี่ยงในอุตสาหกรรมนอกฝั่ง  3 (3-0-9) 
   Risk Analysis and Management in Offshore Industry  
 วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 

การวิเคราะห์ความเสี่ยงและความน่าเชื่อถือ การวางแผนและการจัดการความเสี่ยง การประยุกต์ใช้การ
วิเคราะห์ความเสี่ยงในอุตสาหกรรมนอกฝั่ง ทั้งในด้านการวางแผน การพัฒนา การด าเนินการ และการยกเลิก
สถานีปฏิบัติงานนอกฝั่ง 

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. 
 ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวัง (Course Learning Outcome): 
 นักศึกษาสามารถวิเคราะห์ความเสี่ยงในอุตสาหกรรมนอกฝั่ง รวมถึงสามารถวางแผนการจัดการ
ความเสี่ยงในอุตสาหกรรมนอกฝั่งได้ 
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CET 644 กลศาสตร์ของไหล และปฏิสัมพันธ์ระหว่างของไหลและโครงสร้างนอกฝั่ง   3 (3-0-9) 
   Fluid mechanics and Fluid-Offshore Structure Interactions 
 วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 

กลศาสตร์ของเหลวนอกฝั่ง ทฤษฎีคลื่นทะเล สถิตศาสตร์ของเหลว พลศาสตร์ของเหลวสภาพแวดล้อม
และแรงกระท าทางทะเล แรงลมทะเลและแรงกระแสน ้าทะเล แรงคลื่นเชิงเส้น สมการของมอริสัน ระเบียบวิธีเชิง
ตัวเลขส าหรับการค านวณแรงคลื่นเชิงเส้น ปฏิสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างและคลื่นไร้เชิงเส้นอันดับสอง แรงหน่วง
และแรงกระท าของคลื่นหนืด แรงคลื่นวน แรงคลื่นสุ่ม   

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.  
 ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวัง (Course Learning Outcome): 
 นักศึกษาสามารถวิเคราะห์และระบุทฤษฎีการวิเคราะห์คลื่นทะเลที่เหมาะสมกับการวิเคราะห์
โครงสร้างนอกฝั่งได้ นักศึกษาสามารถค านวณแรงที่กระท าต่อโครงสร้างอันเกิดจากของไหลภายในและภายนอก
โครงสร้างได ้
 
CET 646 การวิเคราะห์โครงสร้างนอกฝั่ง     3 (3-0-9) 
   Analysis of Offshore Structures 
 วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 

การจ าลองแบบโครงสร้างนอกฝั่ง กลศาสตร์ของโครงสร้างนอกฝั่งแบบลอยและแบบยึดแน่น เสถียรภาพ
โดยรวมและเฉพาะที่ โครงข้อหมุนและโครงข้อแข็งสามมิติส าหรับแท่นขุดเจาะ  โครงสร้างแผ่นพ้ืนและโครงสร้าง
เปลือกบางนอกฝั่ง การวิเคราะห์เสถียรภาพเฉพาะที่และเสถียรภาพโดยรวม ระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์ และ
กระบวนการเชิงตัวเลขต่าง ๆ ในงานวิศวกรรมนอกฝั่ง การวิเคราะห์ทางพลศาสตร์ของโครงสร้างนอกฝั่งเบื้องต้น 

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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 ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวัง (Course Learning Outcome): 
 นักศึกษาสามารถประยุกต์หลักการกลศาสตร์ของแข็งและวิธีการไฟไนต์เอลิเมนต์เพ่ือการ
วิเคราะห์โครงสร้างนอกฝั่งได้ 
 
CET 647 พลศาสตร์ของโครงสร้าง      3 (3-0-9) 
   Dynamics of  Structures 
 วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 

พลศาสตร์ของโครงสร้าง คณิตศาสตร์เบื้องต้น การวิเคราะห์การสั่นอิสระของระบบที่มีระดับขั้นความเสรี
เดียว การตอบสนองของระบบที่มีระดับขั้นความเสรีเดียวต่อการกระตุ้นแบบฮาร์โมนิก การตอบสนองของระบบที่
มีระดับขั้นความเสรีเดียวต่อการกระตุ้นแบบพิเศษอ่ืน ๆ การประเมินเชิงตัวเลขของผลตอบสนองเชิงพลวัต การ
วิเคราะห์การสั่นอิสระของระบบที่มีระดับความเสรีหลายขั้น การวิเคราะห์เชิงโหมด การวิเคราะห์การตอบสนอง
สเปกตรัม การวิเคราะห์ตามเวลาในอดีต พลศาสตร์ของโครงสร้างตามมาตรฐาน กล่าวน าถึงระบบไม่ยืดหยุ่น 
ระบบต่อเนื่อง ดีกรีอิสะทั่วไป วิธีการของเรย์เล่ห์ 

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. 
 ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวัง (Course Learning Outcome): 
 นักศึกษาสามารถวิเคราะห์พลศาสตร์ของระบบที่มีดีกรีอิสระเดียวได้ นักศึกษาสามารถวิเคราะห์
พลศาสตร์ของระบบโครงสร้างที่มีดีกรีอิสระมากกว่าหนึ่งดีกรีได้ นักศึกษาสามารถวิเคราะห์พลศาสตร์ของระบบ
โครงสร้างที่มีความต่อเนื่องได้ นักศึกษาสามารถวิเคราะห์ผลตอบสนองของโครงสร้างที่มีต่อแรงกระท าพลศาสตร์
ต่างๆอันได้แก่แรงคลื่น และแรงแผ่นดินไหวได้ 
 
CET 648 การออกแบบโครงสร้างนอกฝั่งแบบลอยและแบบยึดแน่น   3 (3-0-9) 
   Design of Fixed and Floating Offshore Structures 
 วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 

หลักการพ้ืนฐานในการวิเคราะห์และออกแบบ โครงสร้างซึ่งปลูกสร้างจากพ้ืนสมุทร หอสูงนอกฝั่ง แท่น
ขุดเจาะคอนกรีตและเหล็กแบบยึดแน่นส าหรับทะเลตื้นและลึก การก าหนดมิติของโครงสร้างนอกฝั่ง การออกแบบ
ชิ้นส่วนโครงสร้างตามมาตรฐาน API ของอเมริกา และ DNV ของนอร์เวย์  เรือและแท่นขุดเจาะแบบลอยประเภท
ต่าง ๆ ระบบควบคุมการเคลื่อนต าแหน่งเชิงพลศาสตร์ และระบบยึดโยงส าหรับโครงสร้างลอย 
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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. 
 ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวัง (Course Learning Outcome): 
 นักศึกษาสามารถวิเคราะห์และออกแบบโครงสร้างแบบยึดแน่นส าหรับทะเลตื้นได้ นักศึกษา
สามารถอธิบายหลักการออกแบบโครงสร้างแบบลอยส าหรับทะเลลึกได้ นักศึกษาสามารถอธิบายขั้นตอนการ
ก่อสร้างโครงสร้างนอกฝั่งประเภทต่างได้ 
 
CET 649 วิศวกรรมฐานรากนอกฝ่ัง      3 (3-0-9) 
   Offshore Foundation Engineering 
 วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 

กลศาสตร์ของดินนอกฝั่ง การส ารวจดินนอกฝั่ง ปัญหาทางเทคนิคธรณีของโครงสร้างนอกฝั่ง การเสียรูป
ของดินและพฤติกรรมของเข็มภายใต้แรงกระท าเป็นวงรอบต่อโครงสร้างนอกฝั่ง ทั้งแรงตามแนวแกนและแรง
ด้านข้าง  การออกแบบฐานรากขนาดใหญ่ใต้ทะเลโดยใช้ทฤษฎีของบินช์ แฮนเซน การเพ่ิมแรงดันน ้าในดินใต้ฐาน
รากใต้ทะเลขนาดใหญ่ซึ่งรับแรงกระท าเป็นวงรอบ พฤติกรรมไร้เชิงเส้นของระบบฐานราก -ของไหล-โครงสร้างต่อ
แรงคลื่นและแรงแผ่นดินไหวใต้ทะเล กระบวนการเชิงตัวเลขส าหรับการออกแบบฐานรากโครงสร้างนอกฝั่งแบบ
โน้มถ่วง การวิเคราะห์การตอกเข็มขนาดใหญ่ใต้สมุทรโดยใช้สมการคลื่น 

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. 
 ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวัง (Course Learning Outcome): 
 นักศึกษาสามารถประเมินก าลังรับน ้าหนักของฐานรากแต่ละประเภทที่ใช้กับโครงสร้างนอกฝั่งได้ 
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CET 650 การวิเคราะห์และออกแบบท่อขุดเจาะ ท่อส่ง และสายยึดโยงใต้ทะเล 3 (3-0-9) 
   Analysis and Design of Risers, Pipelines, and Moorings  
 วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 

องค์ประกอบของท่อล าเลียงและท่อขุดเจาะน ้ามันใต้ทะเล การเลือกแนววางท่อและการออกแบบ
เสถียรภาพในที่ การเลือกวัสดุและความหนาของผนังท่อ การออกแบบเพ่ือต้านทานการไหลภายในของน ้ามัน ก๊าซ 
และของไหลผสม การออกแบบเพ่ือต้านทานแรงคลื่นทะเล และแรงคลื่นวน การวิเคราะห์หน่วยแรง การโก่งเดาะ
และการพังทลายแบบทั่วไปและแบบเฉพาะจุด ท่อขุดเจาะแบบแข็งและแบบอ่อนใต้น ้าลึก ข้อควรพิจารณาในการ
ก่อสร้าง 

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.  
 ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวัง (Course Learning Outcome): 
 นักศึกษาสามารถวิเคราะห์และออกแบบท่อขุดเจาะ ท่อส่ง และสายยึดโยงใต้ทะเลได้ 
 
CET 651 การล้าตัวและการแตกร้าวของโครงสร้างนอกฝั่ง    3 (3-0-9) 
   Fatigue and Fracture of Offshore Structures 
 วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 

กลศาสตร์การแตกร้าวและการวิเคราะห์การพังทลายของโครงสร้างนอกฝั่ง คุณลักษณะของวัสดุต่อ
พฤติกรรมแบบเปราะและแบบเหนียว อิทธิพลของขนาดรอยแตกร้าว การกระจุกตัวของหน่วยแรงที่ปลายรอยแตก 
วิธีประเมินความเสียหายจากการพังทลายและการล้า น ้าหนักบรรทุกเป็นวงรอบกับการล้าของเหล็ก ความเสียหาย
สะสม การแตกร้าวเนื่องจากการผุกร่อน การล้าเนื่องจากการผุกร่อน แนวทางปฏิบัติและกฎการออกแบบ การ
วิเคราะห์การล้าแบบสุ่มของโครงสร้างนอกฝั่ง การใช้ซอฟต์แวร์ส าหรับการท านายการขยายตัวของรอยแตกร้า ว
เนื่องจากการล้า 

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. 
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 ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวัง (Course Learning Outcome): 
 นักศึกษาสามารถประเมินความเสียหายและการแตกร้าวของโครงสร้างจากการล้าได้ 
 
CET 652 เทคโนโลยีและวิศวกรรมการขุดเจาะ     3 (3-0-9) 
   Drilling Engineering and Technology 
 วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 

หลักการพ้ืนฐานของกลศาสตร์ของหินและหลุมเจาะ การออกแบบหลุมเจาะใต้น ้าลึก เสถียรภาพหลุม
เจาะ การควบคุมหลุมเจาะขั้นสูงและการออกแบบระบบไฮดรอลิกให้มีประสิทธิภาพสูงสุด การประเมินกลศาสตร์
ทางธรณี และการวิเคราะห์หลุมเจาะน ้ามันหลังขุด หลักการและวิธีการขุดเจาะ เครื่องมือและอุปกรณ์ขุดเจาะ 
กระบวนการขุดเจาะและการวางแผน ระบบและการปฏิบัติการขุดเจาะ โปรแกรมติดตั้งท่อและข้อต่อ การเลือก
น ้าหนักโคลน และความลึกตอกปลอกขุดเจาะ 

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. 
 ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวัง (Course Learning Outcome): 
 นักศึกษาอธิบายหลักการพ้ืนฐานของกลศาสตร์ของหินและหลุมเจาะได้ , นักศึกษาอธิบายการ
ควบคุมหลุมเจาะขั้นสูงและการออกแบบระบบไฮดรอลิกให้มีประสิทธิภาพสูงสุดได้ , นักศึกษาสามารถวิเคราะห์
หลุมเจาะน ้ามันหลังขุดได้, นักศึกษาวางแผนระบบและการปฏิบัติการขุดเจาะได้ , นักศึกษาสามารถเลือกน ้าหนัก
โคลน และประเมินความลึกในการตอกปลอกขุดเจาะได้ 
 
CET 653 ระบบควบคุมและผลิตใต้ทะเล      3 (3-0-9) 
   Subsea Production and Control System 
 วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 

ระบบงานใต้ทะเลเบื้องต้น การประกันอัตราการขนถ่ายของไหล การวางระบบใต้ทะเล ภาพรวมของ
อุปกรณ์ในระบบงานใต้ทะเล ท่อและวาล์วและอุปกรณ์ปากหลุม แมนิโฟลด์ใต้ทะเล ระบบควบคุมใต้ทะเล ระบบ
ท่อควบคุมและล าเลียง การติดตั้งงานใต้ทะเล การยกเลิกระบบงานใต้ทะเล  

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. 
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 ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวัง (Course Learning Outcome): 
 นักศึกษาสามารถอธิบายระบบงานใต้ทะเลเบื้องต้นได้ นักศึกษาสามารถเลือกอุปกรณ์ที่เหมาะสม
ส าหรับงานระบบใต้ทะเลได้ นักศึกษาสามารถอธิบายการติดตั้งและการยกเลิกระบบงานใต้ทะเลได้ 
 
CET 654 เทคโนโลยีกระบวนการส าหรับน ้ามันดิบและก๊าซธรรมชาตินอกฝั่ง  3 (3-0-9) 
   Process Technology for Offshore Crude Oil and Natural Gas 
 วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 

ภาพรวมของโรงงานด าเนินงานส าหรับน ้ามันดิบและก๊าซธรรมชาตินอกฝั่ง เทคโนโลยีกระบวนการผลิต 
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน แผนงาน และสิ่งอ านวยความสะดวกต่าง ๆ ที่ใช้นับตั้งแต่การน าน ้ามันดิบและก๊าซ
ธรรมชาติขึ้นมาจากใต้ทะเล มาผ่านเทคโนโลยีกระบวนการผลิตต่าง ๆ จนกระทั่งล าเลียงไปสู่รถขนถ่าย คุณสมบัติ
ทางเทอร์โมฟิสิกส์ พฤติกรรมการแยกเฟส และการกลั่นน ้ามันดิบและก๊าซธรรมชาติ ระบบเกื้อหนุนกระบวนการ
ต่างๆ เช่น ระบบควบคุมอุณหภูมิ ระบบการกลั่น ระบบฉีดทางเคมี และระบบล าเลียงออก การมอบหมายหน้าที่
และการใช้งานอุปกรณ์ เครื่องมือและเครื่องควบคุม มาตรฐานความปลอดภัย ข้อก าหนดในการออกแบบ 
ข้อบัญญัติและกฎหมายควบคุม 

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. 
 ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวัง (Course Learning Outcome): 
 นักศึกษาสามารถอธิบายกระบวนการผลิตน ้ามันดิบและก๊าซธรรมชาตินอกฝั่งได้ นักศึกษาอธิบาย
ขั้นตอนการออกแบบกระบวนการผลิตน ้ามันดิบและก๊าซธรรมชาตินอกฝั่งได้ นักศึกษาจ าแนกประเภทและบอก
คุณลักษณะเฉพาะของอุปกรณ์การผลิตและอุปกรณ์สนับสนุนในกระการผลิตน ้ามันดิบและก๊าซธรรมชาติได้ 
 
CET 658 หัวข้อพิเศษในด้านวิศวกรรมนอกฝั่ง 1     3 (3-0-9)      
   Special Topic in Offshore Engineering I 
 วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 

ศึกษาหัวข้อพิเศษที่เป็นเรื่องน่าสนใจในปัจจุบันที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา 
Study of topics of current interest in the field of civil engineering technology. 
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 ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวัง (Course Learning Outcome): 
 นักศึกษามีความรู้เท่าทันเทคโนโลยีส าหรับอุตสาหกรรมนอกฝั่ง 
 
CET 659 หัวข้อพิเศษในด้านวิศวกรรมนอกฝั่ง 2     3 (3-0-9)      
  Special Topic in Offshore Engineering II 
 วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 

ศึกษาหัวข้อพิเศษที่เป็นเรื่องน่าสนใจในปัจจุบันที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา 
Study of topics of current interest in the field of civil engineering technology. 

 ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวัง (Course Learning Outcome): 
 นักศึกษามีความรู้เท่าทันเทคโนโลยีส าหรับอุตสาหกรรมนอกฝั่ง 
 
CET 661      การวิเคราะห์โครงข่ายขนส่ง       3 (3-0-9) 
   Transportation Network Analysis 
 วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 

การวิเคราะห์โครงข่ายขนส่งมุ่งเน้นที่การวางแผนและการหาผลเฉลยที่ดีที่สุด อัลกอลิธึมต่างๆส าหรับการ
หากระแสจราจรที่จุดสมดุลของโครงข่ายขนส่ง อัลกอลิธึมส าหรับการหาเส้นทางสั้นที่สุด สมดุลผู้ใช้กรณีที่การรับรู้
มีความแน่นอนและความไม่แน่นอน การออกแบบโครงข่ายขนส่ง การประมาณตารางการเดินทาง ความน่าเชื่อถือ
ของโครงข่าย 

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. 
 ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวัง (Course Learning Outcome): 
 1.นักศึกษาสามารถวิเคราะห์เส้นทางสั้นที่สุดในโครงข่ายขนส่ง 
 2.นักศึกษาสามารถวิเคราะห์สมดุลของผู้ใช้ในโครงข่ายขนส่ง 
 3.นักศึกษาสามารถวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือของโครงข่ายขนส่ง 
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CET  662 การวางแผนการขนส่งในเขตเมือง                3 (3-0 -9) 
   Urban Transportation Planning 
 วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 

กระบวนการการวางแผนการขนส่งในเขตเมือง ความสัมพันธ์ระหว่างระบบขนส่งและการพัฒนาเมือง การ
วิเคราะห์ปัญหาการขนส่งในเขตเมือง เป้าประสงค์และวัตถุประสงค์ในการวางแผนการขนส่งในเขตเมือง ตัวอย่าง
ระบบขนส่งที่ดีในเขตเมือง การวิเคราะห์ผลกระทบจากการปรับปรุงระบบขนส่ง การพยากรณ์ความต้องการการ
เดินทางในเขตเมือง การประเมินผลโครงการและการติดตามผลการด าเนินโครงการ เทคนิคการตัดสินใจในการวาง
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. 
 ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวัง (Course Learning Outcome): 
 1.นักศึกษามีความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการการวางแผนการขนส่งในเขตเมือง 
 2.นักศึกษาสามารถวิเคราะห์ปัญหาการขนส่งในเขตเมือง 
 
CET 663 ความปลอดภัยของการจราจรทางถนน                  3 (3-0-9) 
   Road Traffic Safety 
 วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 

ระบบการจราจรทางถนน การวิเคราะห์ปัญหาความปลอดภัยของการจราจรทางถนน  การตรวจสอบ
ความปลอดภัยทางถนน การสืบสวนสาเหตุของอุบัติเหตุจราจร การออกแบบและการจัดการถนนให้ปลอดภัย 
อุปกรณ์จราจรเพ่ือยกระดับความปลอดภัยทางถนน การปรับปรุงแก้ไขจุดอันตรายบนถนน การวางแผนเพ่ือความ
ปลอดภัยทางถนน การประเมินผลและการติดตามโครงการปรับปรุงด้านความปลอดภัยทางถนน 

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. 
 ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวัง (Course Learning Outcome): 
 1.นักศึกษาสามารถวิเคราะห์ปัญหาความปลอดภัยทางการจราจรทางถนน 
 2.นักศึกษาสามารถวางแผนเพื่อความปลอดภัยทางถนน 



90 
 

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

ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เบื้องต้น ลักษณะของข้อมูลในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ซึ่งประกอบด้วย
ข้อมูลเชิงพ้ืนที่และข้อมูลเชิงบรรยาย การจัดการฐานข้อมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ วิเคราะห์ข้อมูลในระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์ การเชื่อมโยงระบบพิกัดที่ใช้บนแผนที่และระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์และระบบค้นหาต าแหน่งพิกัดภูมิศาสตร์บนพ้ืนผิวโลก การประยุกต์ใช้งานระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
กับการขนส่ง ซอฟต์แวร์ส 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. 
 ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวัง (Course Learning Outcome): 
 1.นักศึกษาสามารถวิเคราะห์ข้อมูลในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 
 2.นักศึกษาสามารถเชื่อมโยงระบบพิกัดที่ใช้บนแผนที่และระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 
 
CET 665  เศรษฐมิติประยุกต์ส าหรับการวิเคราะห์ข้อมูลด้านขนส่ง   3 (3-0 -9) 
   Applied Econometrics for Transportation Data Analysis 
 วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 

