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หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา

มหาวิทยาลัยนเรศวร

คณะ/ภาควิชา

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา

หมวดที่ 1. ข้อมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ

: หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
: Master of Engineering Program in Civil Engineering

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ไทย)
ชื่อย่อ (ไทย)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ)
ชื่อย่อ (อังกฤษ)

:
:
:
:

วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา)
วศ.ม. (วิศวกรรมโยธา)
Master of Engineering (Civil Engineering)
M.Eng. (Civil Engineering)

3. วิชาเอกหรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของหลักสูตร
- ไม่มี 4. จานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
แผน ก แบบ ก 2 ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต
5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
หลักสูตรระดับ 4 ปริญญาโท ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552
5.2 ภาษาที่ใช้
ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ
5.3 การรับเข้าศึกษา
รับทั้งนิสิตไทย และนิสิตต่างชาติ
5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น
เป็นหลักสูตรเฉพาะของสถาบันที่จัดการเรียนการสอนโดยตรง
5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษา
ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
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6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
6.1 กาหนดการเปิดสอน ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2560 เป็นต้นไป
6.2 เป็นหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 ปรับปรุงจากหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555
6.3 คณะกรรมการ ของมหาวิทยาลัย/อนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
 คณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร และงานด้านวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 10/2560
เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2560
 คณะกรรมการประจาบัณฑิตวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 6/2560 เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน
พ.ศ. 2560
 สภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 7/2560 เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2560
 สภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 236 (11/2560) เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2560
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
หลั ก สู ต รมี ค วามพร้ อ มในการเผยแพร่ คุ ณ ภาพและมาตรฐานตาม กรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ในปีการศึกษา 2561
8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสาเร็จการศึกษา
1. วิศวกรโยธาในหน่วยงานภาครัฐ เช่น กรมโยธาธิการและผังเมือง กรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท
กองช่างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่าง ๆ เป็นต้น
2. วิศวกรโยธาในหน่วยงานเอกชน
3. เจ้าของบริษัทรับเหมาก่อสร้าง

3

9. ชื่อ ตาแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ที่

ชื่อ - นามสกุล

ตาแหน่งทาง
วิชาการ

1

นายทวีศักดิ์ แตะกระโทก

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

2

นายสรัณกร เหมะวิบลู ย์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

3

นายรัฐภูมิ ปริชาตปรีชา

อาจารย์

คุณวุฒิ

สาขาวิขา

สาเร็จการศึกษาจากสถาบัน

ประเทศ

ปีที่สาเร็จ
การศึกษา

Ph.D.
M.S
วศ.บ.
Ph.D.
M.S.
วศ.บ.

Civil Engineering
Civil Engineering
วิศวกรรมโยธา
Structural Engineering
Structural Engineering
วิศวกรรมโยธา

Oregon State University
Oregon State University
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
University of Leeds
สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สหรัฐอเมริกา
สหรัฐอเมริกา
ไทย
อังกฤษ
ไทย
ไทย

2545
2541
2535
2550
2538
2535

D.Eng.
M.Eng.
วศ.บ.

Structural Engineering
Structural Engineering
วิศวกรรมโยธา

Asian Institute of Technology

ไทย
ไทย
ไทย

2551
2541
2539

Asian Institute of Technology
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