สมการถดถอยเชิงเส้น แบบจ าลองสมการเกี่ยวเนื่อง การวิเคราะห์ข้อมูลภาคตัดขวาง การวิเคราะห์
อนุกรมเวลา แบบจ าลองตัวแปรแฝง แบบจ าลองระยะเวลา แบบจ าลองข้อมูลจ านวนนับ สมการถดถอยโลจิสติกส์  
แบบจ าลองผลลัพธ์ไม่ต่อเนื่อง แบบจ าลองความน่าจะเป็นที่เรียงล าดับ 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. 
 ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวัง (Course Learning Outcome): 
 นักศึกษาสามารถวิเคราะห์ข้อมูลด้านการขนส่งด้วยการประยุกต์เทคนิคทางเศรษฐมิติได้ 
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CET 666  การจัดการห่วงโซ่อุปทาน      3 (3-0 -9) 
   Supply Chain Management 

วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 
ความเข้าใจในห่วงโซ่อุปทาน สมรรถนะในห่วงโซ่อุปทาน ตัวขับของห่วงโซ่อุปทาน การออกแบบโครงข่าย

การกระจายสินค้า การออกแบบโครงข่ายในห่วงโซ่อุปทาน การออกแบบโครงข่ายห่วงโซ่อุปทานระดับโกลบอล  
การพยากรณ์ความต้องการสินค้า การวางแผนรวม การขายและการวางแผนการด าเนินการ การจัดการประหยัด
ขนาด การจัดการความไม่แน่นอน การหาระดบัที่เหมาะสมของปริมาณสินค้า 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. 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวัง (Course Learning Outcome): 
1.นักศึกษามีสามารถวิเคราะห์โครงข่ายการกระจายสินค้า 
2.นักศึกษาสามารถวิเคราะห์การจัดการระดับสินค้าคงคลัง 
3.นักศึกษาสามารถวางแผนโดยรวมส าหรับการจัดการห่วงโซ่อุปทาน 

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

วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 
การเข้าสู่สมดุลระหว่างอุปสงค์และอุปทาน ระบบแบบจ าลองการขนส่งในเขตเมือง สมการถดถอยเชิงเส้น

ส าหรับการก่อก าเนิดการเดินทาง การแบ่งตลาดในการก่อก าเนิดการเดินทาง ผลกระทบแบบไม่เชิงเส้นในการ
ก่อก าเนิดการเดินทาง แบบจ าลองแรงดึงดูดในการกระจายการเดินทาง สมการถดถอยเชิงเส้นในการแยกรูปแบบ
การเดินทาง สมดุลผู้ใช้ในการแจกแจงการเดินทาง 

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. 
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 ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวัง (Course Learning Outcome): 
1.นักศึกษาสามารถพัฒนาแบบจ าลองการก่อก าเนิดการเดินทางได้ 
2.นักศึกษาสามารถพัฒนาแบบจ าลองการกระจายการเดินทางได้ 
3.นักศึกษาสามารถพัฒนาแบบจ าลองการแยกรูปแบบการเดินทางได้ 

 
CET 668  การประเมินความเหมาะสมและการตัดสินใจในโครงการด้านวิศวกรรมขนส่ง      3 (3-0-9) 
   Transportation Project Evaluation and Decision Making 

วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 
การประเมินความเหมาะสมของโครงการเป็นหัวใจหลักของการตัดสินใจและการวางแผนด้านวิศวกรรม

ขนส่งภายใต้งบประมาณที่จ ากัด วิชานี้จะน าเสนอมุมมองและปัจจัยที่ส าคัญทั้งหมดที่ใช้ในการประเมินความ
เหมาะสมของโครงการ นักศึกษาจะได้เรียนรู้ทฤษฎีทั้งหมดที่ใช้ส าหรับการการประเมินผลกระทบด้านต่าง  ๆ ของ
โครงการรวมถึงวิธีการตัดสินใจ โดยเนื้อหาวิชาจะครอบคลุมหัวข้อดังนี้ พ้ืนฐานของการประเมินความเหมาะสม
ของโครงการ ผลกระทบที่เป็นรูปธรรมที่สามารถคิดเป็นจ านวนเงินได้ ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและผลกระทบ
โดยอ้อมจากโครงการ วิธีการและทฤษฎีการตัดสินใจโดยขึ้นกับหลาย ๆ ปัจจัยพ้ืนฐาน วิธีการและขั้นตอนการ
วางแผนลงทุนโครงการด้านขนส่ง เพ่ือให้เกิดความสัมฤทธิ์ผลในองค์รวม การวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง 
และการศึกษาความเป็นไปได้ทางการเงินส าหรับการประเมินโครงการ 

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, techniques for programming transportation 
investments in the short and long terms with a view to achieving systemwide goals, risk 
assessment and analysis, and financial feasibility for project evaluation. 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวัง (Course Learning Outcome): 
1. นักศึกษามีความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินความเหมาะสมและการตัดสินใจใน

โครงการด้านวิศวกรรมขนส่ง 
2. นักศึกษาสามารถวิเคราะห์การวางแผนลงทุนโครงการด้านขนส่ง 

 
 
 



93 
 

CET 669 การวิเคราะห์ผลกระทบด้านขนส่งส าหรับการพัฒนาที่ดิน   3 (3-0-9) 
   Transportation Impact Analyses for Site Development 

วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 
องค์ประกอบหลักส าหรับการเตรียมและการทบทวนการศึกษาผลกระทบด้านการขนส่งส าหรับการพัฒนา

ที่ดินแห่งใหม่ หรือขยายการใช้ที่ดิน ได้แก่ การพยากรณ์ปริมาณจราจรที่ไม่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาที่ดิน การ
ก่อก าเนิดจราจรจากการพัฒนาที่ดิน การกระจายจราจร การแจกแจงปริมาณจราจร การปรับปรุงการเข้าถึงที่ดิน
รวมถึงบริเวณรอบข้าง และหลักการการวางแผนที่ดินและที่จอดรถ 

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. 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวัง (Course Learning Outcome): 
1.นักศึกษามีความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับการวิเคราะห์ผลกระทบด้านขนส่งส าหรับการพัฒนาที่ดิน 
2.นักศึกษาสามารถพยากรณ์ปริมาณจราจรที่เกี่ยวข้องและไม่เก่ียวข้องกับการพัฒนาที่ดิน 

 
CET 670 การจ าลองและการปฏิบัติการจราจร      3 (3-0-9) 
   Traffic Operation and Simulation 

วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 
การศึกษาลักษณะและการวิเคราะห์การปฏิบัติการจราจรบนถนนสายหลัก โดยใช้เทคนิคเชิงทฤษฎี และ

เทคนิคเชิงการทดลอง โดยเฉพาะการใช้แบบจ าลองคอมพิวเตอร์ บทน าการวิเคราะห์และเครื่องมือการหาค่าที่ดี
ที่สุดส าหรับการออกแบบและการด าเนินการของเครื่องควบคุมจราจร 

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. 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวัง (Course Learning Outcome): 
1.นักศึกษาสามารถวิเคราะห์การปฏิบัติการจราจรได้ 
2.นักศึกษาสามารถวิเคราะห์การด าเนินการของเครื่องควบคุมจราจร 
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CET 671  การบริหารจัดการระบบโครงสร้างพ้ืนฐานด้านขนส่ง   3 (3-0-9) 
   Transportation Infrastructure System Management 

วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 
กรอบของการจัดการโครงสร้างพ้ืนฐาน การวางแผน การประเมินความจ าเป็น และตัวชี้วัดสมรรถนะ  

การจัดการฐานข้อมูล ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมในอดีต การใช้ข้อมูลการประเมินและการตรวจสอบขณะให้บริการ  
การวิเคราะห์ความผิดพลาดและการจ าลองสมรรถนะ การออกแบบอายุการบริการของโครงสร้างพ้ืนฐาน การ
วิเคราะห์ต้นทุนและผลประโยชน์แบบรอบอายุ การจัดล าดับความส าคัญ การหาค าตอบที่ดีที่สุด และแผนการ
ท างาน 

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. 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวัง (Course Learning Outcome): 
นักศึกษามีความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการระบบโครงสร้างพ้ืนฐานด้านขนส่ง 

 
CET 672   สถิติส าหรับเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา      3 (3-0-9) 
   Statistics for Civil Engineering Technology 

วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 
บทบาทของสถิติในงานวิศวกรรม ความน่าจะเป็น ตัวแปรสุ่มแบบไม่ต่อเนื่อง ตัวแปรสุ่มแบบต่อเนื่อง  

การกระจายตัวของความน่าจะเป็นแบบร่วม การกระจายตัวของความน่าจะเป็นแบบไม่ต่อเนื่องและแบบต่อเนื่องที่
พบบ่อย สถิติเชิงพรรณนา การกระจายตัวของการสุ่มตัวอย่างและการประเมินค่าแบบจุดของพารามิเตอร์ ช่วงเชิง
สถิติส าหรับตัวอย่างเดียว การทดสอบสมมติฐานส าหรับตัวอย่างเดียว การอนุมานเชิงสถิติส าหรับสองตัวอยาง  
สมการถดถอยเชิงเส้นอย่างง่ายและสหสัมพันธ์  หัวข้ออ่ืนในสมการถดถอยเชิงเส้น 

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. 

 
 



95 
 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวัง (Course Learning Outcome): 
1.นักศึกษาสามารถท าการวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนา 
2.นักศึกษาสามารถท าการวิเคราะห์สถิติเชิงอนุมาน 

 
CET 673  เศรษฐศาสตร์การขนส่ง       3 (3-0-9) 
   Transportation Economics 

วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 
ความหมายและบริบทของเศรษฐศาสตร์การขนส่ง การประยุกต์ใช้ทฤษฎีทางด้านเศรษฐศาสตร์ในด้าน

งานวางแผนการขนส่ง การวิเคราะห์โครงการภายใต้สถานการณ์และข้อจ ากัดต่าง ๆ ผลประโยชน์ด้านอื่น ๆ ที่เกิด
จากการพัฒนาโครงการ ขบวนการตัดสินใจ การวิเคราะห์ความเสี่ยง รูปแบบการลงทุนด้วยกลไกและวิธีที่
หลากหลาย ตัวอย่างการประยุกต์ใช้ทฤษฎีทางด้านเศรษฐศาสตร์ในด้านงานวางแผนการขนส่ง 

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. 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวัง (Course Learning Outcome): 
1.นักศึกษามีความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์การขนส่ง 
2.นักศึกษาประยุกต์ใช้ทฤษฎีด้านเศรษฐศาสตร์ในด้านงานวางแผนการขนส่ง 

 
CET 674  วิธีการหาค่าที่ดีที่สุดส าหรับปัญหาด้านขนส่งและโลจิสติกส์   3 (3-0-9) 
   Optimization Methods for Transportation and Logistics Applications 

วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 
แบบจ าลองและวิธีการหาค าตอบที่ดีที่สุด ของปัญหาด้านขนส่ง รวมถึงการจัดตารางรถโดยสารสาธารณะ 

การบรรจุของลงคอนเทนเนอร์ การจัดเส้นทางขนส่งสินค้า การหาต าแหน่งที่ตั้งคลังสินค้า  ความรู้เบื้องต้นของ
วิธีการหาค าตอบที่ดีที่สุด รวมถึงโปรแกรมเชิงเส้น โปรแกรมเชิงจ านวนเต็ม โปรแกรมเชิงโครงข่าย โปรแกรมเชิง
พลวัต และซอฟต์แวร์ของการหาค่าที่ดีที่สุด 

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. 
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ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวัง (Course Learning Outcome): 
1.นักศึกษาสามารถวิเคราะห์โปรแกรมเชิงเส้น ส าหรับปัญหาด้านขนส่งและโลจิสติกส์ 
2.นักศึกษาสามารถวิเคราะห์โปรแกรมเชิงจ านวนเต็ม ส าหรับปัญหาด้านขนส่งและโลจิสติกส์ 

 
CET 675 ทฤษฎีและการสร้างแบบจ าลองตัวเลือกแบบไม่ต่อเนื่อง   3 (3-0-9) 
   Discrete Choice Theory and Modeling 

วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 
วิธีการและสถิติส าหรับการประเมินแบบจ าลองโดยใช้วิธีการประเมินความเป็นไปได้สูงสุด ทฤษฎีตัวเลือก 

แบบจ าลองตัวเลือกแบบไบนารี แบบจ าลองตัวเลือกแบบหลายมิติ ไม่เรียงล าดับและมัลติโนเมียล ทฤษฎีการสุ่ม
และการออกแบบตัวอย่าง แบบจ าลองมัลติโนเมียลแบบเรียงล าดับ การคาดการณ์แบบรวมด้วยแบบจ าลอง
ตัวเลือก การสร้างโมเดลแบบร่วมกันของความชอบที่ถูกระบุและความชอบที่ถูกเปิดเผย   

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. 
 ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวัง (Course Learning Outcome): 

1. นักศึกษาสามารถวิเคราะห์แบบจ าลองตัวเลือกแบบไบนารี ส าหรับการเลือกรูปแบบการ
เดินทางได้ 

2. นักศึกษาสามารถวิเคราะห์แบบจ าลองตัวเลือกแบบมัลติโนเมียล ส าหรับการเลือก
รูปแบบการเดินทางได้ 

 
CET 676  การสร้างและวิเคราะห์แบบจ าลองสถานการณ์ส าหรับโลจิสติกส์  3 (3-0-9) 
   Simulation Modeling and Analysis for Logistics 

วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 
การจ าลองสถานการณ์แบบเหตุการณ์ไม่ต่อเนื่อง การจ าลองของระบบแถวคอยที่มีผู้บริการเดี่ยว การ

จ าลองระบบสินค้าคงคลัง ขั้นตอนในการศึกษาการจ าลอง การสร้างแบบจ าลองที่ถูกต้อง น่าเชื่อถือและมี
รายละเอียดที่เหมาะสม การเลือกการกระจายตัวความน่าจะเป็นของข้อมูลน าเข้า การสร้างตัวแปรสุ่ม  การ
วิเคราะห์ข้อมูลผลลัพธ์ส าหรับระบบเดียว การเปรียบเทียบแบบจ าลองมากกว่าหนึ่งระบบ 
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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. 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวัง (Course Learning Outcome): 
1. นักศึกษาสามารถวิเคราะห์แบบจ าลองสถานการณ์แบบเหตุการณ์ไม่ต่อเนื่องได้ 
2. นักศึกษาสามารถวิเคราะห์ข้อมูลผลลัพธ์จากแบบจ าลองสถานการณ์ได้ 

 
CET 678 หัวข้อพิเศษในด้านวิศวกรรมขนส่งและโลจิสติกส์ 1   3 (3-0-9)      
   Special Topic in Transportation Engineering and Logistics  I 

วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 
ศึกษาหัวข้อพิเศษที่เป็นเรื่องน่าสนใจในปัจจุบันที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา 
Study of topics of current interest in the field of civil engineering technology. 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวัง (Course Learning Outcome): 
 นักศึกษามีความรู้เพ่ิมเติมเกี่ยวกับเทคโนโลยีเฉพาะทางที่มีความส าคัญต่องานวิศวกรรมขนส่ง
และโลจิสติกส์ในปัจจุบันและประยุกต์ใช้ความรู้ดังกล่าวกับสาขาความเชี่ยวชาญของตน 
 
CET 679 หัวข้อพิเศษในด้านวิศวกรรมขนส่งและโลจิสติกส์ 2   3 (3-0-9)      
  Special Topic in Transportation Engineering and Logistics II 

วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 
ศึกษาหัวข้อพิเศษที่เป็นเรื่องน่าสนใจในปัจจุบันที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา 
Study of topics of current interest in the field of civil engineering technology. 

  ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวัง (Course Learning Outcome): 
  นักศึกษามีความรู้เพ่ิมเติมเกี่ยวกับเทคโนโลยีเฉพาะทางที่มีความส าคัญต่องานวิศวกรรมขนส่ง
และโลจิสติกส์ในปัจจุบันและประยุกต์ใช้ความรู้ดังกล่าวกับสาขาความเชี่ยวชาญของตน 
 
CET  601        วิทยานิพนธ์        12 หน่วยกิต                 
   Thesis                   

วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 
นักศึกษาจะต้องท างานวิจัยอิสระในหัวข้อเกี่ยวกับวิศวกรรมโยธา ภายใต้การแนะน าของอาจารย์ 

ผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์ โดยที่หัวข้อวิทยานิพนธ์ได้ผ่านการยอมรับจากคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์  
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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.  
  ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวัง (Course Learning Outcome): 
  นักศึกษาสามารถน าความรู้ที่ได้รับจากการศึกษาในวิชาต่าง ๆ มาพัฒนาต่อยอดเป็นงานวิจัยที่
ตนเองสนใจผ่านการท าวิทยานิพนธ์ อันจะน าไปสู่องค์ความรู้ใหม่ที่เป็นประโยชน์ต่อการศึกษาและการพัฒนา
ประเทศ อีกท้ังสามารถสื่อสารและท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้เป็นอย่างดี 
 
CET  602   การศึกษาโครงการวิจัยเฉพาะเรื่อง     6 หน่วยกิต                  
   Special Research Study 
  วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 

นักศึกษาจะต้องท าการศึกษาโครงการวิจัยเฉพาะเรื่องในหัวข้อเกี่ยวกับวิศวกรรมโยธา ภายใต้การแนะน า
ของอาจารย์ผู้ควบคุมโครงการ  

Each student is required to undertake the special research study in the field of civil 
engineering under supervision of the advisor.  
  ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวัง (Course Learning Outcome): 
  นักศึกษาสามารถน าความรู้ที่ ได้รับจากการศึกษาในวิชาต่าง  ๆ ตลอดจนค าแนะน าด้าน
กระบวนการวิจัยจากอาจารย์ที่ปรึกษามาประยุกต์ใช้กับการศึกษาโครงการวิจัยเฉพาะเรื่องที่ตนเองสนใจ อันจะ
น าไปสู่การต่อยอดองค์ความรู้ที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์ต่อการท างานของตน และต่อการพัฒนาประเทศ  อีกทั้ง
สามารถสื่อสารและท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้เป็นอย่างดี 
 
CET 604 สัมมนาทางเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา     1 (0-3-3) 
   Civil Engineering Technology Seminar 
  วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 

บรรยายพิเศษในเรื่องเกี่ยวกับเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธาจากผู้ทรงคุณวุฒิ  รวมถึงความก้าวหน้าของ
งานวิจัยที่ด าเนินการภายในภาควิชาและของนักศึกษา นักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาทุกคนควรจะเข้าฟัง 
นอกจากนี้นักศึกษายังต้องส่งรายงานสรุปหรือบทวิจารณ์สั้น ๆ ส าหรับหัวข้อการบรรยายด้วย 

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. 
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 ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวัง (Course Learning Outcome): 
  นักศีกษาสามารถสืบค้นข้อมูลเพ่ือการวิจัย นักศึกษาสามารถผลิตสื่อและน าเสนอผลงานวิจัยได้
อย่างถูกต้องชัดเจนนักศึกษาสามารถน าความรู้ที่ได้รับจากผู้ทรงคุณวุฒิมาประยุกต์ ใช้ในการท าวิจัยของตน และ
สามารถสื่อสารและท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้เป็นอย่างดี 
 
CET 605 หัวข้อพิเศษในด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยี  1    3 (3-0-9) 
   Special Topic in Engineering and Technology I 
  วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 

ศึกษาหัวข้อพิเศษที่เป็นเรื่องน่าสนใจในปัจจุบันที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา 
Study of topics of current interest in the field of civil engineering technology. 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวัง (Course Learning Outcome): 
  นักศึกษาสามารถเรียนรู้และเข้าใจเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับงานด้านวิศวกรรมโยธา วิศวกรรม
นอกฝั่ง และวิศวกรรมขนส่งและโลจิสติกส์ 
 
CET 606 หัวข้อพิเศษในด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยี  2    3 (3-0-9) 
   Special Topic in Engineering and Technology II 
  วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 

ศึกษาหัวข้อพิเศษที่เป็นเรื่องน่าสนใจในปัจจุบันที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา 
Study of topics of current interest in the field of civil engineering technology. 

  ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวัง (Course Learning Outcome): 
นักศึกษาสามารถเรียนรู้และเข้าใจเทคโนโลยีที่เก่ียวข้องกับงานด้านวิศวกรรมโยธา วิศวกรรม 

นอกฝั่ง และวิศวกรรมขนส่งและโลจิสติกส์ 
 
CET 607 หัวข้อพิเศษในด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยี  3    3 (3-0-9) 
   Special Topic in Engineering and Technology III 
  วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 

ศึกษาหัวข้อพิเศษที่เป็นเรื่องน่าสนใจในปัจจุบันที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา 
Study of topics of current interest in the field of civil engineering technology. 

  ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวัง (Course Learning Outcome): 
  นักศึกษาสามารถเรียนรู้และเข้าใจเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับงานด้านวิศวกรรมโยธา วิศวกรรม
นอกฝั่ง และวิศวกรรมขนส่งและโลจิสติกส์ 
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CET 608 หัวข้อพิเศษในด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยี  4    3 (3-0-9) 
   Special Topic in Engineering and Technology IV 
  วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 

ศึกษาหัวข้อพิเศษที่เป็นเรื่องน่าสนใจในปัจจุบันที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา 
Study of topics of current interest in the field of civil engineering technology. 

 ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวัง (Course Learning Outcome): 
 นักศึกษาสามารถเรียนรู้และเข้าใจเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับงานด้านวิศวกรรมโยธา วิศวกรรม
นอกฝั่ง และวิศวกรรมขนส่งและโลจิสติกส์ 
 
CET 609 หัวข้อพิเศษในด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยี  5    3 (3-0-9) 
   Special Topic in Engineering and Technology V 
  วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 

ศึกษาหัวข้อพิเศษที่เป็นเรื่องน่าสนใจในปัจจุบันที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา 
Study of topics of current interest in the field of civil engineering technology. 

 ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวัง (Course Learning Outcome): 
 นักศึกษาสามารถเรียนรู้และเข้าใจเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับงานด้านวิศวกรรมโยธา วิศวกรรม
นอกฝั่ง และวิศวกรรมขนส่งและโลจิสติกส์ 
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ภาคผนวก ข. ตารางเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงระหว่างหลักสูตรเดิมและหลักสูตรปรับปรุง 
หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2558 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 หมายเหตุ 

ก. หมวดวิชาบังคับ    4 หน่วยกิต ก. หมวดวิชาบังคับ    4 หน่วยกิต  
สาขาวิชาเอกวิศวกรรมโยธา  สาขาวิชาเอกวิศวกรรมโยธา   
CET 604 สัมมนาทางเทคโนโลยีวศิวกรรมโยธา   
(Civil Engineering Technology Seminar) 

1 (0-3-3)  CET 604 สัมมนาทางเทคโนโลยีวศิวกรรมโยธา   
(Civil Engineering Technology Seminar) 

1 (0-3-3)   

CET 610 การวิเคราะห์และบริหารโครงการ 
(Project Analysis and Management) 

3 (3-0-9)  CET 610 การวิเคราะห์และบริหารโครงการ 
(Project Analysis and Management) 

3 (3-0-9)   

สาขาวิชาเอกวิศวกรรมนอกฝั่ง  สาขาวิชาเอกวิศวกรรมนอกฝั่ง   
CET 604 สัมมนาทางเทคโนโลยีวศิวกรรมโยธา 
(Civil Engineering Technology Seminar) 

1 (0-3-3)  CET 604 สัมมนาทางเทคโนโลยีวศิวกรรมโยธา 
(Civil Engineering Technology Seminar) 

1 (0-3-3)   

CET 641 พื้นฐานงานวิศวกรรมนอกฝั่ง 
(Fundamentals of Offshore Engineering) 

3 (3-0-9)  CET 641 พ้ืนฐานงานวิศวกรรมนอกฝั่ง 
(Fundamentals of Offshore Engineering) 

3 (3-0-9)   

สาขาวิชาเอกวิศวกรรมขนส่งและโลจิสติกส ์  สาขาวิชาเอกวิศวกรรมขนส่งและโลจิสติกส ์   
CET 604 สัมมนาทางเทคโนโลยีวศิวกรรมโยธา 
(Civil Engineering Technology Seminar) 

1 (0-3-3)  CET 604 สัมมนาทางเทคโนโลยีวศิวกรรมโยธา 
(Civil Engineering Technology Seminar) 

1 (0-3-3)   

CET 672 สถิติส าหรบัวิศวกรรมขนส่งและโลจสิติกส ์
(Statistics for Transportation and Logistics Engineering) 

3 (3-0-9)  
 

CET 672 สถิติส าหรบัเทคโนโลยีวศิวกรรมโยธา 
(Statistics for Civil Engineering Technology) 

3 (3-0-9)  เปลี่ยนแปลงช่ือวิชาภาษาไทย 
และภาษาอังกฤษ 

ข. หมวดวิชาเลือก          21 / 27 หน่วยกิต ข. หมวดวิชาเลือก          21 / 27 หน่วยกิต  
-   กลุ่มวิชาเลือกในสาขาวิชาเอก  -   กลุ่มวิชาเลือกในสาขาวิชาเอก   
สาขาวิชาเอกวิศวกรรมโยธา  สาขาวิชาเอกวิศวกรรมโยธา   
CET 621 การวิเคราะห์และออกแบบโครงสร้างคอนกรีต 
(Analysis and Design of Concrete Structures) 
 

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

3 (3-0-9)   
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หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2558 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 หมายเหตุ 
CET 622  การประยุกต์ใช้และออกแบบโครงสร้างเหล็ก 
(Applications and Design of Steel Structures) 

3 (3-0-9)  
 

CET 622 การประยุกต์ใช้และออกแบบโครงสร้างเหล็ก 
(Applications and Design of Steel Structures) 

3 (3-0-9)   
 

CET 623  ระบบโครงสร้างอาคาร 
(Building Structural Systems) 

3 (3-0-9)  CET 623 ระบบโครงสร้างอาคาร 
(Building Structural Systems) 

3 (3-0-9)   

CET 624  การวิเคราะห์และออกแบบโครงสร้างอาคารสูง    
(Analysis and Design of High-Rise Structures) 

3 (3-0-9)  
 

CET 624  การวิเคราะห์และออกแบบโครงสร้างอาคารสูง  
(Analysis and Design of High-Rise Structures) 

3 (3-0-9)  
 

 
 

CET 625 การวิเคราะหโ์ครงสร้างและระเบียบวิธีเชิงตัวเลข
(Structural Analysis and Numerical Methods) 

3 (3-0-9)  
 

CET 625 การวิเคราะหโ์ครงสร้างและระเบียบวิธีเชิงตัวเลข
(Structural Analysis and Numerical Methods) 

3 (3-0-9)  
 

 
 

CET 626  การส ารวจและการทดสอบในงานวิศวกรรมโยธา 
(Investigation and Testing Methods in Civil Engineering) 

3 (3-0-9)  
 

CET 626 การส ารวจและการทดสอบในงานวิศวกรรมโยธา 
(Investigation and Testing Methods in Civil Engineering) 

3 (3-0-9)  
 

 

CET 627  กลศาสตร์ประยุกต์ของวัสดุและโครงสร้าง 
(Applied Mechanics of Materials and Structures) 

3 (3-0-9)  
 

CET 627 กลศาสตร์ประยุกต์ของวัสดุและโครงสร้าง 
(Applied Mechanics of Materials and Structures) 

3 (3-0-9)  
 

 

CET 628  ระบบโครงสร้างพื้นฐาน 
(Infrastructure Systems) 

3 (3-0-9)  CET 628 ระบบโครงสร้างพื้นฐาน 
(Infrastructure Systems) 

3 (3-0-9)   

CET 629  การป้องกัน ซ่อมแซม และการดูแลรักษาอาคาร 
(Building Protection, Repair and Maintenance) 

3 (3-0-9)  
 

CET 629 การป้องกัน ซ่อมแซม และการดูแลรักษาอาคาร 
(Building Protection, Repair and Maintenance) 

3 (3-0-9)  
 

 

CET 630  เทคนิคและเครื่องมือในงานก่อสร้าง 
(Construction Techniques and Equipments) 

3 (3-0-9)  CET 630 เทคนิคและเครื่องมือในงานก่อสร้าง 
(Construction Techniques and Equipment) 

3 (3-0-9)   

CET 631  วิศวกรรมงานระบบในอาคาร 
(Facility Systems in Buildings) 

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

3 (3-0-9)   

CET 632  การเลือกใช้วัสดุในงานวิศวกรรม 
(Materials Selection for Engineering Applications) 
 

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

3 (3-0-9)   
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หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2558 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 หมายเหตุ 
CET 633  การประยุกต์ใช้และออกแบบโครงสร้างคอนกรีตอดัแรง 
(Applications and Design of Prestressed Concrete 
Structures) 

3 (3-0-9)  
 

CET 633 การประยุกต์ใช้และออกแบบโครงสร้างคอนกรีตอดัแรง 
(Applications and Design of Prestressed Concrete 
Structures)        

3 (3-0-9)  
 

 

CET 605 หัวข้อพิเศษ 1  
(Special Topics I) 

3 (3-0-9)  -  - ย้ายไปอยู่กลุ่มวิชาเลือก 
- เปลี่ยนแปลงช่ือวิชาภาษาไทย 

และภาษาอังกฤษ  

-  CET 638 หัวข้อพิเศษในด้านวิศวกรรมโยธา 1 
(Special Topic in Civil Engineering I) 

3 (3-0-9)  รายวิชาเปิดใหม ่

-  CET 639 หัวข้อพิเศษในด้านวิศวกรรมโยธา 2 
(Special Topic in Civil Engineering II) 

3 (3-0-9)  รายวิชาเปิดใหม ่

สาขาวิชาเอกวิศวกรรมนอกฝั่ง  สาขาวิชาเอกวิศวกรรมนอกฝั่ง   
CET 642  ธรณีวิทยากับการส ารวจค้นหาปิโตรเลียมนอกฝั่ง 
(Offshore Petroleum Geology and Exploration) 

3 (3-0-9)  
 

CET 642 ธรณีวิทยากับการส ารวจค้นหาปิโตรเลียมนอกฝั่ง 
(Offshore Petroleum Geology and Exploration) 

3 (3-0-9)  
 

 

CET 643  การจัดการและการวิเคราะห์ความเสีย่งในอุตสาหกรรม
นอกฝั่ง 
(Risk Analysis and Management in Offshore Industry) 

3 (3-0-9)  
 

CET 643 การจัดการและการวเิคราะห์ความเสีย่งในอุตสาหกรรม
นอกฝั่ง 
(Risk Analysis and Management in Offshore Industry) 

3 (3-0-9)  
 

 

CET 644  กลศาสตร์ของไหล และปฏิสมัพันธ์ระหว่างของไหลและ
โครงสร้างนอกฝั่ง 
(Fluid mechanics and Fluid-Offshore Structure 
Interactions) 

3 (3-0-9)  
 

CET 644 กลศาสตร์ของไหล และปฏิสัมพันธ์ระหว่างของไหลและ
โครงสร้างนอกฝั่ง 
(Fluid mechanics and Fluid-Offshore Structure 
Interactions) 

3 (3-0-9)  
 

 

CET 646  การวิเคราะห์โครงสร้างนอกฝั่ง 
(Analysis of Offshore Structures) 

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

3 (3-0-9)   
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CET 647 พลศาสตร์ของโครงสรา้ง 
(Dynamics of  Structures) 

3 (3-0-9)  CET 647 พลศาสตร์ของโครงสรา้ง 
(Dynamics of  Structures) 

3 (3-0-9)   

CET 648  การออกแบบโครงสร้างนอกฝั่งแบบลอยและแบบยึดแนน่ 
(Design of Fixed and Floating Offshore Structures) 

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

3 (3-0-9)   

CET 649  วิศวกรรมฐานรากนอกฝั่ง 
(Offshore Foundation Engineering) 

3 (3-0-9)  CET 649 วิศวกรรมฐานรากนอกฝั่ง 
(Offshore Foundation Engineering) 

3 (3-0-9)   

CET 650  การวิเคราะห์และออกแบบท่อขุดเจาะ  
ท่อส่ง และสายยึดโยงใต้ทะเล 
(Analysis and Design of Risers, Pipelines, and Moorings) 

3 (3-0-9)  
 

CET 650 การวิเคราะห์และออกแบบท่อขุดเจาะ ท่อส่ง และสายยึด
โยงใต้ทะเล 
(Analysis and Design of Risers, Pipelines, and Moorings) 

3 (3-0-9)  
 

 

CET 651  การล้าตัวและการแตกร้าวของโครงสร้างนอกฝั่ง 
(Fatigue and Fracture of Offshore Structures) 

3 (3-0-9)  
 

CET 651 การล้าตัวและการแตกรา้วของโครงสร้างนอกฝั่ง 
(Fatigue and Fracture of Offshore Structures) 

3 (3-0-9)  
 

 

CET 652  เทคโนโลยีและวิศวกรรมการขุดเจาะ 
(Drilling Engineering and Technology) 

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

3 (3-0-9)   

CET 653  ระบบควบคุมและผลิตใต้ทะเล 
(Subsea Production and Control System) 

3 (3-0-9)  CET 653 ระบบควบคุมและผลิตใต้ทะเล 
(Subsea Production and Control System) 

3 (3-0-9)   

CET 654  เทคโนโลยีกระบวนการส าหรับน ้ามันดิบและก๊าซ
ธรรมชาตินอกฝั่ง 
(Process Technology for Offshore Crude Oil and Natural 
Gas) 

3 (3-0-9)  
 

CET 654 เทคโนโลยีกระบวนการส าหรับน ้ามันดิบและก๊าซ
ธรรมชาตินอกฝั่ง 
(Process Technology for Offshore Crude Oil and Natural 
Gas) 

3 (3-0-9)  
 

 

CET 606 หัวข้อพิเศษ 2 
(Special Topic II) 

3 (3-0-9)  -  - ย้ายไปอยู่กลุ่มวิชาเลือก 
- เปลี่ยนแปลงช่ือวิชาภาษาไทย 

และภาษาอังกฤษ  
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หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2558 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 หมายเหตุ 
-  CET 658 หัวข้อพิเศษในด้านวิศวกรรมนอกฝั่ง 1 

(Special Topic in Offshore Engineering I) 
3 (3-0-9)  รายวิชาเปิดใหม ่

-  CET 659 หัวข้อพิเศษในด้านวิศวกรรมนอกฝั่ง 2 
(Special Topic in Offshore Engineering II) 

3 (3-0-9)  รายวิชาเปิดใหม ่

สาขาวิชาเอกวิศวกรรมขนส่งและโลจิสติกส ์  สาขาวิชาเอกวิศวกรรมขนส่งและโลจิสติกส ์   
CET 661 การวิเคราะหโ์ครงข่ายขนส่ง 
(Transportation Network Analysis) 

3 (3-0-9) CET 661 การวิเคราะหโ์ครงข่ายขนส่ง 
(Transportation Network Analysis) 

3 (3-0-9)  

CET 662  การวางแผนการขนส่งในเขตเมือง 
(Urban Transportation Planning) 

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

3 (3-0-9)   

CET 663  ความปลอดภัยของการจราจรทางถนน 
(Road Traffic Safety) 

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

3 (3-0-9)   

CET 664  ระบบสารสนเทศภมูิศาสตรส์ าหรับการขนส่ง   
(Geographic Information System for Transportation) 

3 (3-0-9)  
 

CET 664 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตรส์ าหรับการขนส่ง 
(Geographic Information System for Transportation) 

3 (3-0-9)  
 

 

CET 665 เศรษฐมิติประยุกตส์ าหรับการวิเคราะห์ข้อมูลดา้นขนส่ง 
(Applied Econometrics for Transportation Data Analysis) 

3 (3-0-9)  
 

CET 665 เศรษฐมิติประยุกตส์ าหรับการวิเคราะห์ข้อมูลดา้นขนส่ง 
(Applied Econometrics for Transportation Data Analysis) 

3 (3-0-9)  
 

 

CET 666 การจัดการห่วงโซ่อุปทาน 
(Supply Chain Management) 

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

3 (3-0-9)  

CET 667 การสร้างแบบจ าลองและการพยากรณ์ความต้องการ
เดินทาง 
(Travel Demand Modeling and Forecasting) 

3 (3-0-9) CET 667 การสร้างแบบจ าลองและการพยากรณ์ความต้องการ
เดินทาง 
(Travel Demand Modeling and Forecasting) 

3 (3-0-9)  

CET 668 การประเมินความเหมาะสมและการตัดสินใจในโครงการ
ด้านวิศวกรรมขนส่ง 
(Transportation Project Evaluation and Decision Making) 

3 (3-0-9) CET 668 การประเมินความเหมาะสมและการตัดสินใจในโครงการ
ด้านวิศวกรรมขนส่ง 
(Transportation Project Evaluation and Decision Making) 

3 (3-0-9) แก้ไขค าอธิบายรายวิชา 
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CET 669  การวิเคราะหผ์ลกระทบด้านขนส่งส าหรับการพัฒนาที่ดนิ 
(Transportation Impact Analyses for Site Development) 

3 (3-0-9)  
 

CET 669 การวิเคราะหผ์ลกระทบด้านขนส่งส าหรับการพัฒนาที่ดิน 
(Transportation Impact Analyses for Site Development) 

3 (3-0-9)  
 

 

CET 670  การจ าลองและการปฏบิัติการจราจร 
(Traffic Operation and Simulation) 

3 (3-0-9)  CET 670 การจ าลองและการปฏบิัติการจราจร 
(Traffic Operation and Simulation) 

3 (3-0-9)   

CET 671 การบริหารจดัการระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านขนส่ง 
(Transportation Infrastructure System Management) 

3 (3-0-9)  
 

CET 671 การบริหารจดัการระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านขนส่ง 
(Transportation Infrastructure System Management) 

3 (3-0-9)  
 

 

CET 673  เศรษฐศาสตร์ขนส่ง 
(Transportation Economics) 

3 (3-0-9)  CET 673 เศรษฐศาสตร์การขนส่ง 
(Transportation Economics) 

3 (3-0-9)   

CET 674 วิธีการหาค่าที่ดีที่สุดส าหรับปัญหาด้านขนส่งและ 
โลจสิติกส ์
(Optimization Methods for Transportation and Logistics 
Applications) 

3 (3-0-9)  
 

CET 674 วิธีการหาค่าที่ดีที่สุดส าหรับปัญหาด้านขนส่งและ 
โลจสิติกส ์
(Optimization Methods for Transportation and Logistics 
Applications) 

3 (3-0-9)  
 

 

CET 675 ทฤษฎีและการสร้างแบบจ าลองตัวเลือกแบบไมต่่อเนื่อง 
(Discrete Choice Theory and Modeling) 

3 (3-0-9)  
 

CET 675 ทฤษฎีและการสร้างแบบจ าลองตัวเลือกแบบไมต่่อเนื่อง 
(Discrete Choice Theory and Modeling) 

3 (3-0-9)  
 

 

CET 676 การสร้างและวิเคราะหแ์บบจ าลองสถานการณส์ าหรับ 
โลจสิติกส ์
(Simulation Modeling and Analysis for Logistics) 

3 (3-0-9)  CET 676 การสร้างและวิเคราะหแ์บบจ าลองสถานการณส์ าหรับ 
โลจสิติกส ์
(Simulation Modeling and Analysis for Logistics) 

3 (3-0-9)   

CET 607 หัวข้อพิเศษ 3 
(Special Topic III) 

3 (3-0-9)  -  - ย้ายไปอยู่กลุ่มวิชาเลือก 
- เปลี่ยนแปลงช่ือวิชาภาษาไทย 

และภาษาอังกฤษ  
-  CET 678 หัวข้อพิเศษในด้านวิศวกรรมขนส่งและโลจสิติกส์ 1 

(Special Topic in Transportation Engineering and  
Logistics I) 

3 (3-0-9)  รายวิชาเปิดใหม ่
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-  CET 679 หัวข้อพิเศษในด้านวิศวกรรมขนส่งและโลจสิติกส์ 2 

(Special Topic in Transportation Engineering and Logistics II) 

3 (3-0-9)  รายวิชาเปิดใหม ่

- กลุ่มวิชาเลือก  - กลุ่มวิชาเลือก   
CET 611  การควบคุมและการวางแผนการก่อสร้าง 
(Construction Control and Scheduling) 

3 (3-0-9)  CET 611 การควบคุมและการวางแผนการก่อสร้าง 
(Construction Control and Scheduling) 

3 (3-0-9)   

CET 617  การวิเคราะห์และบริหารการเงินส าหรับโครงการก่อสรา้ง 
Financial Analysis and management in Construction 

3 (3-0-9)  
 

CET 617  การวิเคราะห์และบริหารการเงินส าหรับโครงการก่อสรา้ง   
Financial Analysis and Management in Construction 

3 (3-0-9)   

-  CET 605 หัวข้อพิเศษในด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยี  1 
 Special Topic in Engineering and Technology I 

3 (3-0-9)  - เปลี่ยนแปลงช่ือวิชาภาษาไทย 
และภาษาอังกฤษ 

- ย้ายมาจากกลุ่มวิชาเลือกในสาขา
วิชาเอกวิศวกรรมโยธา 

-  CET 606 หัวข้อพิเศษในด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยี  2 
Special Topic in Engineering and Technology II 

3 (3-0-9)  - เปลี่ยนแปลงช่ือวิชาภาษาไทย 
และภาษาอังกฤษ 

- ย้ายมาจากกลุ่มวิชาเลือกในสาขา
วิชาเอกวิศวกรรมนอกฝั่ง 

-  CET 607 หัวข้อพิเศษในด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยี  3 
Special Topic in Engineering and Technology III 

3 (3-0-9)  - เปลี่ยนแปลงช่ือวิชาภาษาไทย 
และภาษาอังกฤษ 

- ยา้ยมาจากกลุ่มวิชาเลือกในสาขา
วิชาเอกวิศวกรรมขนส่งและโลจสิติกส ์

CET 608 หัวข้อพิเศษ 4 
Special Topic IV   

3 (3-0-9)  CET 608  หัวข้อพิเศษในด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยี  4 
Special Topic in Engineering and Technology IV 

3 (3-0-9)  เปลี่ยนแปลงช่ือวิชาภาษาไทย 
และภาษาอังกฤษ 

CET 609 หัวข้อพิเศษ 5 
Special Topic V 

3 (3-0-9)  CET 609  หัวข้อพิเศษในด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยี  5 
Special Topic in Engineering and Technology V 

3 (3-0-9)  เปลี่ยนแปลงช่ือวิชาภาษาไทย 
และภาษาอังกฤษ 
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หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2558 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 หมายเหตุ 
ค. วิทยานิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระ  12 / 6 หน่วยกิต ค. วิทยานิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระ  12 / 6 หน่วยกิต  

ส าหรับนักศึกษา แผน ก 2  ส าหรับนักศึกษา แผน ก 2   
CET 601 วิทยานิพนธ์                        12  หน่วยกิต 
Thesis 

CET 601 วิทยานิพนธ์                                       12  หน่วยกิต 
Thesis 

 

ส าหรับนักศึกษา แผน ข  ส าหรับนักศึกษา แผน ข   
CET 602 การศึกษาโครงการวิจยัเฉพาะเรื่อง                             6  หน่วยกิต 
Special Research Study 

CET 602 การศึกษาโครงการวิจยัเฉพาะเรื่อง                             6  หน่วยกิต 
Special Research Study 

 

หมวดวิชาภาษาอังกฤษ  หมวดวิชาภาษาอังกฤษ   
LNG 550  วิชาปรับพื้นภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา 
Remedial English Course for Post Graduate Students 

2 (1-2-6)  
 

LNG 550  วิชาปรับพื้นภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา 
Remedial English Course for Post Graduate Students 

2 (1-2-6)  
 

 

LNG 600  วิชาภาษาอังกฤษระหว่างการเรียนในหลักสตูรส าหรับ
นักศึกษาระดับบณัฑติศึกษา 
Insessional  English Course for Post Graduate Students 

3 (2-2-9)  
 

LNG 600  วิชาภาษาอังกฤษระหว่างการเรียนในหลักสตูรส าหรับ
นักศึกษาระดับบณัฑติศึกษา 
Insessional  English Course for Post Graduate Students 

3 (2-2-9)  
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ภาคผนวก ค. ประวัติอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
ศ. ดร.สมชาย  ชูชีพสกุล 

Prof. Dr. Somchai Chucheepsakul 
1. ประวัติการศึกษา  
 ปี ค.ศ. 1983  Ph.D. (Civil Engineering), University of Texas, U.S.A. 

 ปี ค.ศ. 1976  M.S.C.E (Civil Engineering), University of Texas,  U.S.A. 
 ปี พ.ศ. 2517  วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ประเทศไทย. 
 

2.   ภาระงานสอน 
 2.1  ภาระงานสอนในปัจจุบัน 
 รายวิชาระดับบัณฑิตศึกษา 
CVE 639  เสถียรภาพของโครงสร้าง                3  หน่วยกิต 
 (Structural Stability) 
CVE 645  วิธีการไฟไนต์เอลิเมนต์ในกลศาสตร์โครงสร้าง     3 หน่วยกิต 
 (Finite Element Method in Structural Mechanics) 
CVE 733  การวิเคราะห์ไฟไนต์เอลิเมนต์ไม่เชิงเส้นของโครงสร้าง   3  หน่วยกิต 
 (Nonlinear Finite Element Analysis of Structures) 
CVE 702  วิทยานิพนธ์                    12   หน่วยกิต 
 (Thesis) 
CET 601   วิทยานิพนธ์        12 หน่วยกิต 
 (Thesis)         
CET 602    การศึกษาโครงการวิจัยเฉพาะเรื่อง     6 หน่วยกิต 
 (Special Research Study) 
CET 604  สัมมนาทางเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา     1   หน่วยกิต 
 (Civil Engineering Technology Seminar) 
CET 644 กลศาสตร์ของไหล และปฏิสัมพันธ์ระหว่างของไหล   3 หน่วยกิต 

 และโครงสร้างนอกฝั่ง    
 (Fluid mechanics and Fluid-Offshore Structure Interactions) 
CET 647  พลศาสตร์ของโครงสร้าง      3 หน่วยกิต 

 (Dynamics of  Structures) 
CET 606    หัวข้อพิเศษ 2        3 หน่วยกิต 
   (Special Topic II) 
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ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้ 
รายวิชาระดับบัณฑิตศึกษา 

CET 601   วิทยานิพนธ์        12 หน่วยกิต 
 (Thesis)         
CET 602    การศึกษาโครงการวิจัยเฉพาะเรื่อง     6 หน่วยกิต 
 (Special Research Study) 
CET 604  สัมมนาทางเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา     1   หน่วยกิต 
 (Civil Engineering Technology Seminar) 
CET 644 กลศาสตร์ของไหล และปฏิสัมพันธ์ระหว่างของไหล   3 หน่วยกิต 

 และโครงสร้างนอกฝั่ง    
 (Fluid mechanics and Fluid-Offshore Structure Interactions) 
CET 647  พลศาสตร์ของโครงสร้าง      3 หน่วยกิต 

 (Dynamics of  Structures) 
CET 606    หัวข้อพิเศษ 2        3 หน่วยกิต 
 (Special Topic II) 

 
3.  เหตุผลที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบหลักสูตรนี้ 
 3.1  คุณวุฒิและสาขาวิชาตรงกับสาขาวิชาของหลักสูตร 
 3.2  ผลงานวิชาการย้อนหลัง 5 ปี   
 วารสารระดับนานาชาติ/ภูมิภาค   
International Journal 

1. Boonme Chinnaboon & Monchai Panyatong & Somchai Chucheepsakul,  2019,  
"Bending analysis of functionally graded plates with arbitrary shapes and boundary 
conditions",  Structural Engineering and Mechanics, An International Journal,  Vol. 71,  
No. 6,  pp. 627-641.   

2. Monchai Panyatong & Boonme Chinnaboon & Somchai Chucheepsakul,  2018,  
"Nonlinear bending analysis of nonlocal nanoplates with general shapes and boundary 
conditions by the boundary-only method",  Engineering Analysis with Boundary 
Elements,  Vol. 87,  pp. 90-110.   

3. Thongchai Phanyasahachart & Somchai Chucheepsakul & Chainarong Athisakul & 
Chainarong Athisakul,  2018,  "Natural Frequencies of a Very Large-Sag Extensible 
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Cable",  Journal of Engineering Mechanics (ASCE),,  Vol. 144,  No. 2,  pp. 060170201-
060170207.   

4. Tawich Pulngern & Chinnawut Jantarasaid & Somchai Chucheepsakul,  2018,  "A 
variational approach for large deflection of ends supported nanorod under a uniformly 
distributed load using intrinsic coordinate finite element",  Applied Mathematic 
Modelling,  Vol. 54,  pp. 34-45.   

 
International Conference 

1. Phasu Sairuamyat & Peerasit Mahasuwanchai & Chainarong Athisakul & Chainarong 
Athisakul & Sutat Leelataviwat & Somchai Chucheepsakul,  2019 ,  "Application of 3D 
Laser Scanning Technology for Preservation and Monitoring of Thai Pagoda: A Case 
Study of Wat Krachee Ayutthaya",  Proceedings of International Conference on 
Sustainable Energy and Green Technology 2019,  13 - 16 December 2019.  ฺ Bangkok, 
Thailand Bangkok.  pp. 1-6.   
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ศ. ดร.ชัย  จาตุรพิทักษ์กุล 
Prof. Dr. Chai  Jaturapitakkul 

1.  ประวัติการศึกษา  
      ปี ค.ศ. 1993  Ph.D. (Civil Engineering), New Jersey Institute of Technology, U.S.A.  
      ปี ค.ศ. 1987  M.Eng. (Structural Engineering and Construction), Asian Institute of 

Technology, Thailand 
      ปี พ.ศ. 2527 วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา), สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, ประเทศไทย  
 
2.  ภาระการสอน 
 2.1  ภาระการสอนในปัจจุบัน  
  รายวิชาระดับบัณฑิตศึกษา  
CVE 632  การออกแบบโครงสร้างคอนกรีตขั้นสูง    3     หน่วยกิต 
   (Advanced Design of Concrete Structures)  
CVE 641  คอนกรีตเทคโนโลยีขั้นสูง                     3     หน่วยกิต 
  (Advanced Concrete Technology) 
CVE 701  ระเบียบวิธีวิจัย      1    หน่วยกิต 
  (Research Methodology) 
CVE 702  วิทยานิพนธ์        12    หน่วยกิต 
  (Thesis)  
CET 601   วิทยานิพนธ์       12 หน่วยกิต 
 (Thesis)         
CET 602  การศึกษาโครงการวิจัยเฉพาะเรื่อง    6 หน่วยกิต 
  (Special Research Study) 

 ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้ 
รายวิชาระดับบัณฑิตศึกษา 

CET 601   วิทยานิพนธ์       12 หน่วยกิต 
 (Thesis)         
CET 602   การศึกษาโครงการวิจัยเฉพาะเรื่อง    6 หน่วยกิต 
  (Special Research Study) 
3.  เหตุผลที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบหลักสูตรนี้ 
 3.1  คุณวุฒิและสาขาวิชาตรงกับสาขาวิชาของหลักสูตร 
 3.2  ผลงานวิชาการย้อนหลัง 5 ปี   
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International Journal 
1. Weerachart Tangchirapat & Weerachart Tangchirapat & Saofee Dueramae & Chai 

Jaturapitakkul & ปิติ  S. & ปริญญา จินดาประเสริฐ ,  2019,  "Investigation of compressive 
strength and microstructures of activated cement free binder from fly-ash-calcium 
carbide residue mixture",  Journal of Materials Research and Technology,  Vol. 8,  No. 
5,  pp. 4757-4765.   

2. Weerachart Tangchirapat & Weerachart Tangchirapat & Akkadath Abdulmatin & Chai 
Jaturapitakkul,  2019,  "Environmentally friendly interlocking concrete paving block 
containing new cementing material and recycled concrete aggregate",  European 
Journal of Environmental and Civil Engineering,  Vol. 23,  No. 12,  pp. 1467-1484.   

3. Weerachart Tangchirapat & Weerachart Tangchirapat & Punnaman Norrarat & Smith 
Songpiriyakij & Chai Jaturapitakkul,  2019,  "Evaluation of Strengths from Cement 
Hydration and Slag Reaction of Mortars Containing High Volume of Ground River Sand 
and GGBF Slag",  ADVANCES IN CIVIL ENGINEERING,  Vol. 2016,  No. 32,  pp. 1-12.   

4. Weerachart Tangchirapat & Weerachart Tangchirapat & Suwat Ramjan & Chai 
Jaturapitakkul,  2018,  "Influence of bagasse ash with different fineness on alkali-silica 
reactivity of mortar",  Materiales de Construccion,  Vol. 68,  No. 332,  pp. 1-12.   

5. Chai Jaturapitakkul & Akkadath Abdulmatin & Weerachart Tangchirapat & Weerachart 
Tangchirapat,  2018,  "An investigation of bottom ash as a pozzolanic material",  
Construction and Building Materials,  Vol. 186,  pp. 155-162.   
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ศ. ดร.ชัยยุทธ  ชินณะราศรี 
Prof. Dr. Chaiyuth Chinnarasri 

1. ประวัติการศึกษา  
 ปี ค.ศ. 1997  D.Eng.  (Water Eng. and Management), Asian Institute of Technology,  

Thailand. 
 ปี ค.ศ. 1990  M.Eng (Hydraulic and Coastal Eng.), Asian Institute of Technology,  

Thailand. 
 ปี พ.ศ. 2528  วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา), สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, ประเทศไทย. 
 

2.   ภาระงานสอน 
 2.1  ภาระงานสอนในปัจจุบัน 
 รายวิชาระดับบัณฑิตศึกษา 
CVE 688  ชลศาสตร์ชายฝั่งทะเล       3   หน่วยกิต 
 (Coastal Hydraulics) 
CVE 689  ชลศาสตร์ของน ้าขึ้นน ้าลงและของบริเวณปากแม่น ้า   3   หน่วยกิต 
 (Tidal and Estuarine Hydraulics) 
CVE 691  กลศาสตร์และกระบวนการของแม่น ้า     3   หน่วยกิต 
 (River Mechanics and Fluvial Processes) 
CVE 702  วิทยานิพนธ์                    12    หน่วยกิต 
 (Thesis) 
CET 601   วิทยานิพนธ์        12 หน่วยกิต 
 (Thesis)         
CET 602    การศึกษาโครงการวิจัยเฉพาะเรื่อง     6 หน่วยกิต 
 (Special Research Study) 
CET 644 กลศาสตร์ของไหล และปฏิสัมพันธ์ระหว่างของไหลและโครงสร้างนอกฝั่ง 3 หน่วยกิต 
 (Fluid mechanics and Fluid-Offshore Structure Interactions) 

 ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้ 
รายวิชาระดับบัณฑิตศึกษา 

CET 601   วิทยานิพนธ์        12 หน่วยกิต 
 (Thesis)         
CET 602    การศึกษาโครงการวิจัยเฉพาะเรื่อง     6 หน่วยกิต 
 (Special Research Study) 
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CET 644 กลศาสตร์ของไหล และปฏิสัมพันธ์ระหว่างของไหลและโครงสร้างนอกฝั่ง 3 หน่วยกิต 
 (Fluid mechanics and Fluid-Offshore Structure Interactions) 
 
3.  เหตุผลที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบหลักสูตรนี้ 
 3.1  คุณวุฒิและสาขาวิชาตรงกับสาขาวิชาของหลักสูตร 
 3.2  ผลงานวิชาการย้อนหลัง 5 ปี 

National Journal 
1. ชัยยุทธ ชินณะราศรี & ณัฐดนัย ธรรมประเสริฐดี,  2562,  "Behavior of suspended sediment at 

the lower Chao Phraya River",  วิศวกรรมสารฉบับวิจัยและพัฒนา,  Vol. 30,  No. 3,  pp. 7-29.   
2. ชัยยุทธ ชินณะราศรี,  2562,  "Spreading behavior of warm water in the Chao Phraya River 

influenced by tides",  วิศวกรรมสารฉบับวิจัยและพัฒนา,  Vol. 30,  No. 2,  pp. 77-93.   
3. ชัยยุทธ ชินณะราศรี & คมสัน วิริยกิจจา ,  2560 ,  "Investigation of wave transmission of 

floating breakwater",  วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ,  Vol. 40,  No. 4,  pp. 585-600.   
4. ชัยยุทธ ชินณะราศรี & สมเกียรติ อภิพัฒนวิศว์ & กิตติธัช โพธิวิจิตร,  2560,  "A study of flow 

characteristics in the lower Chao Phraya River using acoustic doppler velocity 
technology",  วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ,  Vol. 40,  No. 2,  pp. 217-235.   

5. ชัยยุทธ ชินณะราศรี & สัจจา บรรจงศิริ & บ าเพ็ญ เขียวหวาน & ปาลีรัตน์ การดี,  2560,  "Lesson 
learned in alleviating flooding at a community level",  วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ ,  Vol. 
40,  No. 1,  pp. 103-115.   
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รศ. ดร.วรัช  ก้องกิจกุล 
Assoc. Prof. Dr. Warat  Kongkitkul 

1.  ประวัติการศึกษา  
      ปี ค.ศ. 2004  Ph.D. (Civil Engineering), University of Tokyo, Japan  
      ปี ค.ศ. 2001  M.Eng. (Civil Engineering), Asian Institute of Technology, Thailand 
      ปี พ.ศ. 2542 วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ประเทศไทย  
2.  ภาระการสอน 
 2.1  ภาระการสอนในปัจจุบัน  
 รายวิชาระดับบัณฑิตศึกษา 
CVE 654   เครื่องมือวัดในงานวิศวกรรมเทคนิคธรณี     3   หน่วยกิต 
  (Geotechnical Instrumentation) 
CVE 661   กลศาสตร์ของดินขั้นสูง      3    หน่วยกิต  
  (Advanced Soil Mechanics) 
CVE 666   ทฤษฎีกลศาสตร์ของดิน      3    หน่วยกิต 
  (Theoretical Soil Mechanics) 
CVE 701   ระเบียบวิธีวิจัย                                 1    หน่วยกิต 
  (Research Methodology) 
CVE 702   วิทยานิพนธ์                    12   หน่วยกิต 
  (Thesis) 
CVE 703   สัมมนาทางวิศวกรรมโยธา                            1    หน่วยกิต 
  (Civil Engineering Seminar) 
CET 601   วิทยานิพนธ์        12   หน่วยกิต 
 (Thesis)         
CET 602  การศึกษาโครงการวิจัยเฉพาะเรื่อง     6    หน่วยกิต 
 (Special Research Study) 

 ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้ 
 รายวิชาระดับบัณฑิตศึกษา 
CET 601   วิทยานิพนธ์        12   หน่วยกิต 
 (Thesis)         
CET 602    การศึกษาโครงการวิจัยเฉพาะเรื่อง     6    หน่วยกิต 
 (Special Research Study) 
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3.  เหตุผลที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบหลักสูตรนี้ 
 3.1  คุณวุฒิและสาขาวิชาตรงกับสาขาวิชาของหลักสูตร 
 3.2  ผลงานวิชาการย้อนหลัง 5 ปี 
International Journal 

1. Warat Kongkitkul & Fumio Tatsuoka & Pornkasem Jongpradist & Nuttapol Nuntapanich,  
2018,  "Prediction of creep behaviour from load relaxation behaviour of polymer 
geogrids",  Geosynthetics International,  Vol. 25,  No. 3,  pp. 334-349.   

2. Warat Kongkitkul & Fumio Tatsuoka & Thitapan Chantachot,  2018,  "Effects of 
temperature rise on load-strain-time behaviour of polymer geogrids and simulations",  
Geosynthetics International,  Vol. 25,  No. 3,  pp. 287-303.   

3. Pornkasem Jongpradist & Pornthap Pramthawee & Warat Kongkitkul & Pitthaya 
Jamsawang & Raksiri Sukkarak,  2018,  "Deformation analysis of high CFRD considering 
the scaling effects",  Geomechanic and Engineering,  Vol. 14,  No. 3,  pp. 221-224.   

4. Warat Kongkitkul & Komwut Kaewsresai & Pornkasem Jongpradist & Suksun 
Horpibulsuk,  2017,  "Use of geogrid encasement to increase the ductility of cement-
mixed clay",  Journal of Testing and Evaluation,  Vol. 45,  No. 5,  pp. 1787-1799.   

5. Warat Kongkitkul & Agawit Thaothip,  2017,  "Strength and deformation characteristics 
of EPS bead-mixed sand",  International Journal of GEOMATE,  Vol. 13,  No. 35,  pp. 8-
15.   
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รศ. ดร.วีรชาติ  ตั้งจิรภัทร 
Assoc. Prof. Dr. Weerachart Tangchirapat 

1.  ประวัติการศึกษา  
      ปี พ.ศ. 2551 ปร.ด. (วิศวกรรมโยธา), มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, ประเทศไทย  
     ปี พ.ศ. 2547 วศ .ม .  (วิศวกรรมโยธา), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, ประเทศไทย  
     ปี พ.ศ. 2543  ค.อ.บ. (วิศวกรรมโยธา), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, ประเทศไทย  
 
2.  ภาระการสอน 
 2.1  ภาระการสอนในปัจจุบัน  
 รายวิชาระดับบัณฑิตศึกษา 
CVE 735   ความทนทาน การป้องกัน และซ่อมแซมคอนกรีต    3    หน่วยกิต 
  (Concrete Durability, Protection, and Repair) 
CVE 703   สัมมนาทางวิศวกรรมโยธา                            1     หน่วยกิต 
  (Civil Engineering Seminar) 
CVE 702   วิทยานิพนธ์                             12     หน่วยกิต 
  (Thesis) 
CET 601   วิทยานิพนธ์        12 หน่วยกิต 
 (Thesis)         
CET 602    การศึกษาโครงการวิจัยเฉพาะเรื่อง     6 หน่วยกิต 
 (Special Research Study) 
CET 604  สัมมนาทางเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา     1   หน่วยกิต 
 (Civil Engineering Technology Seminar) 

 ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้ 
รายวิชาระดับบัณฑิตศึกษา 

CET 601   วิทยานิพนธ์        12 หน่วยกิต 
 (Thesis)         
CET 602    การศึกษาโครงการวิจัยเฉพาะเรื่อง     6 หน่วยกิต 
 (Special Research Study) 
CET 604  สัมมนาทางเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา     1   หน่วยกิต 
 (Civil Engineering Technology Seminar) 
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3.  เหตุผลที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบหลักสูตรนี้ 
 3.1  คุณวุฒิและสาขาวิชาตรงกับสาขาวิชาของหลักสูตร 
 3.2  ผลงานวิชาการย้อนหลัง 5 ปี 
International Journal 

1. Weerachart Tangchirapat & Weerachart Tangchirapat & Saofee Dueramae & Chai 
Jaturapitakkul & ปิติ  S. & ปริญญา จินดาประเสริฐ ,  2019,  "Investigation of compressive 
strength and microstructures of activated cement free binder from fly-ash-calcium 
carbide residue mixture",  Journal of Materials Research and Technology,  Vol. 8,  No. 
5,  pp. 4757-4765.   

2. Weerachart Tangchirapat & Weerachart Tangchirapat & Akkadath Abdulmatin & Chai 
Jaturapitakkul,  2019,  "Environmentally friendly interlocking concrete paving block 
containing new cementing material and recycled concrete aggregate",  European 
Journal of Environmental and Civil Engineering,  Vol. 23,  No. 12,  pp. 1467-1484.   