ภาระการสอน
(ชม./สัปดาห์)
ปัจจุบนั
เมื่อปรับปรุง
หลักสูตรนี้
12
12

5

5

10

10
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10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
ในที่ตั้ง ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร คณะวิศวกรรมศาสตร์
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จาเป็นต้องนามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) แผนยุทธศาสตร์ของ
สานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) และแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยนเรศวร ที่จาเป็นต้องนามา
พิจารณาร่วมกัน โดยปัจจุบันประเทศไทยมีการขยายตัวของอุตสาหกรรมการก่อสร้างอย่างต่อเนื่อง ในแต่ละปี
อุตสาหกรรมการก่อสร้างมีมูลค่าทางเศรษฐกิจมหาศาล หากการบริหารจัดการงานก่อสร้างต่างๆ ที่เกิดขึ้นใน
ประเทศเป็นไปตามมาตรฐาน ถูกต้องตามหลักปฏิบัติ มีการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า และดาเนินโครงการสาเร็จ
ตามกาหนดเวลา จะเป็นผลดีต่อผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายรวมทั้งต่อ ระบบเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศด้วย การ
เกิดขึ้นของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) มีแนวโน้มก่อให้เกิดการถ่ายเทวิศวกรและบุคลากรทางด้านงาน
ก่อสร้างจานวนมาก ระหว่างประเทศต่างๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ การไหลเข้ามาของบุคลกร
ทางด้านนี้หากมีมากเกินไปอาจส่งผลกระทบต่ อเศรษฐกิจของประเทศได้เช่นกัน ดังนั้นการพัฒ นาบุคลากร
ทางด้านวิศวกรรมโยธาให้มีความสามารถในการแข่งขันได้จึงมีความจาเป็นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ในสถานการณ์
ปัจจุบัน
11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) วิเคราะห์สถานการณ์ของ
ประเทศไทยทางด้ านสั งคมและวัฒ นธรรมในปัจจุบั นนี้ ว่า คนไทยกาลั งประสบปั ญ หาวิกฤตค่านิ ยมที่ เป็ น
ผลกระทบจากการเลื่ อ นไหลทางวัฒ นธรรมต่ า งชาติ เข้ า สู่ ป ระเทศทั้ ง ทางสื่ อ สารมวลชนและเทคโนโลยี
สารสนเทศ โดยขาดการคัดกรอง ทาให้คุณธรรมและจริยธรรมของคนไทยลดลง มีค่านิยมและพฤติกรรมที่เน้น
วัตถุนิยมและบริโภคนิยมเพิ่มมากขึ้น ขณะที่การพัฒนาชนบทกับเมืองมีลักษณะแยกส่วนส่งผลให้เกิดความไม่
สมดุ ล ของการพั ฒ นาของชุ ม ชนชนบท รั ฐ จึ ง พยายามจั ด การท้ อ งถิ่ น ให้ ส ามารถปฏิ บั ติ ง านได้ อ ย่ า งมี
ประสิ ท ธิภ าพและกาหนดกลไกการบริ ห ารงานให้ พร้อมรับ ภารกิจกระจายอานาจจากส่ ว นกลาง เช่นการ
ส่งเสริมกระบวนการประชาคมในการจัดทาแผนของส่วนท้องถิ่นและอาเภอ การพัฒนาศักยภาพของผู้นาชุมชน
การสร้างเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน และกระบวนการมีส่วนร่วมสร้างงานสร้างอาชีพให้แก่ชุมชนเป็นต้น บุคลากร
ที่ทางานเกี่ยวกับการก่อสร้างในท้องถิ่น เช่น ช่างรับเหมาก่อสร้าง และวิศวกรหรือนายช่างโยธาประจาองค์การ
ปกครองท้ องถิ่น ต่างๆ เป็ น ต้น ก็มีบ ทบาทในการที่จะสร้างค่ านิ ยมให้ แก่สั งคมไทย ทั้ งทางด้านดี และไม่ ดี
เช่นเดียวกัน ตัวอย่างเช่น บ้านหรือที่อยู่อาศัย ถือเป็นหนึ่งในปัจจัยสี่แห่งการดารงชีพ แทบทุกคนต้องมีโอกาส
เกี่ยวข้องกับการสร้างหรือการต่อเติมบ้านหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างแน่นอน หากบุคลากรที่ทางานก่อสร้างนั้น
ทางานด้วยความรับผิดชอบ ถูกต้องตามหลักปฏิบัติและซื่อสัตย์สุจริต ก็จะเป็นตัวอย่างที่ดีให้แก่ผู้เกี่ยวข้องหรือ
ให้แก่สังคมได้ เป็นต้น
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12. ผลกระทบจาก ข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
ผลกระทบจากสถานการณ์ ภ ายนอก ส่ งผลให้ การพั ฒ นาหลั กสู ตรในปั จจุบั น จาเป็ น ต้องพั ฒ นา
หลักสูตร ในเชิงรุกที่มีศักยภาพและสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามวิวัฒ นาการของวิศวกรรมโยธา โดยการผลิต
บุคลากรที่มีศักยภาพสูงทางด้านวิศวกรรมโยธาจาเป็นต้องมีความเข้มแข็งทางด้านวิชาการการวิจัย และวิชาชีพ
เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงทั้งทางด้านสังคมและเศรษฐกิจของประเทศ และสร้างให้เกิดการแข่งขันได้ทั้งใน
ประเทศไทยและต่างประเทศ นอกจากนี้ บุคลากรทางด้านวิศวกรรมโยธาจาเป็นต้องมีความพร้อมในการ
ปฏิบัติงานได้ทันที มีความเข้าใจในผลกระทบของเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธาต่อสังคม มีการปฏิบัติตนอย่างมือ
อาชีพ ที่มีคุณธรรมและจริยธรรม ซึ่งเป็นไปตามนโยบายและวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยนเรศวร เพื่อมุ่งสู่ความ
เป็นเลิศ ในเทคโนโลยีและการวิจัยและการผลิตมหาบัณฑิตที่พร้อมทั้งวิชาการและคุณธรรม
12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน
หลักสูตรนี้มุ่งผลิตมหาบัณฑิต ซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการก่อสร้าง ผู้บริหาร วิศวกร ช่างโยธา
ทั้งในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ให้มีสานึกในจริยธรรมของวิชาชีพ สามารถบริหารหรือจัดการงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ เป็นไปตามหลักวิชาการ สามารถพัฒนากระบวนการวิจัยเพื่อแก้ปัญหาทางการปฏิบัติงานของตน