3. Weerachart Tangchirapat & Weerachart Tangchirapat & Punnaman Norrarat & Smith 
Songpiriyakij & Chai Jaturapitakkul,  2019,  "Evaluation of Strengths from Cement 
Hydration and Slag Reaction of Mortars Containing High Volume of Ground River Sand 
and GGBF Slag",  ADVANCES IN CIVIL ENGINEERING,  Vol. 2016,  No. 32,  pp. 1-12.   

4. Weerachart Tangchirapat & Weerachart Tangchirapat & Suwat Ramjan & Chai 
Jaturapitakkul,  2018,  "Influence of bagasse ash with different fineness on alkali-silica 
reactivity of mortar",  Materiales de Construccion,  Vol. 68,  No. 332,  pp. 1-12.   

5. Chai Jaturapitakkul & Akkadath Abdulmatin & Weerachart Tangchirapat & Weerachart 
Tangchirapat,  2018,  "An investigation of bottom ash as a pozzolanic material",  
Construction and Building Materials,  Vol. 186,  pp. 155-162.   
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รศ.เอนก  ศิริพานิชกร 
Assoc. Prof. Anek Siripanichgorn 

1.  ประวัติการศึกษา  
 ปี ค.ศ. 1985 M.Eng. (Structural Engineering), Asian Institute of Technology, Thailand 
 ปี พ.ศ. 2525   วศ.บ. เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง (วิศวกรรมโยธา), สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, 
                            ประเทศไทย  
 
2.  ภาระการสอน 
 2.1  ภาระการสอนในปัจจุบัน  
 รายวิชาระดับบัณฑิตศึกษา 
CVE 702   วิทยานิพนธ์                             12     หน่วยกิต 
  (Thesis) 
CET 601   วิทยานิพนธ์        12 หน่วยกิต 
 (Thesis)         
CET 602    การศึกษาโครงการวิจัยเฉพาะเรื่อง     6 หน่วยกิต 
 (Special Research Study) 
CET 623   ระบบโครงสร้างอาคาร       3 หน่วยกิต 
 (Building Structural Systems) 
CET 629 การป้องกัน ซ่อมแซม และการดูแลรักษาอาคาร    3  หน่วยกิต 
 (Building Protection, Repair and Maintenance) 

 ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้ 
รายวิชาระดับบัณฑิตศึกษา 

CET 601   วิทยานิพนธ์        12 หน่วยกิต 
 (Thesis)         
CET 602    การศึกษาโครงการวิจัยเฉพาะเรื่อง     6 หน่วยกิต 
 (Special Research Study) 
CET 623   ระบบโครงสร้างอาคาร       3 หน่วยกิต 
 (Building Structural Systems) 
CET 629 การป้องกัน ซ่อมแซม และการดูแลรักษาอาคาร    3  หน่วยกิต 
 (Building Protection, Repair and Maintenance) 
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3.  เหตุผลที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบหลักสูตรนี้ 
 3.1  คุณวุฒิและสาขาวิชาตรงกับสาขาวิชาของหลักสูตร 
 3.2  ผลงานวิชาการย้อนหลัง 5 ปี 
National Conference 

1. เอนก ศิริพานิชกร & ปัทมา ทองแพง,  2016,  "A Study on Factors Affecting Customer's 
Satifaction in Safety after the Delivery of Condominium Units",  การประชุมวิชาการ
วิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 21,  28 - 30 มิถุนายน 2016.  โรงแรมสิมิหลา อ าเภอเมือง สงขลา.  
pp. 6.   

1. Sukontasukkul, P. , Uthaichotirat, P. , Sangpet, T. , Sisomphon, K. , Newlands, M. , 
Siripanichgorn, A.  and Chindaprasirt, P.  (2019)  :  “ Thermal Properties of lightweight 
concrete incorporating high contents of phase change materials” , Construction and 
Building Materials, Vol. 207, pp. 431-439.  

2. Leelataviwat, S., Wongpakdee, N. and Siripanichgorn, A. (2016) : “Bracing for the future: 
An Application of steel braced frame for areas with moderate seismic 
risks” , Proceedings of 2016 ASEAN Iron and Steel Sustainability Forum, November 
14-16, 2016,  The Landmark Bangkok, Thailand, pp. 1-8. 

3. ปัทมา ทองแพง และ เอนก ศิริพานิชกร  )2559(  "การศึกษาปัจจัยที่มีผลกระทบต่อความพึงพอใจของ
ลูกค้าในด้านความปลอดภัยหลังรับมอบห้องในอาคารชุด" , การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธา
แห่งชาติ ครั้งที่ 21, วันที่ 28-30 มิถุนายน 2559, ณ โรงแรมบีพี สมิหลา บีช จ .สงขลา, CEM527. 
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รศ. ดร.พรเกษม  จงประดิษฐ์ 
Assoc. Prof. Dr Pornkasem Jongpradist 

1.  ประวัติการศึกษา  
 ปี ค.ศ. 2001  Ph.D. (Civil Engineering.), University of Tokyo, Japan 

      ปี ค.ศ. 1998  M.Eng. (Civil Engineering.), University of Tokyo, Japan 
      ปี พ.ศ. 2539 วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ประเทศไทย  
 
2.  ภาระการสอน 
 2.1  ภาระการสอนในปัจจุบัน  
 รายวิชาระดับบัณฑิตศึกษา 
CVE 661 กลศาสตร์ของดินขั้นสูง      3 หน่วยกิต 
  (Advanced Soil Mechanics) 
CVE 657 การวิเคราะห์เชิงตัวเลขในงานวิศวกรรมเทคนิคธรณี   3 หน่วยกิต 
  (Numerical Analysis in Geotechnical Engineering) 
CVE 701 ระเบียบวิธีวิจัย       1 หน่วยกิต 
  (Research Methodology) 
CVE 702   วิทยานิพนธ์                             12     หน่วยกิต 
  (Thesis) 
CET 601   วิทยานิพนธ์        12 หน่วยกิต 
 (Thesis)         
CET 602    การศึกษาโครงการวิจัยเฉพาะเรื่อง     6 หน่วยกิต 
 (Special Research Study) 

 ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้ 
รายวิชาระดับบัณฑิตศึกษา 

CET 601   วิทยานิพนธ์        12 หน่วยกิต 
 (Thesis)         
CET 602    การศึกษาโครงการวิจัยเฉพาะเรื่อง     6 หน่วยกิต 
 (Special Research Study) 
 
3.  เหตุผลที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบหลักสูตรนี้ 
 3.1  คุณวุฒิและสาขาวิชาตรงกับสาขาวิชาของหลักสูตร 
 3.2  ผลงานวิชาการย้อนหลัง 5 ปี 
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International Journal 
 

1. พิทยา แจ่มสว่าง & พานิช วุฒิพฤกษ์ & ปิติ Sukontasukkul & Pornkasem Jongpradist & สุขสันต์ 
หอพิบูลย์สุข & ปริญญา จินดาประเสริฐ ,  2019,  "Performances of SDCM and DCM walls 
under deep excavation in soft clay: Field tests and 3D simulations",  Soils and 
Foundations,  Vol. 59,  pp. 1728–1739.   

2. พิทยา แจ่มสว่าง & พานิช วุฒิพฤกษ์ & D.t. Bergado & Pornkasem Jongpradist & พรพจน์ ตันเส็ง
,  2019,  "Effectiveness of deep cement mixing walls with top-down construction for 
deep excavations in soft clay: Case study and 3D simulation",  Acta Geotechnica,  Vol. 
14,  No. 1,  pp. 225–246.   

3. พิทยา แจ่มสว่าง & ปิติ S. & ปริญญา จินดาประเสริฐ & Pornkasem Jongpradist & รักษ์ศิริ สุขรักษ์,  
2019,  "Effect of Polypropylene Fiber on the Flexural Strength Properties of Lightweight 
Foam Mixed Soil",  Advances in Materials Science and Engineering,  Vol. 2019,  pp. 12.   

4. Pornkasem Jongpradist & สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ & ประทีป หลือประเสริฐ & กชมน เรืองวิโรจนกุล,  
2019,  "Dependence of tunnel deformation due to adjacent pile under loading on 
tunnel geometry",  Geomate,  Vol. 16,  No. 54,  pp. 193-199.   

5. Pornkasem Jongpradist & พรเทพ เปรมทวี & รักษ์ศิริ สุขรักษ์ ,  2019,  "A modified valley 
shape factor for the estimation of rockfill dam settlement, Computers and 
Geotechnics",  Computers and Geotechnics,  Vol. 108,  pp. 244-256.   
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รศ. ดร.วิโรจน์  ศรีสุรภานนท์ 
Assoc. Prof. Dr. Viroat  Srisurapanon 

1.  ประวัติการศึกษา  
 ปี ค.ศ. 1996 Ph.D.  (Human-Social. Information Science), Tohoku University, Japan 
      ปี ค.ศ. 1992 M.Eng. (Transportation Engineering), Asian Institute of Technology, 

Thailand  
      ปี พ.ศ. 2532  วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, ประเทศไทย  
 
2.  ภาระการสอน 
 2.1  ภาระการสอนในปัจจุบัน  
 รายวิชาระดับบัณฑิตศึกษา 
CVE 673 สถิติขั้นสูงส าหรับการศึกษาด้านการขนส่ง    3     หน่วยกิต 
  (Advanced Statistical Methods for Transportation Studies) 
CVE 701 ระเบียบวิธีวิจัย       1     หน่วยกิต 
  (Research Methodology) 
CVE 702   วิทยานิพนธ์                             12     หน่วยกิต 
  (Thesis) 
CVE 704  หัวข้อพิเศษ 1        3 หน่วยกิต 
  (Special Topics) 
CET 601   วิทยานิพนธ์        12 หน่วยกิต 
 (Thesis)         
CET 602    การศึกษาโครงการวิจัยเฉพาะเรื่อง     6 หน่วยกิต 
 (Special Research Study) 

 ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้ 
รายวิชาระดับบัณฑิตศึกษา 

CET 601   วิทยานิพนธ์        12 หน่วยกิต 
 (Thesis)         
CET 602    การศึกษาโครงการวิจัยเฉพาะเรื่อง     6 หน่วยกิต 
 (Special Research Study) 
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3.  เหตุผลที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบหลักสูตรนี้ 
 3.1  คุณวุฒิและสาขาวิชาตรงกับสาขาวิชาของหลักสูตร 
 3.2  ผลงานวิชาการย้อนหลัง 5 ปี 
International Journal 

1. Sirichai Kanlayanarat & Benjamaporn Matulaprungson & Chalermchai Wongs-aree & 
Viroat Srisurapanon & Panida Boonyarithongchai,  2019 ,  "Quality management in the 
supply chain of Thai mango for Japanese market",  Journal of Food, Agriculture & 
Environment,  Vol. 17,  No. 3&4,  pp. 14-20.   

 
National Conference 

1. วิโรจน์ ศรีสุรภานนท์ & อาทิยา เผ่าพงษ์ & สุทธิดา นวสุขส าราญ & อรรถพล พรหมอินทร์,  2019,  
"Improving Sidewalk in the Community (Case study of Soi Phuttha Bucha 44)",  The 7th 
Thailand Bike and Walk Forum,  21  - 2 1  กั น ย ายน  2019 .  Knowledge Exchange for 
Innovation Center, King Mongkut's University of Technology Thonburi กรุงเทพมหานคร.  
pp. 37-47.  

2. ธนวัฒน์ ธวัชธนไพศาล & วิโรจน์ ศรีสุรภานนท์ & นนทกร วัฒนวิบูลย์ & รัฐเขต จุนันท์,  2019,  
"Parking Management on Phutthabucha Road, Bangkok",  การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธา
แห่งชาติ ครัง้ ที่ 24,  10 - 12 กรกฎาคม 2019.  โรงแรมเซ็นทาราและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ อ.เมือง จ.
อุดรธานี.  pp. TRL008.  

3. วิโรจน์ ศรีสุรภานนท์ & พิษณุรักษ์ เจริญวัย & อชิรญาณ์ สอนสาย & ธนวัฒน์ ธวัชธนไพศาล,  2019,  
"Factors influencing carpool to school",  การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครัง้ ที่ 24 ,  
10 - 12 กรกฎาคม 2019.  โรงแรมเซ็นทาราและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ อ.เมือง จ.อุดรธานี.  pp. 
TRL024.   
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รศ. ดร.สุทัศน์  ลีลาทวีวัฒน์ 
Assoc. Prof. Dr. Sutat   Leelataviwat 

1. ประวัติการศึกษา  
 ปี ค.ศ. 1998  Ph.D. (Civil Engineering), University of Michigan, U.S.A. 
 ปี ค.ศ. 1995  M.Eng. (Civil Engineering),  University of Michigan, U.S.A. 
 ปี พ.ศ. 2536  วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ประเทศไทย 
 

2.   ภาระงานสอน 
  2.1  ภาระงานสอนในปัจจุบัน 

 รายวิชาระดับปริญญาตรี 
CVE 341     การออกแบบโครงสร้างเหล็กและไม้     3 หน่วยกิต 

 (Steel and Timber Design) 
CVE 401     โครงร่างงานวิศวกรรมโยธา      3 หน่วยกิต 

 (Civil Engineering Project Proposal)     
CVE 402     โครงงานวิศวกรรมโยธา       3 หน่วยกิต 

  (Civil Engineering Project) 
CVE 444     Prestressed Concrete Design     2 หน่วยกิต 
 

 รายวิชาระดับบัณฑิตศึกษา 
CET 601     วิทยานิพนธ์        12 หน่วยกิต 
  (Thesis)         
CET 602     การศึกษาโครงการวิจัยเฉพาะเรื่อง     6 หน่วยกิต 

 (Special Research Study) 
CET 623     ระบบโครงสร้างอาคาร      3 หน่วยกิต 

 (Building Structural Systems) 
CET 624     การวิเคราะห์และออกแบบโครงสร้างอาคารสูง    3 หน่วยกิต 

 (Analysis and Design of High-Rise Structures) 
CVE 647     พลศาสตร์ของโครงสร้าง      3 หน่วยกิต 

 Dynamics of  Structures 
CVE 648     การออกแบบโครงสร้างนอกฝั่งแบบลอยและแบบยึดแน่น  3 หน่วยกิต 

 (Design of Fixed and Floating Offshore Structures) 
 

http://www.kmutt.ac.th/rippc/civil16.htm
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CVE 701    ระเบียบวิธีวิจัย       1 หน่วยกิต 
 (Research Methodology) 

CVE 702 วิทยานิพนธ์        12 หน่วยกิต 
  (Thesis) 
CVE 901     วิทยานิพนธ์        36 หน่วยกิต 
  (Dissertation) 
 
 2.2  ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้ 
CET 601     วิทยานิพนธ์        12 หน่วยกิต 
  (Thesis)         
CET 602     การศึกษาโครงการวิจัยเฉพาะเรื่อง     6 หน่วยกิต 

 (Special Research Study) 
CET 623     ระบบโครงสร้างอาคาร      3 หน่วยกิต 

 (Building Structural Systems) 
CET 624     การวิเคราะห์และออกแบบโครงสร้างอาคารสูง    3 หน่วยกิต 

 (Analysis and Design of High-Rise Structures) 
CET 647     พลศาสตร์ของโครงสร้าง      3 หน่วยกิต 

 (Dynamics of  Structures) 
CET 648     การออกแบบโครงสร้างนอกฝั่งแบบลอยและแบบยึดแน่น  3 หน่วยกิต 

 (Design of Fixed and Floating Offshore Structures) 
 
3.  เหตุผลที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบหลักสูตรนี้ 

1.1  คุณวุฒิและสาขาวิชาตรงกับสาขาวิชาของหลักสูตร 
1.2 ผลงานวิชาการย้อนหลัง 5 ปี  

International Journal 
1. Jarun Srechai & Sutat Leelataviwat & อานนท์  วงแก้ว & ปณิ ธาน ลักคุณประสิทธิ์ ,  2017,  

"Experimental and analytical evaluation of a low-cost seismic retrofitting method for 
masonry-infilled non-ductile RC frames",  Earthquake and Structures,  Vol. 12,  No. 6,  
pp. 699.   
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 International Conference 
1. Phasu Sairuamyat & Peerasit Mahasuwanchai & Chainarong Athisakul & Chainarong 

Athisakul & Sutat Leelataviwat & Somchai Chucheepsakul,  2019,  "Application of 3D 
Laser Scanning Technology for Preservation and Monitoring of Thai Pagoda: A Case 
Study of Wat Krachee Ayutthaya",  Proceedings of International Conference on 
Sustainable Energy and Green Technology 2019,  13 - 16 December 2019.   ฺBangkok, 
Thailand Bangkok.  pp. 1-6.   

2. Peerasit Mahasuwanchai & Natthanan Wonganan & Chainarong Athisakul & Chainarong 
Athisakul & Weerachart Tangchirapat & Weerachart Tangchirapat & Sutat Leelataviwat & 
Raktipong Sahamitmongkol,  2019,  "Engineering Properties of Ancient Masonry 
Materials in Thailand and Substitution Materials for Historical Structures Preservation",  
Proceedings of International Conference on Sustainable Energy and Green Technology 
2019,,  13 - 16 December 2019.  Bangkok, Thailand  ฺBangkok.  pp. 1-6.   

3. Sutat Leelataviwat & Pisey Chim & Wongsa Wararuksajja,  2019,  "Seismic Behavior of 
Hybrid Coupled Walls with Partially Restrained Steel Coupling Beam Connections",  3rd 
National Conference on Wind and Earthquake Engineering & International Seminar on 
Sustainable Construction Engineering (NCWE & ISSCE 2019),  12 - 13 July 2019.  Impiana 
Hotel Kuala Lumper.  pp. 1.   

4. เป็นหนึ่ง วานิชชัย & Hasan Tariq & Sutat Leelataviwat & Wongsa Wararuksajja & Natakan 
Naiyana,  2019,  "COMPARISON OF SEISMIC STRENGTHENING METHODS FOR SOFT- 
STORY RC FRAMES USING BUCKLING-RESTRAINED BRACES AND CONCRETE JACKETING",  
International Conference in Commemoration of 20th Anniversary of the 1999 Chi-Chi 
Earthquake,  15 - 19 September 2019.  Taipei Taipei.  pp. 1.   

 
 
 
 
 
 
 
 

 



129 
 

รศ. ดร.ทวิช  พูลเงิน  
Assoc. Prof. Dr. Tawich  Pulngern 

1.  ประวัติการศึกษา  
 ปี พ.ศ. 2548 ปร .ด.  (วิศวกรรมโยธา), มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, ประเทศไทย 
      ปี พ.ศ. 2540   วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, ประเทศไทย 
  
2.  ภาระการสอน 
 2.1  ภาระการสอนในปัจจุบัน  
 รายวิชาระดับบัณฑิตศึกษา 
CVE 702   วิทยานิพนธ์                             12     หน่วยกิต 
  (Thesis) 
CVE 640  กลศาสตร์วัสดุและโครงสร้างขั้นสูง     3 หน่วยกิต 
  (Advanced Mechanic of Materials and Structures) 
CET 601   วิทยานิพนธ์        12 หน่วยกิต 
 (Thesis)         
CET 602    การศึกษาโครงการวิจัยเฉพาะเรื่อง     6 หน่วยกิต 
 (Special Research Study) 

 ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้ 
รายวิชาระดับบัณฑิตศึกษา 

CET 601   วิทยานิพนธ์        12 หน่วยกิต 
 (Thesis)         
CET 602    การศึกษาโครงการวิจัยเฉพาะเรื่อง     6 หน่วยกิต 
 (Special Research Study) 
 
3.  เหตุผลที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบหลักสูตรนี้ 
 3.1  คุณวุฒิและสาขาวิชาตรงกับสาขาวิชาของหลักสูตร 
 3.2  ผลงานวิชาการย้อนหลัง 5 ปี 
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International Journal 
1. Tawich Pulngern & Warawit Eakintumas & Narongrit Sombatsompop & วิชัย โรซาร์พิทักษ์,  

2017,  "Compressive load, thermal and acoustic properties of wood/polyvinyl chloride 
composite log-wall panels",  Journal of Reinforced Plastics and Composites,  Vol. 36,  
No. 16,  pp. 1183-1193.   

 
International Conference 
1. Kasan Chanto & Wilaiwan Viputhanupong & Waraluk Pansuwan & Waraluk Pansuwan & 

Tawich Pulngern & Peerasit Mahasuwanchai & Warawit Eakintumas & Choophong Lairat 
& Nutkitti Thavornsettawat & Kunnapat Wongthavornman,  2019,  "Solar Decathlon 
Europe 2019: The resilient Nest as a solar powered and energy efficiency",  Inter Con 
on Sustainable Energy and Green Tech 2019,  11 - 14 December 2019.  Bangkok 
Bangkok.  pp. NA.   

National Conference 
1. ฐิปกรณ์ อุตรนคร & ทวิช พูลเงิน,  2019,  "ผลการปรับปรุงสมบัติไม้ด้วยความร้อนสูงที่มีผลต่อก าลัง

ต้านทานแรงดัด ความถ่วงจ าเพาะ และความชื้นของไม้ยางพาราประสานด้วยกาว" ,  การประชุม
วิศวกรรมโยธาแห่งชาติครั้งที่ 24,  10 - 12 กรกฎาคม 2019.  อุดรธานี อุดรธานี.  pp. NA.   