ได้ ซึ่งสอดคล้องกับพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิต และการวิจัยของมหาวิทยาลัยนเรศวร ที่ต องทาการพัฒ นา
ทรัพยากรมนุษยทุกระดับอยางตอเนื่อง
13. ความสัมพันธ์ กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน (เช่น รายวิชาที่เปิดสอน
เพื่อให้บริการคณะ/ภาควิชาอื่น หรือต้องเรียนจากคณะ/ภาควิชาอื่น)
13.1 รายวิชาที่เปิดสอนให้คณะ/ภาควิชาอื่น
- รายวิชาที่เปิดสอนเป็นวิชาเลือกให้หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม
สิ่งแวดล้อม
304542 การพัฒนาและจัดการทรัพยากรน้า
3(3-0-6)
Water Resources Development and Management
304545 วิศวกรรมพลังงานน้า
3(3-0-6)
Hydropower Engineering
304537 การประยุกต์ใช้ข้อมูลระยะไกลและระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ 3(2-3-5)
สาหรับวิศวกร
Application of Remote Sensing and Geographic
Information Systems for Engineers
304546 ชลศาสตร์น้าใต้ดิน
3(3-0-6)
Groundwater Hydraulics
304547 การป้องกันน้าท่วมและการระบายน้า
3(3-0-6)
Flood Protection and Drainage
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13.2 รายวิชาที่เรียนจากคณะ/ภาควิชาอื่น
- รายวิชาที่เปิดสอนโดยหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ให้
เป็นวิชาเลือก
307535 โลกร้อนและการลดผลกระทบ
3(2-2-5)
Global Warming and Impact Mitigation
- รายวิชาที่เปิดสอนโดยหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารงานก่อสร้าง
ให้เป็นวิชาเลือก
313521 เทคนิคการบริหารงานก่อสร้าง
3(3-0-6)
Construction Management Techniques
313523 เทคโนโลยีสารสนเทศในงานก่อสร้าง
3(2-2-5)
Information Technology in Construction
313524 กฎหมายและการทาสัญญาในงานก่อสร้าง
3(3-0-6)
Law and Contracting in Construction
313525 เครื่องจักรและวิธีการก่อสร้าง
3(3-0-6)
Construction Equipment and Methods
- รายวิชาที่เปิดสอนโดยหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการภัยพิบัติ ให้เป็น
วิชาเลือก
314518 การปรับเปลี่ยนและการบรรเทาต่อการเปลี่ยนแปลง 3(3-0-6)
สภาพอากาศ
Climate Change Adaptation and Mitigation
13.3 การบริหารจัดการ
อาจารย์ผู้รับผิ ดชอบหลั กสูตรทาหน้าที่ประสานงานสาหรับการจัดการเรียนการสอนกับ
ภาควิชา อาจารย์ผู้สอนและผู้ที่เกี่ยวข้อง ในการพิจารณากาหนดเนื้อหารายวิชา กลยุทธ์การสอน การวัดและ
การประเมิน ผล ตารางเรีย น และตารางสอบ โดยดาเนินการให้ ส อดคล้องกับมาตรฐานผลการเรียนรู้ตาม
มาตรฐานคุณวุฒิระดับมหาบัณฑิต
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หมวดที่ 2. ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสาคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.1 ปรัชญา
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา มุ่งเน้นที่จะผลิต มหาบัณฑิต ที่มี
ความเชี่ยวชาญเฉพาะกลุ่มสาขาด้านวิศวกรรมโยธา โดยสามารถที่จะประยุกต์ใช้ความรู้ ให้คาปรึกษา เพื่อ
แก้ปัญหาในงานด้านวิศวกรรมโยธา สร้างนิสิตให้สามารถบูรณาการศาสตร์ด้านวิศวกรรมโยธากับศาสตร์อื่น
เพื่อต่อยอดสู่การปฏิบัติและเชื่อมโยงสู่สังคม เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ สังคมและคุณภาพชีวิต ที่เหมาะสมกับ
บริบทของสังคมไทย ภายใต้คุณธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ
1.2 วัตถุประสงค์
เพื่อผลิตมหาบัณฑิตให้มีคุณลักษณะ ดังต่อไปนี้
1.2.1 มีความรู้ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านในสาขาวิชาวิศวกรรมโยธาที่สนใจแขนงใดแขนงหนึ่ง เช่น
ด้านวิศวกรรมโครงสร้าง วิศวกรรมปฐพี วิศวกรรมทรัพยากรน้า วิศวกรรมขนส่ง และวิศวกรรมการก่อสร้าง
1.2.2 มีคุณภาพ สามารถเป็นผู้พัฒนาและนาองค์ความรู้ ความเชี่ยวชาญ และให้คาปรึกษาไปพัฒนา
งานด้านวิศวกรรมโยธาเฉพาะทางในระดับภูมิภาคและระดับประเทศ ให้บังเกิดผลอย่างแท้จริง และเป็นกาลังสาคัญ
ในการพัฒนาประเทศ
1.2.3 มีทักษะในด้านการพั ฒ นาโครงการวิศวกรรมโยธาในหน่ว ยงานต่าง ๆ ทั้งในภาครัฐ และ
ภาคเอกชน ให้เกิดองค์ความรู้ ความสานึก การจัดการพัฒนาและกระบวนการดาเนินงานบริหารพัฒ นา
โครงการวิศวกรรมโยธาที่มีประสิทธิภาพ
1.2.4 มีประสิทธิภาพในการพัฒนาการศึกษา การวิจัย ต่อยอดองค์ความรู้ใหม่ ทางด้านวิศวกรรม
โยธาให้มีขีดความสามารถทัดเทียมอารยประเทศ และสามารถนาไปใช้พัฒนาการจัดการโครงการวิศวกรรม
โยธาของภูมิภาคและของประเทศได้
1.2.5 มีจริยธรรม และคุณธรรมในการเป็นผู้นาแห่งวิชาชีพ
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2. แผนพัฒนา ปรับปรุง
หลั กสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบั ณ ฑิต สาขาวิช าวิศวกรรมโยธา มีแผนในการพัฒ นาและปรับปรุง
หลั กสู ตรเพื่ อให้ มีมาตรฐานไม่ต่ากว่าที่กาหนดโดยกระทรวงศึกษาธิการ และในการดาเนิน การจะมีความ
สอดคล้องกับกรอบนโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนกลยุทธ์ของทางมหาวิทยาลัยนเรศวร โดยจะมีแผนการ
พัฒนา กลยุทธ์ และหลักฐาน/ตัวบ่งชี้ที่สาคัญดังนี้
แผนพัฒนา
1. พัฒนาระบบและ
กระบวนการจัดการเรียนการ
สอน การวิจัย รวมถึงปัจจัยที่
สนับสนุนระบบการเรียนการ
สอนและการวิจัย