2. กิตติพงศ์ เรืองศิลปานันต์ & ทวิช พูลเงิน & วีรชาติ ตั้งจิรภัทร & วีรชาติ ตั้งจิรภัทร & ชัย จาตุรพิทักษ์
กุ ล ,  2019,  "A STUDY OF MECHANICAL PROPERTIESAND SHRINKAGE OF ALKALI 
ACTIVATED FLY ASH CONCRETE",  การประชุมวิชาการคอนกรีตประจ าปี  ครั้งที่  14,  6 - 08 
มีนาคม 2019.  โรงแรมวรวนา อ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์.  pp. MAT013.   

3. พรเทพ วัฒนากรแก้ว & สุทัศน์ ลีลาทวีวัฒน์ & ทวิช พูลเงิน,  2017,  "การประเมินและเสริมก าลัง
อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กเพ่ือต้านทานแรงแผ่นดินไหว",  กระประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 14,  7 - 
08 ธันวาคม 2017.  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน นครปฐม.  pp. 353-362.   
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รศ. ดร.อ าพล  การุณสุนทวงษ์ 
Assoc. Prof. Dr. Ampol  Karoonsoontawong 

1. ประวัติการศึกษา  
 ปี ค.ศ. 2006  Ph.D. (Transportation Engineering), University of Texas at Austin, U.S.A. 
 ปี ค.ศ. 2002  M.S. (Transportation Engineering),  University of Texas at Austin, U.S.A. 
 ปี พ.ศ. 2540  วศ.บ. เกียรตินิยมอันดับสอง (วิศวกรรมโยธา), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ประเทศไทย 
 

2.   ภาระงานสอน 
  2.1  ภาระงานสอนในปัจจุบัน 

 รายวิชาระดับปริญญาตรี 
CVE 240     คณิตศาสตร์ประยุกต์สาหรับวิศวกรรมโยธา    3 หน่วยกิต 
  (Applied Mathematics for Civil Engineers) 
CVE 371     วิศวกรรมการทาง       3 หน่วยกิต 
 (Highway Engineering) 
CVE 372     วิศวกรรมขนส่ง       3 หน่วยกิต 
 (Transportation Engineering) 
CVE 401     โครงร่างงานวิศวกรรมโยธา      3 หน่วยกิต 
 (Civil Engineering Project Proposal)     
CVE 402     โครงงานวิศวกรรมโยธา       3 หน่วยกิต 
 (Civil Engineering Project)  
CVE 405     หัวข้อพิเศษ 3       3 หน่วยกิต 
 (Special Topic III) 
 

 รายวิชาระดับบัณฑิตศึกษา 
CET 601     วิทยานิพนธ์       12 หน่วยกิต 
 (Thesis)         
CET 602     การศึกษาโครงการวิจัยเฉพาะเรื่อง     6 หน่วยกิต 
 (Special Research Study) 
CET 672     สถิติส าหรับวิศวกรรมขนส่งและโลจิสติกส์    3 หน่วยกิต 
 (Statistics for Transportation and Logistics Engineering) 
CET 667     การสร้างแบบจ าลองและการพยากรณ์ความต้องการเดินทาง   3 หน่วยกิต 
 (Travel Demand Modeling and Forecasting) 

http://www.kmutt.ac.th/rippc/civil16.htm
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CET 674     วิธีการหาค่าท่ีดีที่สุดส าหรับปัญหาด้านขนส่งและโลจิสติกส์   3 หน่วยกิต 
 (Optimization Methods for Transportation) 
CVE 775     การสร้างแบบจ าลองและการพยากรณ์ความต้องการเดินทาง   3 หน่วยกิต 
 (Travel Demand Modeling and Forecasting) 
CVE 779     การวิเคราะห์โครงข่ายขนส่ง       3 หน่วยกิต 
 (Transportation Network Analysis) 
CVE 701     ระเบียบวิธีวิจัย        1 หน่วยกิต 
 (Research Methodology)       
CVE 702    วิทยานิพนธ์        12 หน่วยกิต 
 (Thesis)  
CVE 806     หวัข้อพิเศษเกี่ยวกับวิศวกรรมโยธา II      3 หน่วยกิต 
 (Special Topics in Civil Engineering II) 
CVE 901     วิทยานิพนธ์        36 หน่วยกิต 
  (Dissertation) 
 
 2.2  ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้ 
CET 601     วิทยานิพนธ์       12 หน่วยกิต 
 (Thesis)         
CET 602     การศึกษาโครงการวิจัยเฉพาะเรื่อง     6 หน่วยกิต 
 (Special Research Study) 
CET 672     สถิติส าหรับวิศวกรรมขนส่งและโลจิสติกส์    3 หน่วยกิต 
 (Statistics for Transportation and Logistics Engineering) 
CET 667     การสร้างแบบจ าลองและการพยากรณ์ความต้องการเดินทาง   3 หน่วยกิต 
 (Travel Demand Modeling and Forecasting) 
CET 674     วิธีการหาค่าท่ีดีที่สุดส าหรับปัญหาด้านขนส่งและโลจิสติกส์   3 หน่วยกิต 
  (Optimization Methods for Transportation) 
 
3.  เหตุผลที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบหลักสูตรนี้ 
 3.1  คุณวุฒิและสาขาวิชาตรงกับสาขาวิชาของหลักสูตร 
 3.2  ผลงานวิชาการย้อนหลัง 5 ปี  
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International Journal 
1. วัฒนวงศ์ รัตนวราห & วทัญญา นามบุรี & สัจจากาจ จอมโนนเขวา & ศิรดล ศิรธร & Ampol 

Karoonsoontawong & อ า ร์  บี แ ฮ ร์ รี ,  2 0 1 8 ,  "The Intercity Bus Passenger’s Locus of 
Control with Regard to Seat Belt Use Intention",  Suranaree Journal of Science & 
Technology,  Vol. 25,  No. 3,  pp. 235-246.   

 
International Conference 
1. ชิ ซี & มิงยู ลี & ซิงหัว ลี & Ampol Karoonsoontawong & ยินเก็น ก,ี  2019,  "Liner Shipping 

Routes and Schedules under Uncertain Weather and Ocean Conditions: A Robust 
Optimization Approach",  98th Transportation Research Board Meeting,  13 - 17 January 
2019.  Walter E. Washington Convention Center Washington, D.C..  pp. 1-13.   

 
National Journal 
1. อ าพล การุณสุนทวงษ์ & ชุติพนธ์ สุบรรณภาส & พรรณทิพา พันธ์ยิ้ม,  2562,  "Study of Passenger 

Satisfaction to Use Airport Rail Link Service",  วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ.,  Vol. 42,  No. 4,  
pp. 390-402.   

2. อ าพล การุณสุนทวงษ์ & ธนวัฒน์ มงคลชู & กิตติ ทรัพย์ประสม & โสรดา เสาวลักษณ์อักษร,  2562,  
"Alternative Investment Scheme for Don Muang Tollway Extension Project",  วารสารวิจัย
และพัฒนา มจธ.,  Vol. 42,  No. 2,  pp. 177-197.  

  
National Conference 
1. ภูวดล พิมพ์สีทา & อ าพล การุณสุนทวงษ์,  2019,  "A study of capacity and level of service of 

Phra Pradaeng Ferry Transit",  การประชุมวิชาการวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 10,  30 - 30 สิงหาคม 2019.  มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล นครราชสีมา.  
pp. 1-7.   
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ผศ. ดร.วุฒิพงศ์  เมืองน้อย 
Asst. Prof. Dr. Wuttipong  Muangnoi 

1.  ประวัติการศึกษา  
 ปี ค.ศ. 2000 D.Eng. (Construction Management), Asian Institute of Technology, Thailand 
     ปี ค.ศ. 1994 M.Eng. (Structural Engineer), Asian Institute of Technology, Thailand  
     ปี พ.ศ. 2532 วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, ประเทศไทย  
 
2.  ภาระการสอน 
 2.1  ภาระการสอนในปัจจุบัน  
 รายวิชาระดับบัณฑิตศึกษา 
CVE 702   วิทยานิพนธ์                             12     หน่วยกิต 
  (Thesis) 
CET 601   วิทยานิพนธ์        12 หน่วยกิต 
 (Thesis)         
CET 602    การศึกษาโครงการวิจัยเฉพาะเรื่อง     6 หน่วยกิต 
 (Special Research Study) 

 ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้ 
รายวิชาระดับบัณฑิตศึกษา 

CET 601   วิทยานิพนธ์        12 หน่วยกิต 
 (Thesis)         
CET 602    การศึกษาโครงการวิจัยเฉพาะเรื่อง     6 หน่วยกิต 
 (Special Research Study) 
 
3.  เหตุผลที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบหลักสูตรนี้ 
 3.1  คุณวุฒิและสาขาวิชาตรงกับสาขาวิชาของหลักสูตร 
 3.2  ผลงานวิชาการย้อนหลัง 5 ปี 

1. Suweero, K. , Moungnoi, W.  and Charoenngam, C.  ( 2017)  :   " Outsourcing decision 
factors of building operation and maintenance services in the commercial 
sector", Property Management , Vol. 35 Issue: 3, pp. 254-274. 

2. ศดานันท์ อารยชูเกียรติ์  วุฒิพงศ์ เมืองน้อย และ สุทธิ ภาษีผล (2560) “การวิเคราะห์งบการเงินและ
การบริหารความเสี่ยงของบริษ้ทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกลุ่มพัฒนา

http://www.emeraldinsight.com/author/Suweero%2C+Kittipong
http://www.emeraldinsight.com/author/Moungnoi%2C+Wutthipong
http://www.emeraldinsight.com/author/Charoenngam%2C+Chotchai
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อสังหาริมทรัพย์”, การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 22, วันที่ 18-20 กรกฎาคม 
2560, ณ โรงแรมเดอะกรีนเนอรี่ รีสอร์ท เขาใหญ่, นครราชสีมา, หน้า 568-579. 

3. มนัสนันท์ สุทธิวงศ์ วุฒิพงศ์ เมืองน้อย และ สุทธิ ภาษีผล (2560) “การวิเคราะห์งบการเงินและการ
บริหารความเสี่ยงของบริษัทมหาชนกลุ่มบริการรับเหมาก่อสร้าง”, การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธา
แห่งชาติ ครั้งที่ 22, วันที่ 18-20 กรกฎาคม 2560, ณ โรงแรมเดอะกรีนเนอรี่ รีสอร์ท เขาใหญ่ , 
นครราชสีมา, หน้า 580-588. 

4. อาทิตย์  แสงดี วุฒิพงศ์ เมืองน้อย และ สุทธิ ภาษีผล (2560) “การศึกษาขั้นตอนงานก่อสร้าง
ถนนลาดยางระหว่างผวิจราจรพราเคพซีลและผิวจราจรพาราแอสฟัสต์คอนกรีต กรณีศึกษา : องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี”, การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 22, วันที่ 18-20 
กรกฎาคม 2560, ณ โรงแรมเดอะกรีนเนอรี่ รีสอร์ท เขาใหญ่, นครราชสีมา, หน้า 640-649. 

5. Suweero, K.  and Moungnoi, W.  ( 2016)  :  “ Outsourcing decision factors of building 
operation and maintenance services in hospital business” , KKU Engineering Journal, 
Vol. 43, Issue 3, pp. 439-442. 
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ผศ. ดร.อภินัติ อัชกุล 
Asst. Prof. Dr. Aphinat  Ashakul 

1.  ประวัติการศึกษา  
 ปี ค.ศ. 2004 Ph.D. (Civil Engineering), Verginia Polytechnic Institute and State 

University, U.S.A. 
 ปี ค.ศ. 1999 M.Eng. (Structural Engineering), Illinois Institute of Technology, U.S.A. 
 ปี พ.ศ. 2537   วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ประเทศไทย 
  
2.  ภาระการสอน 
 2.1  ภาระการสอนในปัจจุบัน  
 รายวิชาระดับบัณฑิตศึกษา 
CVE 702   วิทยานิพนธ์                             12     หน่วยกิต 
  (Thesis) 
CVE 734   การออกแบบข้อต่อโครงสร้างเหล็ก                          3     หน่วยกิต 
  (Design of Steel Connections) 
CET 601   วิทยานิพนธ์        12 หน่วยกิต 
 (Thesis)         
CET 602    การศึกษาโครงการวิจัยเฉพาะเรื่อง     6 หน่วยกิต 
 (Special Research Study) 
CET 604  สัมมนาทางเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา     1   หน่วยกิต 
 (Civil Engineering Technology Seminar) 

 ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้ 
รายวิชาระดับบัณฑิตศึกษา 

CET 601   วิทยานิพนธ์        12 หนว่ยกิต 
 (Thesis)         
CET 602    การศึกษาโครงการวิจัยเฉพาะเรื่อง     6 หน่วยกิต 
 (Special Research Study) 
CET 604  สัมมนาทางเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา     1   หน่วยกิต 
 (Civil Engineering Technology Seminar) 
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3.  เหตุผลที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบหลักสูตรนี้ 
 3.1  คุณวุฒิและสาขาวิชาตรงกับสาขาวิชาของหลักสูตร 
 3.2  ผลงานวิชาการย้อนหลัง 5 ปี 
International Conference 

1. Aphinat Ashakul & Soraaut Nimngamsri & วิทูร อุทัยแสงสุข,  2017,  "Experiments of Angle 
Welded Connections under Cyclic Loads",  The 8th Asia and Pacific Young Researchers 
and Graduates Symposium,  7  - 08  September 2017 .  Institute of Industrial Science, 
The University of Tokyo Tokyo.  pp. n/a.   

National Conference 
1. ธนากร พรหมเจริญ & อภินัติ อัชกุล & รักติพงษ์ สหมิตรมงคล,  2018,  "ปัจจัยที่ส่งผลต่อก าลังรับแรง

เฉือนของอุปกรณ์ฝังยึดชนิดติดตั้งภายหลังในคอนกรีต" ,  การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ 
ครั้งที่ 23,  18 - 20 กรกฎาคม 2018.  โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า นครนายก.  pp. MAT08-1 
- MAT08-5.   

2. รักติพงษ์ สหมิตรมงคล & ศุภษิต ปันจันตา & อภินัติ อัชกุล,  2017,  "Behavior of Post-installed 
Anchors in Concrete under Pull-out Force",  การประชุมวิชาการคอนกรีตประจ าปี ครั้งที่ 12 ,  
15 - 17 กุมภาพันธ์ 2017.  The Regent Cha-am Resort เพชรบุรี.  pp. STR85-STR91.   

3. แมนมนัส หอมชมด & อภินัติ  อัชกุล ,  2016 ,  "Investigation of Behavior of Angle Welded 
Connection Under Cyclic Load by Finite Element Method",  การประชุมวิชาการวิศวกรรม
โยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 21,  28 - 30 มิถุนายน 2016.  โรงแรมบีพีสมิหลาบีช สงขลา.  pp. 136-141.   

4. สรอรรจน์ นิ่มงามศรี & อภินัติ อัชกุล ,  2016 ,  "Experimental Investigation of Behavior of 
Angle Welded Connection Under Cyclic Loading",  การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ,  
28 - 30 มิถุนายน 2016.  โรงแรมบีพีสมิหลาบีช สงขลา.  pp. 130-135.   
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รศ. ดร.สมโพธิ อยู่ไว 
Assoc. Prof. Dr. Sompote Youwai 

1. ประวัติการศึกษา  
 ปี ค.ศ. 2003 D.Eng. (Soil Engineering), Asian Institute of Technology, Thailand 
     ปี ค.ศ. 1999 M.Eng. (Geotechnical Engineering), Asian Institute of Technology, 

Thailand   
 ปี พ.ศ. 2539  วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ประเทศไทย 
 

2.   ภาระงานสอน 
  2.1  ภาระงานสอนในปัจจุบัน 

 รายวิชาระดับบัณฑิตศึกษา 
CVE 653 เทคนิคปรับปรุงคุณภาพดิน      3 หน่วยกิต 
   (Soil Improvement Techniques) 
CVE 657 การวิเคราะห์เชิงตัวเลขในงานวิศวกรรมเทคนิคธรณี   3 หน่วยกิต 
   (Numerical Analysis in Geotechnical Engineering) 
CVE 660 การส ารวจใต้ผิวพ้ืนและการทดสอบดิน     3 หน่วยกิต 
   (Subsurface Investigation and Soil Testing) 
CVE 702 วิทยานิพนธ์        12 หน่วยกิต 
   (Thesis) 
CET 601     วิทยานิพนธ์        12 หน่วยกิต 
  (Thesis)         
CET 602     การศึกษาโครงการวิจัยเฉพาะเรื่อง     6 หน่วยกิต 

 (Special Research Study) 
CET 623     ระบบโครงสร้างอาคาร      3 หน่วยกิต 

 (Building Structural Systems) 
 ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้ 
รายวิชาระดับบัณฑิตศึกษา 

CET 601     วิทยานิพนธ์        12 หน่วยกิต 
  (Thesis)         
CET 602     การศึกษาโครงการวิจัยเฉพาะเรื่อง     6 หน่วยกิต 

 (Special Research Study) 
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CET 623     ระบบโครงสร้างอาคาร      3 หน่วยกิต 
   (Building Structural Systems) 
 
3.  เหตุผลที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบหลักสูตรนี้ 
 3.1  คุณวุฒิและสาขาวิชาตรงกับสาขาวิชาของหลักสูตร 
 3.2  ผลงานวิชาการย้อนหลัง 5 ปี 
International Conference 

1. Aphinat Ashakul & Soraaut Nimngamsri & วิทูร อุทัยแสงสุข,  2017,  "Experiments of Angle 
Welded Connections under Cyclic Loads",  The 8th Asia and Pacific Young Researchers 
and Graduates Symposium,  7 - 08 September 2017.  Institute of Industrial Science, 
The University of Tokyo Tokyo.  pp. n/a.   

 
National Conference 

1. ธนากร พรหมเจริญ & อภินัติ อัชกุล & รักติพงษ์ สหมิตรมงคล,  2018,  "ปัจจัยที่ส่งผลต่อก าลังรับแรง
เฉือนของอุปกรณ์ฝังยึดชนิดติดตั้งภายหลังในคอนกรีต",  การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ 
ครั้งที่ 23,  18 - 20 กรกฎาคม 2018.  โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า นครนายก.  pp. MAT08-1 
- MAT08-5.   

2. รักติพงษ์ สหมิตรมงคล & ศุภษิต ปันจันตา & อภินัติ อัชกุล,  2017,  "Behavior of Post-installed 
Anchors in Concrete under Pull-out Force",  การประชุมวิชาการคอนกรีตประจ าปี ครั้งที่ 12,  
15 - 17 กุมภาพันธ์ 2017.  The Regent Cha-am Resort เพชรบุรี.  pp. STR85-STR91.   

3. แมนมนัส หอมชมด & อภินัติ อัชกุล,  2016,  "Investigation of Behavior of Angle Welded 
Connection Under Cyclic Load by Finite Element Method",  การประชุมวิชาการวิศวกรรม
โยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 21,  28 - 30 มิถุนายน 2016.  โรงแรมบีพีสมิหลาบีช สงขลา.  pp. 136-141.   

4. สรอรรจน์ นิ่มงามศรี & อภินัติ อัชกุล,  2016,  "Experimental Investigation of Behavior of 
Angle Welded Connection Under Cyclic Loading",  การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ,  
28 - 30 มิถุนายน 2016.  โรงแรมบีพีสมิหลาบีช สงขลา.  pp. 130-135.   
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ผศ. ดร.สันติ  เจริญพรพัฒนา 
Asst. Prof. Dr. Santi  Charoenpornpattana 

1.  ประวัติการศึกษา 
     ปี ค.ศ. 2004 Ph.D. (Civil Engineering), University of Tokyo, Japan  
     ปี ค.ศ. 1998 M.Eng. (Construction Engineering & Management), Asian Institute of 

Technology, Thailand       
     ปี พ.ศ. 2538    วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา), สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, ประเทศไทย 
 
2.  ภาระการสอน 
 2.1 ภาระการสอนในปัจจุบัน  
 รายวิชาระดับบัณฑิตศึกษา 
CVE 702 วิทยานิพนธ์        12 หน่วยกิต 
   (Thesis) 
CET 601     วิทยานิพนธ์        12 หน่วยกิต 
  (Thesis)         
CET 602     การศึกษาโครงการวิจัยเฉพาะเรื่อง     6 หน่วยกิต 
   (Special Research Study)   

ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้ 
รายวิชาระดับบัณฑิตศึกษา 

CET 601     วิทยานิพนธ์        12 หน่วยกิต 
  (Thesis)         
CET 602     การศึกษาโครงการวิจัยเฉพาะเรื่อง     6 หน่วยกิต 
   (Special Research Study)    
               
3.  เหตุผลที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบหลักสูตรนี้ 
 3.1  คุณวุฒิและสาขาวิชาตรงกับสาขาวิชาของหลักสูตร 
 3.2  ผลงานวิชาการย้อนหลัง 5 ปี 
International Conference 

1. Santi Charoenpornpattana & สิริพร พิทยโสภณ & ภัทรธิรา เกื้อกิ้ม & Anittha Jutarosaga,  
2019,  "The Evolution of Research & Innovation Governance in Thailand: Re-aligning 
Budget and Funding System towards National Priority",  ASIALICS 2019,  26 - 27 July 
2019.  Sungkyunkwan University Seoul.  pp. 14.   
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2. Anittha Jutarosaga & Yupadee Hengjan & ค ม เ ม ธ  จิ ต ว า นิ ช ไ พ บู ล ย์  & Santi 
Charoenpornpattana,  2019,  "The Emerging Reorientation of Thailand’s National R&D 
Programmes – Limits and Challenges on Technological Development",  Asialic2019,  26 
- 27 July 2019.  มหาวิทยาลัย Sungkyunkwan กรุงโซล.  pp. 25.   

 
National Conference 

1. ชนาธิป แซ่อุ๋ย & สันติ เจริญพรพัฒนา,  2016,  "Budget Management and Construction Cost 
Analysis for Construction",  การประชุมวิชาการวิศวกรรรมโยธาครั้งท่ี 21,  28 - 30 มิถุนายน 
2016.  สงขลา สงขลา.  pp. 1-11.   
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ผศ. ดร.พิชญ์  สุธีรวรรธนา 
Asst. Prof. Dr.  Pitch Sutheerawathana 

1.  ประวัติการศึกษา 
     ปี ค.ศ. 2006 Ph.D. (International Studies.),  University of Tokyo, Japan 
     ปี ค.ศ. 1998 M.Eng. (Construction Engineering & Management), Asian Institute of 

Technology, Thailand 
     ปี พ.ศ. 2539 วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ประเทศไทย 
 
2.  ภาระการสอน 
 2.1 ภาระการสอนในปัจจุบัน  
 รายวิชาระดับบัณฑิตศึกษา 
CVE 702 วิทยานิพนธ์        12 หน่วยกิต 
   (Thesis) 
CET 601     วิทยานิพนธ์        12 หน่วยกิต 
  (Thesis)         
CET 602     การศึกษาโครงการวิจัยเฉพาะเรื่อง     6 หน่วยกิต 
   (Special Research Study)   

ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้ 
รายวิชาระดับบัณฑิตศึกษา 

CET 601     วิทยานิพนธ์        12 หน่วยกิต 
  (Thesis)         
CET 602     การศึกษาโครงการวิจัยเฉพาะเรื่อง     6 หน่วยกิต 
   (Special Research Study)    
               
3.  เหตุผลที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบหลักสูตรนี้ 
 3.1  คุณวุฒิและสาขาวิชาตรงกับสาขาวิชาของหลักสูตร 
 3.2  ผลงานวิชาการย้อนหลัง 5 ปี 
National Conference 

1.ธราจักร์ กองแก้ว & พิชญ์ สุธีรวรรธนา,  2016,  "Causes of Delay in Construction project : 
case study of a Housing development project",  การประชุมวิชาการวิศวกรรรมโยธาครั้งท่ี 
21,  28 - 30 มิถุนายน 2016.  สงขลา สงขลา.  pp. 1-8.  
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2. ปองพล ปลาทอง & พิชญ์ สุธีรวรรธนา,  2016,  "Claim Delay Analysis by Using Critical Path 
Method",  การประชุมวิชาการวิศวกรรรมโยธาครั้งท่ี 21,  28 - 30 มิถุนายน 2016.  สงขลา 
สงขลา.  pp. 1-8.   

3. ธนา นวพงศ์ธนานนท์ และ พิชญ์ สุธีรวรรธนา, 2561, “การศึกษาปัญหาและการพัฒนาคุณภาพของ
บ้านส าเร็จรูปของบริษัทอสังหาริมทรัพย์รายใหญ่รายหนึ่ง”, การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธา
แห่งชาติ ครั้งที่ 23, วันที่ 18-20 กรกฎาคม 2561, ณ จ .นครนายก. 

4. เทิดพงศ์ แสงระวี และ พิชญ์ สุธีรวรรธนา, 2561, “แนวทางการป้องกันการเกิดข้อบกพร่องที่เกิดขึ้น
ในงานก่อสร้าง กรณีศึกษา งานก่อสร้างปรับปรุงพ้ืนที่สาขาธนาคาร”, การประชุมวิชาการวิศวกรรม
โยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 23, วันที่ 18-20 กรกฎาคม 2561, ณ จ .นครนายก.  

5. นรินทร บุณยโยธิน และ พิชญ์ สุธีรวรรธนา, 2561, “การศึกษาผลิตภาพแรงงานและระดับคุณภาพ
ของแรงงานก่อสร้าง”, การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่  23, วันที่  18-20 
กรกฎาคม 2561, ณ จ .นครนายก. 

6. ธราจักร์ กองแก้ว และ พิชญ์ สุธีรวรรธนา , 2559, "การศึกษาสาเหตุของความล่าช้าในงานก่อสร้าง
กรณีศึกษาโครงการบ้านจัดสรร", การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 21, วันที่ 28-
30 มิถุนายน 2559, ณ โรงแรมบีพี สมิหลา บีช จ. สงขลา, CEM. 

7. ปองพล ปลาทอง และ พิชญ์ สุธีรวรรธนา, 2559, "การวิเคราะห์การเรียกร้องสิทธิและงานล่าช้าโดย
ใช้หลักการสายงานวิกฤต", การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 21, วันที่ 28-30 
มิถุนายน 2559, ณ โรงแรมบีพี สมิหลา บีช จ. สงขลา, CEM. 

8. อัญชลิกา เซ่งขุนทอง และ พิชญ์ สุธีรวรรธนา, 2558, "การวิเคราะห์สาเหตุ วิธีการแก้ไข และแนวทาง
การป้องกันข้อบกพร่องของงาน กรณีศึกษาโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่ -บางซื่อ", การ
ประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 20, วันที่ 8-10 กรกฎาคม 2558, ณ โรงแรมเดอะ
ซายน์ พัทยาเหนือ จ .ชลบุรี, CEM. 
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รศ. ดร.ชัยณรงค์ อธิสกุล 
Assoc. Prof. Dr. Chainarong Athisakul 

1. ประวัติการศึกษา 
ปี พ.ศ. 2551  ปร.ด. (วิศวกรรมโยธา) , มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, ประเทศไทย 
ปี พ.ศ. 2542  วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา) , มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, ประเทศไทย 
 

2.  ภาระงานสอน 
 2.1 ภาระงานสอนในปัจจุบัน 
 ระดับปริญญาตรี      
 CVE 100  การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์สาหรับวิศวกรรมโยธา   3  หน่วยกิต 
  (Computer Programming for Civil Engineering)  
 CVE 131  กลศาสตร์วิศวกรรม 1 3  หน่วยกิต 
  (Engineering Mechanics I) 
 CVE 232  กลศาสตร์วิศวกรรม 2 3  หน่วยกิต 
  (Engineering Mechanics II) 
 CVE 240  คณิตศาสตร์ประยุกต์สาหรับวิศวกรรมโยธา 3  หน่วยกิต 
  (Applied Mathematics for Civil Engineers) 
 CVE 448  วิธีการไฟไนต์เอลิเมนต์เบื้องต้น 3  หน่วยกิต 
  (Fundamental of Finite Element Method)  
 CVE 401    โครงร่างงานวิศวกรรมโยธา 3  หน่วยกิต 
  (Civil Engineering Project Proposal) 
 CVE 402    โครงงานวิศวกรรมโยธา  3  หน่วยกิต 
   (Civil Engineering Project) 
 
 รายวิชาระดับบัณฑิตศึกษา 

CVE 630  กลศาสตร์ของแข็งข้ันสูง 3  หน่วยกิต 
 (Advanced Mechanics of Solids) 
CVE 701  ระเบียบวิธีวิจัย 1  หน่วยกิต 
 (Research Methodology) 
CVE 702  วิทยานิพนธ์ 12  หน่วยกิต 
 (Thesis) 
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CVE 901  วิทยานิพนธ์ 36  หน่วยกิต 
 (Dissertation) 

 CET 601 วิทยานิพนธ์       12 หน่วยกิต 
   (Thesis)         
CET 602 การศึกษาโครงการวิจัยเฉพาะเรื่อง     6 หน่วยกิต 
  (Special Research Study) 

 CET 604    สัมมนาทางเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา    1  หน่วยกิต 
   (Civil Engineering Technology Seminar) 
 CET  646  การวิเคราะห์โครงสร้างนอกฝั่ง     3  หน่วยกิต 
   (Analysis of Offshore Structures)  
 CET  647  พลศาสตร์ของโครงสร้าง      3  หน่วยกิต 
  (Dynamics of Structures) 
 
2.2 ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้ 
 รายวิชาระดับบัณฑิตศึกษา 
 CET 601 วิทยานิพนธ์       12 หน่วยกิต 
   (Thesis)      
 CET     602  การศึกษาโครงการวิจัยเฉพาะเรื่อง     6 หน่วยกิต 
   (Special Research Study) 
 CET 604     สัมมนาทางเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา    1  หน่วยกิต 
    (Civil Engineering Technology Seminar) 
 CET 646  การวิเคราะห์โครงสร้างนอกฝั่ง     3  หน่วยกิต 
   (Analysis of Offshore Structures)  
 CET 647  พลศาสตร์ของโครงสร้าง      3  หน่วยกิต 
   (Dynamics of Structures) 

 
3. เหตุผลที่ได้รับมอบหมายให้เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และ/หรืออาจารย์ประจ าหลักสูตรนี้ 

3.1 คุณวุฒิและสาขาวิชาสัมพันธ์กับสาขาวิชาของหลักสูตร    
เป็นผู้มีประสบการณ์ท างานทั้งด้านวิจัย และบริการวิชาการ ที่เก่ียวข้องกับสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา สาขาวิชา
เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา และสาขาวิชาวิศวกรรมนอกฝั่ง มีประสบการณ์ท างานให้หน่วยงานภาครัฐ และ
เอกชน ที่เกี่ยวข้องด้านวิศวกรรมอย่างต่อเนื่อง  จากคุณวุฒิและประสบการณ์ด้านงานวิจัยรวมถึงงานบริการ
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วิชาการของ รศ. ดร.ชัยณรงค์ อธิสกุล พบว่า รศ. ดร.ชัยณรงค์ อธิสกุล มีความเหมาะสมส าหรับการเป็น
อาจารย์ประจ าหลักสูตรนี้ 

 3.2   ผลงานวิชาการย้อนหลัง 5 ปี 
  ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ   

International Journal 
1. Thongchai Phanyasahachart & Somchai Chucheepsakul & Chainarong Athisakul & 

Chainarong Athisakul,  2018,  "Natural Frequencies of a Very Large-Sag Extensible 
Cable",  Journal of Engineering Mechanics (ASCE),,  Vol. 144,  No. 2,  pp. 060170201-
060170207.   

2. Thongchai Phanyasahachart & Somchai Chucheepsakul & Chainarong Athisakul & 
Chainarong Athisakul,  2017,  "Analysis of Large-Sag Extensible Catenary with Free 
Horizontal Sliding at One End by Variational Approach",  International Journal of 
Structural Stability and Dynamics,  Vol. 17,  No. 6,  pp. 1750070-1-1750070-16.   

 
 International Conference 

1. Phasu Sairuamyat & Peerasit Mahasuwanchai & Chainarong Athisakul & Chainarong 
Athisakul & Sutat Leelataviwat & Somchai Chucheepsakul,  2019,  "Application of 3D 
Laser Scanning Technology for Preservation and Monitoring of Thai Pagoda: A Case 
Study of Wat Krachee Ayutthaya",  Proceedings of International Conference on 
Sustainable Energy and Green Technology 2019,  13 - 16 December 2019.   ฺBangkok, 
Thailand Bangkok.  pp. 1-6.   

2. Peerasit Mahasuwanchai & Natthanan Wonganan & Chainarong Athisakul & Chainarong 
Athisakul & Weerachart Tangchirapat & Weerachart Tangchirapat & Sutat Leelataviwat & 
Raktipong Sahamitmongkol,  2019,  "Engineering Properties of Ancient Masonry 
Materials in Thailand and Substitution Materials for Historical Structures Preservation",  
Proceedings of International Conference on Sustainable Energy and Green Technology 
2019,,  13 - 16 December 2019.  Bangkok, Thailand  ฺBangkok.  pp. 1-6.   

3. Chainarong Athisakul & Chainarong Athisakul & Karun Klaycham & Somchai 
Chucheepsakul,  2018,  "Large Amplitude Motions of Deepwater Marine Riser 
Transporting Fluid",  The twenty-eighth (2018) International Ocean and Polar 
Engineering Conference,  10 - 15 June 2018.  Royton Sapporo Hotel Sapporo.  pp. 78-
85.  



147 
 

ผศ. ดร.ชัยวัฒน์ เอกวัฒน์พานิชย์ 
Asst. Prof. Dr. Chaiwat   Ekkawatpanit 

1.  ประวัติการศึกษา 
     ปี ค.ศ. 2007  Ph.D. (Civil Engineering.), Tohoku University, Japan 
     ปี พ.ศ. 2544 วศ.ม .(วิศวกรรมทรัพยากรน ้า), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, ประเทศไทย 
     ปี พ.ศ. 2539 วศ.บ. (วิศวกรรมทรัพยากรน ้า), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ประเทศไทย 
 
2.  ภาระการสอน 
 2.1 ภาระการสอนในปัจจุบัน  
 รายวิชาระดับบัณฑิตศึกษา 
CVE 702 วิทยานิพนธ์        12 หน่วยกิต 
   (Thesis) 
CVE 685 การวิเคราะห์ระบบแหล่งน ้า      3 หน่วยกิต 
   (Water Resources System Analysis) 
CVE 693 อุทกวิทยาขั้นสูง       3 หน่วยกิต 
   (Advanced Hydrology) 
CET 601     วิทยานิพนธ์        12 หน่วยกิต 
  (Thesis)         
CET 602     การศึกษาโครงการวิจัยเฉพาะเรื่อง     6 หน่วยกิต 
   (Special Research Study)   

ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้ 
รายวิชาระดับบัณฑิตศึกษา 

CET 601     วิทยานิพนธ์        12 หน่วยกิต 
  (Thesis)         
CET 602     การศึกษาโครงการวิจัยเฉพาะเรื่อง     6 หน่วยกิต 
   (Special Research Study)    
               
3.  เหตุผลที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบหลักสูตรนี้ 
 3.1  คุณวุฒิและสาขาวิชาตรงกับสาขาวิชาของหลักสูตร 
 3.2  ผลงานวิชาการย้อนหลัง 5 ปี 
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International Journal 
1. Guangwei Huang & Chaiwat Ekkawatpanit & Huan Liu & Han Xue & Thada 

Sukhapunnaphan,  2019,  "Duality of Seasonal Effect and River Bend in Relation to 
Water Quality in the Chao Phraya River",  Water,  Vol. 11,  No. 4,  pp. 656.   

2. Chaiwat Ekkawatpanit & So Kazama & Yoshiya Tougea & Yusuke Hiraga,  2018,  "Journal 
of Hydrology : Regional Studies",  Journal of Hydrology : Regional Studies,  Vol. 18,  pp. 
143-155.  

3.  Yusuke Hiraga & Yoshiya Tougea & So Kazama & Chaiwat Ekkawatpanit,  2018,  "Impact 
of reclamation on the environment of the lower mekong river basin",  Journal of 
Hydrology: Regional Studies,  Vol. 18,  pp. 143-155.   

 
 International Conference 

1. Chutipat Foyhirun & Duangrudee Kositgittiwon Kongkitkul & Chaiwat Ekkawatpanit,  
2019,  "Performance of Global Climate Models (GCMs) for Wind Data Analysis",  2019 
International Conference on Water Resource and Environmental Engineering,  22 - 23 
August 2019.  Singapore Singapore.  pp. 1-5.   

2. Naota Hanasaki & Adisorn Champathong & Chanchai Petpongpan & Thada 
Sukhapunnaphan & Somkid Saphaokham & Duangrudee Kositgittiwon Kongkitkul & 
Chaiwat Ekkawatpanit & Jaray Thongduang & Weerayuth Pratoomchai,  2019,  "The 
assessment of climate change impact on extreme flood and drought in Yom and Nan 
River basin, Thailand",  THA 2019 International Conference,  23 - 25 January 2019.  
Swissotel Bangkok Bangkok.  pp. 156-162.   
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ผศ. ดร.บุญมี ชินนาบุญ 
Asst. Prof. Dr.Boonme Chinnaboon 

1. ประวัติการศึกษา  
 ปี พ.ศ. 2551  ปร.ด. (วิศวกรรมโยธา), มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, ประเทศไทย 
 ปี พ.ศ. 2544  วศ.ม. (วิศวกรรมโยธา), มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, ประเทศไทย 
 ปี พ.ศ. 2541  วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, ประเทศไทย 
 

2.  ภาระงานสอน 
 2.1  ภาระงานสอนในปัจจุบัน 

 รายวิชาระดับปริญญาตรี 
CVE 236    วัสดุในงานวิศวกรรมโยธา     3 หน่วยกิต 

(Civil Engineering Materials) 
CVE 335     วัสดุซีเมนต์และคอนกรีต     3 หน่วยกิต 
  (Cement and Concrete Materials Laboratory) 
CVE 401     โครงร่างงานวิศวกรรมโยธา    3 หน่วยกิต 

(Civil Engineering Project Proposal)     
CVE 402     โครงงานวิศวกรรมโยธา      3 หน่วยกิต 
   (Civil Engineering Project) 
CVE 448     วิธีการไฟไนต์เอลิเมนต์เบื้องต้น    3 หน่วยกิต 

(Fundamental of Finite Element Method) 
CVE 403     หัวข้อศึกษาพิเศษ 1      3 หน่วยกิต 

(Special Study I) 
 

รายวิชาระดับบัณฑิตศึกษา 
CET 601     วิทยานิพนธ์      12 หน่วยกิต 

(Thesis)         
CET 602     การศึกษาโครงการวิจัยเฉพาะเรื่อง    6 หน่วยกิต 

(Special Research Study) 
CET 625     การวิเคราะห์โครงสร้างและระเบียบวิธีเชิงตัวเลข  3 หน่วยกิต 
  (Structural Analysis and Numerical Methods) 
CET 646     การวิเคราะห์โครงสร้างนอกฝั่ง    3 หน่วยกิต 
   (Analysis of Offshore Structures) 
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CET 648     การออกแบบโครงสร้างนอกฝั่งแบบลอยและแบบยึดแน่น 3 หน่วยกิต 
  (Design of Fixed and Floating Offshore) 
CVE 640   กลศาสตร์วัสดุและโครงสร้างขั้นสูง    3 หน่วยกิต 
   (Advanced Mechanics of Materials and Structures) 
CVE 702    วิทยานิพนธ์      12 หน่วยกิต 

(Thesis)  
CVE 901     วิทยานิพนธ์      36 หน่วยกิต 

(Dissertation) 
 
 2.2  ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้ 

รายวิชาระดับปริญญาตรี 
CET 601     วิทยานิพนธ์      12 หน่วยกิต 

(Thesis)         
CET 602     การศึกษาโครงการวิจัยเฉพาะเรื่อง    6 หน่วยกิต 

(Special Research Study) 
CET 625     การวิเคราะห์โครงสร้างและระเบียบวิธีเชิงตัวเลข  3 หน่วยกิต 
  (Structural Analysis and Numerical Methods) 
CET 646     การวิเคราะห์โครงสร้างนอกฝั่ง    3 หน่วยกิต 
   (Analysis of Offshore Structures) 
CET 648     การออกแบบโครงสร้างนอกฝั่งแบบลอยและแบบยึดแน่น 3 หน่วยกิต 

  (Design of Fixed and Floating Offshore) 
 

3.  เหตุผลที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบหลักสูตรนี้ 
 3.1  คุณวุฒิและสาขาวิชาตรงกับสาขาวิชาของหลักสูตร 
 3.2  ผลงานวิชาการย้อนหลัง 5 ปี 
International Journal 

1. Monchai Panyatong & Boonme Chinnaboon & Somchai Chucheepsakul,  2018,  
"Nonlinear bending analysis of nonlocal nanoplates with general shapes and boundary 
conditions by the boundary-only method",  Engineering Analysis with Boundary 
Elements,  Vol. 87,  pp. 90-110.  

2. Monchai Panyatong & Boonme Chinnaboon & Somchai Chucheepsakul,  2016 ,  "Free 
vibration analysis of FG nanoplates embedded in elastic medium based on second-
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order shear deformation plate theory and nonlocal elasticity",  Composite Structures,  
Vol. 153,  pp. 428-441. 

International Conference 
1. Tikumporn Nissaipun & Boonme Chinnaboon,  2 0 1 6 ,  "Bending Analysis of Thick 

Laminated Plates by A Boundary Element Method",  The 9th International Conference 
on Civil and Architectural Engineering (ICCAE),  9 - 09 January 2016.  Rhadana Bali.  pp. 
1-6.   