2. ปรับปรุงหลักสูตรให้มีความ
ทันสมัย สอดคล้องกับ
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี
ในงานด้านวิศวกรรมโยธาและ
มีมาตรฐานไม่ต่ากว่าที่ สกอ.
กาหนด

กลยุทธ์
1. พัฒนาปัจจัยพื้นฐานที่จาเป็นต่อการผลิต
มหาบัณฑิตที่มีคุณภาพ โดยพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน ได้แก่
1.1 ห้องเรียน ที่มีโสตทัศนูปกรณ์ที่ครบถ้วน
สะอาด มีขนาดเหมาะสมกับจานวนผู้เรียน และ
สอดคล้องกับการเรียนการสอนในระดับ
มหาบัณฑิต
1.2 ห้องปฏิบัติการ ที่มีเครื่องมือและอุปกรณ์
รองรับงานวิจัยระดับสูง
1.3 พื้นที่ทางานที่เอื้ออานวยต่อการทาวิจัยและ
แลกเปลีย่ นความคิดเห็น
2. พัฒนากระบวนการการเรียนรู้ตามหลักสูตรสู่
คุณภาพโดยมุ่งผลที่มหาบัณฑิต ที่มีความสามารถ
ในการพัฒนาทักษะด้านงานวิจัย
2.1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้นสิ ิต เผยแพร่ผลงาน
ทางวิชาการในวารสาร และ/หรือในที่ประชุม
วิชาการ
2.2 สนับสนุนการใช้ภาษาอังกฤษในการศึกษา
และวิจัย
2.3 มีการเชิญวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก
มาบรรยาย
1.1 ติดตามความเปลีย่ นแปลงของเทคโนโลยี
ความต้องการของผู้ประกอบการ และหน่วยงาน
ต่างๆ ทางด้านวิศวกรรมในสาขาทีเ่ กี่ยวข้อง เพื่อ
พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรให้มคี วามทันสมัย
และได้มาตรฐาน
1.2 ติดตามประเมินหลักสูตรอย่างสม่าเสมอ
1.3 เชิญผูเ้ ชี่ยวชาญทั้งภาครัฐและเอกชนมามี
ส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตร
1.4 ส่งเสริมให้มีการสร้างเครือข่ายและความ
ร่วมมือในด้านการวิจัย กับหน่วยงานภายนอกทั้ง
ในภาคเอกชน และภาครัฐ

หลักฐาน/ตัวบ่งชี้

1.1 ร้อยละของจานวนห้องเรียนที่มีคุณสมบัติ
เป็นไปตามกลยุทธ์ที่ 1(1)
1.2 สัดส่วนงบประมาณเพื่อการจัดซื้อ
เครื่องมือและอุปกรณ์รองรับงานวิจัยระดับสูง
1.3 จานวนห้องทางานของมหาบัณฑิตที่
สอดคล้องกับกลยุทธ์ข้อ ที่ 1(4)

2.1 ร้อยละของบทความทางวิชาการที่มีการ
ตีพิมพ์เผยแพร่ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัย
กาหนด และ มีวารสารวิศวกรรมรองรับการ
เผยแพร่ผลงานวิจยั
2.2 นิสิต มีความสามารถทางด้าน
ภาษาอังกฤษเทียบเท่าตามเกณฑ์ของ
มหาวิทยาลัย
2.3 เอกสารการเชิญวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
1.1 มีเอกสารแสดงหลักสูตรตาม มคอ.
ครบถ้วน
1.2 รายงานการติดตามประเมินหลักสูตร
1.3 หนังสือเชิญและรายงานประชุมการ
พัฒนาหลักสูตร
1.4 มีหน่วยงานที่เข้าร่วมเป็นเครือข่าย
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แผนพัฒนา
3. พัฒ นาบุคลากรให้มีความรู้
และประสบการณ์เพียงพอเพื่อ
การพั ฒ นาประสิ ท ธิ ภ าพการ
สอนและการวิจัย

กลยุทธ์
1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรเข้าร่วม
และเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
1.2 จัดให้มีโครงการเพื่อพัฒนาการจัดการเรียน
การสอน การวิจยั เพิ่มทักษะและประสบการณ์
แก่บุคลากรด้านวิชาการ
1.3 มีการประเมินผลการเรียนการสอน เพื่อให้
เกิดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ

หลักฐาน/ตัวบ่งชี้
1.1 จานวนของบทความทางวิชาการที่มีการ
ตีพิมพ์เผยแพร่
1.2 มีการจัดโครงการแก่บุคลากรด้านวิชาการ
เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอน การวิจัย
เพิ่มทักษะและประสบการณ์
1.3 รายงานผลการประเมินการเรียน
การสอน

หมวดที่ 3. ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
เป็ น ไปตามข้ อ บั งคั บ มหาวิท ยาลั ย นเรศวร ว่าด้ ว ยการศึ ก ษาระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา พ.ศ.2559
(ภาคผนวก จ) ระบบการศึกษาเป็นระบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษา แบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษา โดยมี
ระยะเวลาเรียนไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ต่อภาคการศึกษา
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
ไม่มีภาคฤดูร้อน
1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค
ไม่มี
2. การดาเนินการหลักสูตร
2.1 วัน – เวลาในการดาเนินการเรียนการสอน
สามารถจัดการเรียนการสอนได้ทั้งในและนอกเวลาราชการ
ภาคการศึกษาต้น
เดือนสิงหาคม – ธันวาคม
ภาคการศึกษาปลาย
เดือนมกราคม – พฤษภาคม
2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
ผู้เข้าศึกษาจะต้องสาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องจากสถาบันอุดมศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง นอกจากข้างต้นให้อยู่ในดุลยพินิจ
ของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
2.3 ปัญหาของนิสิตแรกเข้า
2.3.1 การปรับตัวในการเรียนระดับที่สูงขึ้น
2.3.2 ความรู้ด้านภาษาอังกฤษไม่เพียงพอ
2.3.3 ความรู้ด้านคณิตศาสตร์ไม่เพียงพอ
2.3.4 ความรู้ด้านวิจัยไม่เพียงพอ
2.4 กลยุทธ์ในการดาเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา / ข้อจากัดของนิสิตในข้อ 2.3
2.4.1 จัดการปฐมนิ เทศนิสิ ตใหม่แนะนาการให้บริการของมหาวิทยาลัย เทคนิคการเรียนใน
มหาวิทยาลัย และการแบ่งเวลา มอบหมายให้อาจารย์ทุกคนทาหน้าที่ดูแลให้คาแนะนาแก่นิสิต
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2.4.2 จัดกิจกรรมเสริมความรู้เกี่ยวกับภาษาอังกฤษและใช้สื่อการสอนภาษาอังกฤษในบางหัวข้อ
และแนะนาให้นิสิตเข้าใช้บริการที่สถานพัฒนาวิชาการด้านภาษาของมหาวิทยาลัย
2.4.3 จัดให้มีการเรียนการสอนในรายวิชา 304501 คณิตศาสตร์ประยุกต์สาหรับวิศวกรเป็นวิชา
บังคับ และกาหนดให้เรียน ในชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาต้น
2.4.4 จั ดให้ มี การเรี ย นการสอนในรายวิ ชา 304503 ระเบี ย บวิ ธี วิ จั ย ทางวิ ท ยาศาสตร์ แ ละ
เทคโนโลยี เป็นรายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต และกาหนดให้เรียน ในชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาต้น
2.5 แผนการรับนิสิตและผู้สาเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี
แผน ก แบบ ก 2
ชั้นปีที่

2560
10
10
-

ชั้นปีที่ 1
ชั้นปีที่ 2
รวม
คาดว่าจะสาเร็จการศึกษา
2.6 งบประมาณตามแผน
1.6.2 ประมาณการงบประมาณรายรับ

จานวนนิสิต
2561
2562
2563
10
10
10
10
10
10
20
20
20
10
10
10

2564
10
10
20
10

ปีงบประมาณ
2560
2561
2562
2563
2564
ค่าธรรมเนียมการศึกษา
500,000
1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000
รวมรายรับ
500,000
1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000
2.6.2 ประมาณการงบประมาณรายจ่าย
ปีงบประมาณ
หมวดเงิน
2560
2561
2562
2563
2564
1. ค่าตอบแทน
145,375
290,750
290,750
290,750
290,750
2. ใช้สอย
10,000
20,000
20,000
20,000
20,000
3. วัสดุ
5,000
10,000
10,000
10,000
10,000
4. ครุภัณฑ์
22,000
22,000
22,000
22,000
22,000
รวมรายจ่าย
182,375
342,750
342,750
342,750
342,750
2.6.3 ประมาณการค่าใช้จ่ายต่อหัวในการผลิตบัณฑิต เป็นเงิน 31,100 บาท ต่อคน/ปี
โดยคิดจากประมาณการรายจ่ายในการผลิตบัณฑิตตามแผนทั้ง 5 ปีการศึกษา เท่ากับ 3,106,750 บาท หาร
ด้วยจานวนนิสิตทั้งหมด 50 คน จะได้ค่าใช้จ่ายต่อหัวเท่ากับ 31,067.50 บาท
2.7 รูปแบบการศึกษา
เป็นแบบชั้นเรียน
2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย
การเทียบโอนหน่วยกิตและรายวิชาจากสถาบันอื่น ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร
ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2559
รายละเอียดรายรับ
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3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จานวนหน่วยกิต
แผน ก แบบ ก 2 จานวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต
3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร (แผน ก แบบ ก 2)
ลาดับที่
1