 
National Journal 

1. บุญมี ชินนาบุญ & ซุลกิฟลี เดมะ & สมชาย ชูชีพสกุล,  2562,  "Analysis of Influence Surfaces of 
Thin Plates by Boundary Element Method",  Engineering Journal of Research and 
Development,  Vol. 30,  No. 2,  pp. 7-23.   
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ผศ. ดร.วศิน เกียรติโกมล 
Asst. Prof. Dr. Vasin Kiattikomol 

1. ประวัติการศึกษา  
 ปี ค.ศ. 2005  Ph.D. (Civil Engineering), University of Tennessee at Knoxville, U.S.A. 
 ปี ค.ศ. 2003  M.S. (Civil Engineering),  University of Tennessee at Knoxville, U.S.A. 
 ปี พ.ศ. 2542   วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา), สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินทร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,  

    ประเทศไทย 
 

2.  ภาระงานสอน 
 2.1  ภาระงานสอนในปัจจุบัน 

 รายวิชาระดับปริญญาตรี 
CVE 371     วิศวกรรมการทาง     3 หน่วยกิต 
   (Highway Engineering) 
CVE 473     วิศวกรรมจราจร      3 หน่วยกิต 

(Traffic Engineering) 
CVE 401     โครงร่างงานวิศวกรรมโยธา    3 หน่วยกิต 

(Civil Engineering Project Proposal)     
CVE 402     โครงงานวิศวกรรมโยธา      3 หน่วยกิต 
    (Civil Engineering Project)       
CVE 405     หัวข้อพิเศษ 3      3 หน่วยกิต 

(Special Topic III)        
 รายวิชาระดับบัณฑิตศึกษา 

CET 601     วิทยานิพนธ์      12 หน่วยกิต 
(Thesis)         

CET 602     การศึกษาโครงการวิจัยเฉพาะเรื่อง    6 หน่วยกิต 
(Special Research Study)       

CET 664     ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ส าหรับการขนส่ง  3 หน่วยกิต 
(GIS for Transportation)      

CET 670     การจ าลองและการปฏิบัติการจราจร   3 หน่วยกิต 
(Traffic Operations and Simulation)    

CVE 672     การด าเนินงานการจราจร     3 หน่วยกิต 
(Traffic Operations)       
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CVE 677     การวางแผนการขนส่ง     3 หน่วยกิต 
(Transportation Planning)       

CVE 701     ระเบียบวิธีวิจัย      1 หน่วยกิต 
(Research Methodology)       

CVE 702    วิทยานิพนธ์      12 หน่วยกิต 
(Thesis)       

CVE 705     หัวข้อพิเศษ 2      3 หน่วยกิต 
(Special Topic II)       

CVE 773     วิศวกรรมและการวางแผนความปลอดภัยทางถนน  3 หน่วยกิต 
(Road Safety Engineering)       

  
 2.2   ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้ 

 รายวิชาระดับบัณฑิตศึกษา 
CET 601     วิทยานิพนธ์      12 หน่วยกิต 

(Thesis)         
CET 602     การศึกษาโครงการวิจัยเฉพาะเรื่อง    6 หน่วยกิต 

(Special Research Study)       
CET 664     ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ส าหรับการขนส่ง  3 หน่วยกิต 

(GIS for Transportation)      
CET 670     การจ าลองและการปฏิบัติการจราจร   3 หน่วยกิต 

(Traffic Operations and Simulation)     
CVE 672     การด าเนินงานการจราจร     3 หน่วยกิต 

(Traffic Operations) 
 

3.  เหตุผลที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบหลักสูตรนี้ 
 3.1  คุณวุฒิและสาขาวิชาตรงกับสาขาวิชาของหลักสูตร 
 3.2  ผลงานวิชาการย้อนหลัง 5 ปี 

 
International Conference 

1. Kitchanon Ruangjirakit & Kitchanon Ruangjirakit & Vasin Kiattikomol & Vasin Kiattikomol 
& Yossapong Laoonual & Yossapong Laoonual & Athimet Charadsuksawat & Supphakan 
Sridan,  2018 ,  "A Study of Grid-to-Wheel Energy Consumption of Electric Vehicle on 



154 
 

Real Road Tests in Bangkok",  2018 IEEE Transportation Electrification Conference and 
Expo Asia-Pacific,  6 - 09 June 2018.  BITEC Bangkok.  pp. 1.   

2. Vasin Kiattikomol & พิ ช ญ า  พั น วั น  & Kelwalee Jutipanya,  2 0 1 6 ,  "Dynamic Lane 
Configuration Treatment at Signalized Intersections in Bangkok, Thailand",  Access 
Management 2016,  6 - 07 July 2016.  Pretoria, South Africa Pretoria.  pp. 12. 

National Journal 
1. ชาญวิทย์ ยาม่วง & วศิน เกียรติโกมล & วศิน เกียรติโกมล,  2017,  "A Reversible Lane System 

Improvement of Phetchaburi Road",  Ladkrabang Engineering Journal,  Vol. 34 ,  No. 3 ,  
pp. 58-64.   

National Conference 
1. วริช แสนสุขเจริญผล & วศิน เกียรติโกมล & วศิน เกียรติโกมล ,  2016,  "Evaluation of Truck 

Passenger Car Equivalent in Entry Flow At Roundabout : A Case Study Don Hoi Lord 
Roundabout",  การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 21 ,  28 - 30 มิถุนายน 2016.  
โรงแรม บีพี สมิหลา บีช สงขลา สงขลา.  pp. 1-6.   

2. พิชญา พันวัน & วศิน เกียรติโกมล & วศิน เกียรติโกมล,  2016,  "A Study of Unbalanced Traffic 
Flow Treatment at Signalized Intersection: a Case Study of the intersection of Suk 
Sawat Road and Pracha Uthit Road ",  การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 21,  28 
- 30 มิถุนายน 2016.  โรงแรม บีพี สมิหลา บีช สงขลา.  pp. 1-8.   
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ผศ. ดร.ดวงฤดี โฆษิตกิตติวงศ์ 
Asst. Prof. Dr. Duangrudee Kositgittiwong 

1.  ประวัติการศึกษา  
 ปี พ.ศ. 2555 ปร.ด. (วิศวกรรมโยธา) , มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, ประเทศไทย 
 ปี พ.ศ. 2548 วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, ประเทศไทย  
2.  ภาระการสอน 
 2.1  ภาระการสอนในปัจจุบัน  
 รายวิชาระดับบัณฑิตศึกษา 
CVE 702   วิทยานิพนธ์                             12     หน่วยกิต 
  (Thesis) 
CVE 680 กลศาสตร์ของไหลขั้นสูง      3     หน่วยกิต 
  (Advanced Fluid Mechanics) 
CET 601   วิทยานิพนธ์        12 หน่วยกิต 
 (Thesis)         
CET 602    การศึกษาโครงการวิจัยเฉพาะเรื่อง     6 หน่วยกิต 
 (Special Research Study) 

 ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้ 
รายวิชาระดับบัณฑิตศึกษา 

CET 601   วิทยานิพนธ์        12 หน่วยกิต 
 (Thesis)         
CET 602    การศึกษาโครงการวิจัยเฉพาะเรื่อง     6 หน่วยกิต 
 (Special Research Study) 
 
3.  เหตุผลที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบหลักสูตรนี้ 
 3.1  คุณวุฒิและสาขาวิชาตรงกับสาขาวิชาของหลักสูตร 
 3.2  ผลงานวิชาการย้อนหลัง 5 ปี 
International Journal 

1. Duangrudee Kositgittiwon Kongkitkul & Chatchanok Ketsiri & Chaiwat Ekkawatpanit,  
2018,  "Submerged Breakwater Design Development based on Artificial Oyster Reef",  
Lowland Technology International journal,  Vol. 20,  No. 2,  pp. 229-236.   

2. Duangrudee Kositgittiwon Kongkitkul & Chaiwat Ekkawatpanit & Suthee Chiawyonsin & 
Chanchai Petpongpan & Prasertsak Ekphisutsuntorn,  2017,  "Development of Wetland 
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Water Management in Bueng Takreng, Thailand",  Wetland Research,  Vol. 7,  No. 1,  
pp. 25-31.   

 
International Conference 

1. Bojan ?urin & Denis Te?ak & Duangrudee Kositgittiwon Kongkitkul & Nikola Kranj?i? & 
Bo?o Soldo,  2019,  "Preventing the adverse impact of floods by combined use of the 
“Monkey cheek” concept and renewable energy",  International Scientific Internet 
Conference of Young Scientists and Professionals,,  20 - 20 December 2019.  
UNIVERSITY OF EAST SARAJEVO Republic of Srpska.  pp. 1-4.   

2. Chutipat Foyhirun & Duangrudee Kositgittiwon Kongkitkul & Chaiwat Ekkawatpanit,  
2019,  "Performance of Global Climate Models (GCMs) for Wind Data Analysis",  2019 
International Conference on Water Resource and Environmental Engineering,  22 - 23 
August 2019.  Singapore Singapore.  pp. 1-5.   

3. Naota Hanasaki & Adisorn Champathong & Chanchai Petpongpan & Thada 
Sukhapunnaphan & Somkid Saphaokham & Duangrudee Kositgittiwon Kongkitkul & 
Chaiwat Ekkawatpanit & Jaray Thongduang & Weerayuth Pratoomchai,  2019,  "The 
assessment of climate change impact on extreme flood and drought in Yom and Nan 
River basin, Thailand",  THA 2019 International Conference,  23 - 25 January 2019.  
Swissotel Bangkok Bangkok.  pp. 156-162.   
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Asst. Prof. Dr. Goran Arangjelovski 
1.  ประวัติการศึกษา  
 ปี ค.ศ. 2001 Ph.D. (Geotechnical Engineering), University of Tokyo, Japan 
      ปี ค.ศ. 1998 M.Sc. (Earthquake Engineering), St. Cyril and Methodius University, 

Republic of Macedonia 
 ปี ค.ศ. 1993  B.Eng. (Structural Engineering), St. Cyril and Methodius University, Republic 

of Macedonia  
 
2.  ภาระการสอน 
 2.1  ภาระการสอนในปัจจุบัน  
 รายวิชาระดับบัณฑิตศึกษา 
CVE 702   วิทยานิพนธ์                             12     หน่วยกิต 
  (Thesis) 
CET 601   วิทยานิพนธ์        12 หน่วยกิต 
 (Thesis)         
CET 602  การศึกษาโครงการวิจัยเฉพาะเรื่อง     6 หน่วยกิต 
 (Special Research Study) 

 ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้ 
รายวิชาระดับบัณฑิตศึกษา 

CET 601   วิทยานิพนธ์        12 หน่วยกิต 
 (Thesis)         
CET 602    การศึกษาโครงการวิจัยเฉพาะเรื่อง     6 หน่วยกิต 
 (Special Research Study) 
 
3.  เหตุผลที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบหลักสูตรนี้ 
 3.1  คุณวุฒิและสาขาวิชาตรงกับสาขาวิชาของหลักสูตร 
 3.2  ผลงานวิชาการย้อนหลัง 5 ปี 
International Conference 

1. Pornkasem Jongpradist & Yotphao Punya In & Goran Arangjelovski & Goran 
Arangjelovski & จักราวุธ ตันสกุล,  2016,  "Fracture Behaviour of Rock Masses around High 
Pressurized Gas Storage Cavern",  International Conference on Geomechanics, Geo-
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energy and Geo-resources-IC3G 2016 ,  28 - 29  September 2016.  Monash University 
Melbourne.  pp. 86-90.   

2. Apiwish Thongraksa & Raksiri Sukkarak & Pornkasem Jongpradist & Goran Arangjelovski & 
Goran Arangjelovski & Jukkrawut Tunsakul,  2016,  "Simulation of Shear Fracture in Rock 
Mass around High Pressurized Cavern by Element Free Galerkin Method",  The 2 0 1 6 
World Congress on Advances in Civil, Environmental, and Materials Resarch (ACEM16),  
28 August- 01 September 2016.  ICC JEJU Jeju island.  pp. 1.   

 
National Conference 

1. พรเกษม จงประดิษฐ์ & ประทีป หลือประเสริฐ & อาทิตย์ ฉายอรุณ & Goran Arangjelovski & 
Goran Arangjelovski,  2018,  "อิทธิพลของวิธีการวิเคราะห์ต่อการประเมินผลกระทบของอาคารจาก
การขุดอุโมงค์เข้าใกล้โครงสร้าง" ,  การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติครั้งที่23 ,  18 - 20 
กรกฎาคม 2018.  นครนายก นครนายก.  pp. GTE209-1-7.   

2. พงศธร กระจ่างผล & วรัช ก้องกิจกุล & Goran Arangjelovski & Goran Arangjelovski,  2018,  
"ผลกระทบของแรงกระท าด้านข้างแบบวัฐจักรที่ควบคุมแอมพลิจูดด้วยระยะทางต่อพฤติกรรมของ
เสาเข็มเดี่ยวและเสาเข็มกลุ่มในแบบจ าลอง",  การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 23 ,  
18 - 20 กรกฎาคม 2018.  โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า นครนายก.  pp. GTE 44, ID 314.   

3. พรเกษม จงประดิษฐ์ & ลลิตา เลาหวิวัฒนวงศ์ & Goran Arangjelovski & Goran Arangjelovski,  
2017,  "Ettect of the ln-situ stress ratio and rock property on the failure lnitiation point 
in rock mass around tunnel by numerical analysis",  การประชุมวิชาการวิศวกรรม โยธา
แห่งชาติ ครั้งที่ 22,  18 - 20 กรกฎาคม 2017.  เดอะกรีนเนอรี่ รีสอร์ท เขาใหญ่ นครราชสีมา.  pp. 
338-344.   
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ผศ. ดร.รักติพงษ์  สหมิตรมงคล 
Asst. Prof. Dr. Raktipong  Sahamitmongkol 

1.  ประวัติการศึกษา  
 ปี ค.ศ. 2005 Ph.D. (Civil Engineering), University of Tokyo, Japan 
     ปี ค.ศ. 2002 M.Eng. (Civil Engineering.), University of Tokyo, Japan 
     ปี พ.ศ. 2543 วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา), สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินทร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 

ประเทศไทย  
 
2.  ภาระการสอน 
 2.1  ภาระการสอนในปัจจุบัน  
 รายวิชาระดับบัณฑิตศึกษา 
CVE 702   วิทยานิพนธ์                             12     หน่วยกิต 
  (Thesis) 
CET 601   วิทยานิพนธ์        12 หน่วยกิต 
 (Thesis)         
CET 602  การศึกษาโครงการวิจัยเฉพาะเรื่อง     6 หน่วยกิต 
 (Special Research Study) 
CET 629 การป้องกัน ซ่อมแซม และการดูแลรักษาอาคาร    3  หน่วยกิต 
 (Building Protection, Repair and Maintenance) 

 ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้ 
รายวิชาระดับบัณฑิตศึกษา 

CET 601   วิทยานิพนธ์        12 หน่วยกิต 
 (Thesis)         
CET 602  การศึกษาโครงการวิจัยเฉพาะเรื่อง     6 หน่วยกิต 
 (Special Research Study) 
CET 629 การป้องกัน ซ่อมแซม และการดูแลรักษาอาคาร    3  หน่วยกิต 
 (Building Protection, Repair and Maintenance) 
 
3.  เหตุผลที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบหลักสูตรนี้ 
 3.1  คุณวุฒิและสาขาวิชาตรงกับสาขาวิชาของหลักสูตร 
 3.2  ผลงานวิชาการย้อนหลัง 5 ปี 
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International Journal 
1. พงษ์ศักดิ์ วิวัฒน์โรจนกุล & Raktipong Sahamitmongkol & สมนึก ตั้งเติมสิริกุล,  2018,  "A 

method to detect lap splice in reinforced concrete using a combination of covermeter 
and GPR",  Construction and Building Materials,  Vol. 173,  pp. 481-494.   

 
International Conference 

1. Peerasit Mahasuwanchai & Natthanan Wonganan & Chainarong Athisakul & Chainarong 
Athisakul & Weerachart Tangchirapat & Weerachart Tangchirapat & Sutat Leelataviwat & 
Raktipong Sahamitmongkol,  2019,  "Engineering Properties of Ancient Masonry 
Materials in Thailand and Substitution Materials for Historical Structures Preservation",  
Proceedings of International Conference on Sustainable Energy and Green Technology 
2019,,  13 - 16 December 2019.  Bangkok, Thailand  ฺBangkok.  pp. 1-6.   

2. พงษ์ศักดิ์ วิวัฒน์โรจนกุล & Raktipong Sahamitmongkol & สมนึก ตั้งเติมสิริกุล, 2016, 
"Inspection of Lap Splice in Reinforced Concrete using a Combination of Covermeter 
and GPR", The 7th International Conference of Asian Concrete Federation, 30 October- 
02 November 2016. JW Marriott Hotel Hanoi Hanoi. pp. 296. 

3. รักติพงษ์ สหมิตรมงคล & วิทวัส ครูด า & วิศวินทร์ อัครปัญญาธร, 2559, "Effect of High Volume 
Replacement of Fine Aggregate with Bottom Ash on Flow, Setting Time, Compressive 
Strength, and Shrinkage of Mortar", วารสารวชิาการสมาคมคอนกรีตแห่งประเทศไทย, Vol. 4, 
No. 2, pp. 1-13. 
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ผศ. ดร.ชูชัย สุจิวรกุล 
Asst. Prof. Dr. Chuchai Sujivorakul 

1.  ประวัติการศึกษา  
 ปี ค.ศ. 2002 Ph.D. (Civil Engineering), The University of Michigan, Ann Arbor, U.S.A. 
     ปี พ.ศ. 2538 วศ.ม. (วิศวกรรมโครงสร้าง), สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย, ประเทศไทย 
     ปี พ.ศ. 2535 วศ.บ. เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง (วิศวกรรมโยธา), สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, 

ประเทศไทย 
 
2.  ภาระการสอน 
 2.1  ภาระการสอนในปัจจุบัน  
 รายวิชาระดับบัณฑิตศึกษา 
CET 601   วิทยานิพนธ์        12 หน่วยกิต 
 (Thesis)         
CET 602  การศึกษาโครงการวิจัยเฉพาะเรื่อง     6 หน่วยกิต 
 (Special Research Study) 
CET 621 การวิเคราะห์และออกแบบโครงสร้างคอนกรีต    3  หน่วยกิต 
 (Analysis and Design of Concrete Structures) 
CET 633 การประยุกต์ใช้และออกแบบโครงสร้างคอนกรีตอัดแรง   3  หน่วยกิต 
 (Applications and Design of Prestressed Concrete Structures) 

 ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้ 
รายวิชาระดับบัณฑิตศึกษา 

CET 601   วิทยานิพนธ์        12 หน่วยกิต 
 (Thesis)         
CET 602  การศึกษาโครงการวิจัยเฉพาะเรื่อง     6 หน่วยกิต 
 (Special Research Study) 
CET 621 การวิเคราะห์และออกแบบโครงสร้างคอนกรีต    3  หน่วยกิต 
 (Analysis and Design of Concrete Structures) 
CET 633 การประยุกต์ใช้และออกแบบโครงสร้างคอนกรีตอัดแรง   3  หน่วยกิต 
 (Applications and Design of Prestressed Concrete Structures) 
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3.  เหตุผลที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบหลักสูตรนี้ 
 3.1  คุณวุฒิและสาขาวิชาตรงกับสาขาวิชาของหลักสูตร 
 3.2  ผลงานวิชาการย้อนหลัง 5 ปี 
International Conference 

1. Anucha Boonkerd & Chuchai Sujivorakul,  2 0 1 9 ,  "Effect of Curing Conditions on the 
Bond Between A Hooked Steel Fiber and Geopolymers Mortar",  Asian Conference on 
Civil, Material and Environmental Sciences,  16 - 18 July 2019.  Premier Hotel -TSUBAKI-
Sapporo Hokkaido.  pp. 10.   

2. Chamroeun Chhun & Chuchai Sujivorakul & Teerawut Muhummud,  2018,  "Laboratory-
Based Learning to Study the Pullout Test of an Anchor in Concrete",  9th International 
Science, Social Science, Engineering and Energy Conference (I-SEEC 2018),  2 - 04 May 
2018.  Ambassador Hotel Bangkok.  pp. 8.   

3. Chuchai Sujivorakul & Chamroeun Chhun & Teerawut Muhummud,  2 0 1 8 ,  "Bond 
Mechanisms of An Anchor Embedded into Concrete",  2nd International Conference on 
Engineering Innovation 2 0 1 8 ,  5  - 0 6  July 2 0 1 8 .   King Mongkut’s University of 
Technology North Bangkok Bangkok.  pp. 5.   

National Conference 
1. ธีรวัฒน์ รัตนมณี & ชูชัย สุจิวรกุล,  2019,  "สมบัติการดัดของคานคอนกรีตเสริมเส้นใยพอลิโพรพิลีน",  

การประชุมวิชาการคอนกรีตประจ าปี ครั้งที่ 14,  6 - 08 มีนาคม 2019.  ณ โรงแรมวรวนา อ าเภอหัว
หิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์.  pp. 8.   

2. จรรยา ชาวประทุม & ธีระวุฒิ มูฮ าหมัด & ชูชัย สุจิวรกุล,  2019,  "การศึกษาความคาดหวังและความ
พึงพอใจของอาจารย์และนักศึกษาต่อการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขา
เทคโนโลยีการก่อสร้าง (ต่อเนื่อง)",  การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 24 ,  10 - 12 
กรกฎาคม 2019.  โรงเเรมเซ็นทาราเเกรนด์ อุดรธานี.  pp. 9.   
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ภาคผนวก ง.  ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร 
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ภาคผนวก จ.  ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

พ.ศ. 2562  
 

 