2
3

รายการ
งานรายวิชา (Course work)
1.1 วิชาบังคับ
1.2 วิชาเลือก
1.2.1 วิชาเลือก (ทั้งกลุ่ม)
1.2.2 วิชาเลือก
วิทยานิพนธ์
รายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต

ไม่น้อยกว่า

ไม่น้อยกว่า
ไม่น้อยกว่า

หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า

เกณฑ์กระทรวงศึกษาธิการ
พ.ศ. 2558
แผน ก แบบ ก 2
12
12
-

หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2560
แผน ก แบบ ก 2
24
3
21
12
9
12
5

36

36

3.1.3 งานรายวิชา
ก. รายวิชาในหมวดต่างๆ
(1) วิชาบังคับ
จานวน
304501 คณิตศาสตร์ประยุกต์สาหรับวิศวกร
Applied Mathematics for Engineers
(2) วิชาเลือก
จานวนไม่น้อยกว่า
(2.1) วิชาเลือก (ทั้งกลุ่ม)
จานวน
โดยให้เลือกเรียนจากกลุ่มวิชาใดกลุ่มวิชาหนึ่งดังต่อไปนี้
กลุ่มวิชาวิศวกรรมโครงสร้าง
304511 การวิเคราะห์โครงสร้างขั้นสูง
Advanced Structural Analysis
304512 กลศาสตร์ของวัสดุขั้นสูง
Advanced Mechanics of Materials
304513 เสถียรภาพของโครงสร้าง
Stability of Structures
304514 พลศาสตร์โครงสร้าง
Structural Dynamics

3

หน่วยกิต
3(3-0-6)

21
12

หน่วยกิต
หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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กลุ่มวิชาวิศวกรรมการก่อสร้าง
304521 การวางแผนงานก่อสร้าง
3(3-0-6)
Construction Planning
304522 ต้นทุนและเศรษฐศาสตร์ในงานออกแบบและก่อสร้าง
3(3-0-6)
Cost and Economics in Design and Construction
304523 สถิติ ความน่าจะเป็นและการตัดสินใจสาหรับ
3(3-0-6)
วิศวกรรมโยธา
Probability Statistics and Decision for Civil Engineering
304524 กระบวนการติดตาม ตรวจสอบ และควบคุมคุณภาพงาน 3(3-0-6)
ก่อสร้าง
Construction Monitoring, Inspection and Control
Process
กลุ่มวิชาวิศวกรรมขนส่ง
304531 การพยากรณ์ความต้องการเดินทาง
Travel Demand Forecasting
304532 การออกแบบและการดาเนินงานจราจร
Traffic Design and Operations
304533 วิศวกรรมความปลอดภัยทางถนน
Road Safety Engineering
304534 การวิเคราะห์เชิงเศรษฐศาสตร์สาหรับวิศวกรรมขนส่ง
Economic Analysis for Transportation Engineering
กลุ่มวิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้า
304541 ชลศาสตร์ของแม่น้า
River Hydraulics
304542 การพัฒนาและจัดการทรัพยากรน้า
Water Resources Development and Management
304543 อุทกวิทยาขั้นสูง
Advanced Hydrology
304544 การวิเคราะห์ระบบทรัพยากรน้า
Water Resources Systems Analysis
กลุ่มวิชาวิศวกรรมปฐพี
304551 ปฐพีกลศาสตร์ขั้นสูง
Advanced Soil Mechanics
304552 วิศวกรรมฐานรากขั้นสูง
Advanced Foundation Engineering

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)

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

3(3-0-6)
3(3-0-6)
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304553 ปฐพีพลศาสตร์
Soil Dynamics
304554 โครงสร้างดิน
Earth Structures

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

(2.2) วิชาเลือก
แผน ก แบบ ก 2
จานวนไม่น้อยกว่า
9
หน่วยกิต
โดยเลือกจากรายวิชาดังต่อไปนี้ และรายวิชาต่างๆ ที่แสดงในหัวข้อ (2.1)
304502 วิธีเชิงตัวเลขในวิศวกรรมโยธา
3(3-0-6)
Numerical Methods in Civil Engineering
304504 ระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์ 1
3(3-0-6)
Finite Element Method 1
304505 ระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์ 2
3(3-0-6)
Finite Element Method 2
304510 วัสดุวิศวกรรมโยธาขั้นสูง
3(3-0-6)
Advanced Civil Engineering Materials
304515 โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กขั้นสูง
3(3-0-6)
Advanced Reinforced Concrete Structures
304516 พฤติกรรมโครงสร้างเหล็ก
3(3-0-6)
Behavior of Steel Structures
304517 โครงสร้างแผ่นและเปลือก
3(3-0-6)
Plate and Shell Structures
304518 ความน่าเชื่อถือของโครงสร้าง
3(3-0-6)
Reliability of Structures
304519 ทฤษฎีอีลาสติก
3(3-0-6)
Theory of Elasticity
304525 ประเด็นด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมในงาน
3(3-0-6)
ก่อสร้าง
Safety and Environmental Issues in Construction
304526 การจัดการองค์กรในงานก่อสร้าง
3(3-0-6)
Organization Management in Construction
304527 การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
3(3-0-6)
Real Estate Development
304529 เทคโนโลยีคอนกรีตขั้นสูง
3(2-3-5)
Advanced Concrete Technology
304535 โครงสร้างพื้นผิวทาง
3(3-0-6)
Pavement Structure
304536 ระบบขนส่งสาธารณะ
3(3-0-6)
Public Transportation
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304537

304545
304546
304547
304548
304555
304556
304557
304558
304583
304584
307535
310504

313521
313523
313524
313525

การประยุกต์ใช้ข้อมูลระยะไกลและระบบสารสนเทศ
ทางภูมิศาสตร์สาหรับวิศวกร
Application of Remote Sensing and Geographic
Information Systems for Engineers
วิศวกรรมพลังงานน้า
Hydropower Engineering
ชลศาสตร์น้าใต้ดิน
Groundwater Hydraulics
การป้องกันน้าท่วมและการระบายน้า
Flood Protection and Drainage
กลศาสตร์ของไหลขั้นสูง
Advanced Fluid Mechanics
คุณสมบัติทางกายภาพและเคมีของดิน
Physical and Chemical Properties of Soils
การปรับปรุงคุณภาพดิน
Soil Quality Improvement
วิศวกรรมอุโมงค์
Tunneling Engineering
ปฏิบัติการขั้นสูงในงานวิศวกรรมปฐพี
Advanced Soil Testing and Laboratory
หัวข้อคัดสรรทางวิศวกรรมโยธา
Selected Topics in Civil Engineering
ปัญหาพิเศษทางวิศวกรรมโยธา
Special Problems in Civil Engineering
โลกร้อนและการลดผลกระทบ
Global Warming and Impact Mitigation
การจัดการการมีส่วนร่วมของชุมชนและการประเมินผล
กระทบต่อสิ่งแวดล้อม
Stakeholders Participation and Environment
Impact Assessment
เทคนิคการบริหารงานก่อสร้าง
Construction Management Techniques
เทคโนโลยีสารสนเทศในงานก่อสร้าง
Information Technology in Construction
กฎหมายและการทาสัญญาในงานก่อสร้าง
Law and Contracting in Construction
เครื่องจักรและวิธีการก่อสร้าง
Construction Equipment and Methods

3(2-3-5)

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
2(1-3-3)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-3-1)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)

3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

15
314518

การปรับเปลี่ยนและการบรรเทาต่อการเปลี่ยนแปลง
สภาพอากาศ
Climate Change Adaptation and Mitigation

ข. วิทยานิพนธ์
จานวน
304591 วิทยานิพนธ์์ 1 แผน ก แบบ ก 2
Thesis 1, Type A 2
304592 วิทยานิพนธ์ 2 แผน ก แบบ ก 2
Thesis 2, Type A 2
304593 วิทยานิพนธ์ 3 แผน ก แบบ ก 2
Thesis 3, Type A 2

3(3-0-6)

12
3

หน่วยกิต
หน่วยกิต

3

หน่วยกิต

6

หน่วยกิต

ค. รายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต
จานวน
5
หน่วยกิต
304503 ระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3(3-0-6)
Research Methodology in Science and Technology
304581 สัมมนา 1
1(0-3-1)
Seminar 1
304582 สัมมนา 2
1(0-3-1)
Seminar 2
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3.1.4 แผนการศึกษา
แผน ก แบบ ก 2
ปีที่ 1
ภาคการศึกษาต้น
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้วยตนเอง)

304501 คณิตศาสตร์ประยุกต์สาหรับวิศวกร
3(3-0-6)
Applied Mathematics for Engineers
304503 ระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ไม่นับหน่วยกิต) 3(3-0-6)
Research Methodology in Science and Technology (Non-Credit)
304xxx วิชาเลือก
3(x-x-x)
Elective course
304xxx วิชาเลือก
3(x-x-x)
Elective course
รวม
9 หน่วยกิต
ภาคการศึกษาปลาย
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

304581 สัมมนา 1 (ไม่นับหน่วยกิต)
Seminar I (Non-Credit)
304591 วิทยานิพนธ์ 1 แผน ก แบบ ก 2
Thesis 1, Type A 2
304xxx วิชาเลือก
Elective course
304xxx วิชาเลือก
Elective course
3xxxxx วิชาเลือก
Elective course
รวม

หน่วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้วยตนเอง)

1(0-3-1)
3 หน่วยกิต
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
12 หน่วยกิต
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ปีที่ 2
ภาคการศึกษาต้น
รหัสวิชา

304582
304592
3xxxxx
3xxxxx

ชื่อวิชา

สัมมนา 2 (ไม่นับหน่วยกิต)
Seminar II (Non-Credit)
วิทยานิพนธ์ 2 แผน ก แบบ ก 2
Thesis 2, Type A 2
วิชาเลือก
Elective course
วิชาเลือก
Elective course
รวม

หน่วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้วยตนเอง)

1(0-3-1)
3 หน่วยกิต
3(x-x-x)
3(x-x-x)
9 หน่วยกิต

ภาคการศึกษาปลาย
รหัสวิชา

304593

ชื่อวิชา

วิทยานิพนธ์ 3 แผน ก แบบ ก 2
Thesis 3, Type A 2
รวม

หน่วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้วยตนเอง)

6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
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3.1.5 คาอธิบายรายวิชา
304501 คณิตศาสตร์ประยุกต์สาหรับวิศวกร
3(3-0-6)
Applied Mathematics for Engineers
พีชคณิตของเมตริกซ์ การแก้ระบบสมการเชิงเส้น การแก้สมการเชิงอนุพันธ์และการประยุกต์ใช้
วิธีการเชิงตัวเลขสาหรับวิศวกร การวิจัยการดาเนินงานด้วยวิธีโปรแกรมเชิงเส้น การประยุกต์ใช้วิธีการหาค่าที่
เหมาะสมที่สุดในงานวิศวกรรม
Matrix algebra, solution to system of linear equations, solution to differential
equations and applications; numerical methods for engineers; operation research by linear
programming, applications of optimization methods in engineering
304502 วิธีเชิงตัวเลขในวิศวกรรมโยธา
3(3-0-6)
Numerical Methods in Civil Engineering
วิธีเชิงเลข เทคนิคการแก้ระบบสมการเชิงเส้น และไม่เชิงเส้น คาตอบเชิงตัวเลขของสมการอนุพันธ์
ทัว่ ไปและสมการอนุพันธ์ย่อย การประยุกต์ใช้วิธีเชิงเลขในการแก้ปัญหาทางวิศวกรรมโยธา
Numerical methods; techniques for solving linear and non-linear equation systems;
numerical solutions of ordinary and partial differential equations; application of numerical
methods to civil engineering problems.
304503 ระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3(3-0-6)
Research Methodology in Science and Technology
ความหมาย ลักษณะ และเป้าหมายการวิจัย ประเภทและกระบวนการวิจัย การกาหนดปัญหาการ
วิจัย ตัวแปรและสมมุติฐาน การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การเขียนโครงร่างและรายงานการวิจัย
การประเมิ น งานวิ จั ย การน าผลวิ จั ย ไปใช้ จรรยาบรรณนั ก วิ จั ย และเทคนิ ค วิ ธี ก ารวิ จั ย เฉพา ะทางด้ า น
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Research definition, characteristic and goal; type and research process; research
problem determination; variables and hypothesis; data collection; data analysis; proposal
and research report writing; research evaluation; research application; ethics of researchers;
and research techniques in science and technology
304504 ระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์ 1
3(3-0-6)
Finite Element Method 1
หลั กการพื้น ฐานของวิธีไฟไนต์เอลิ เมนต์ วิธีถ่ว งน้ าหนักเศษตกค้าง สมการไฟไนต์เอลิ เมนต์
สมการจากหลักการพลังงาน ฟังก์ชั่นรูปร่าง การวิเคราะห์ ไฟไนท์อิเลเมนต์ของระบบสองมิติ ซีเอสทีเอลิเมนต์
ไอโซพาราเมตริกเอลิเมนต์ การประยุกต์ในปัญหาวิศวกรรมโครงสร้าง
Basic principle of finite element method; weighted residual methods; finite
element formulation; formulations using energy principles, shape functions; analysis of two
dimensional systems; CST element; isoparametric element, application in structural
engineering problems
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304505 ระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์ 2
3(3-0-6)
Finite Element Method 2
การวิเคราะห์ไฟไนท์เอลิเมนต์ของระบบสามมิติ โซลิดเอลิเมนต์ โครงสร้างแผ่นและเปลือกบาง การ
ใช้วิธีเชิงตัวเลขและคอมพิวเตอร์วิเคราะห์โครงสร้าง การประยุกต์ในปัญหาวิศวกรรมโครงสร้างและปัญหาทาง
พลศาสตร์โครงสร้าง
Finite element analysis of three dimensional systems; solid element; plate and shell
structures; numerical method and computer in the analysis of structures; application in
structural engineering and structural dynamics problems
304510 วัสดุวิศวกรรมโยธาขั้นสูง
3(3-0-6)
Advanced Civil Engineering Materials
จุลโครงสร้างของวัสดุวิศวกรรมโยธา วัสดุประกอบ กลไกการพัง การวิเคราะห์การวิบัติและการพัง
กาลังการล้าและการขยายตัวรอยร้าวของวัสดุ สเตอริโอโลยี เทคนิคการวิเคราะห์โครงสร้างและคุณสมบัติของ
วัสดุ เช่น กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องผ่าน กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด เอ็กซเรย์ดิฟ
แฟรคชัน รีโอโลยี ความก้าวหน้าล่าสุดทางวัสดุวิศวกรรม
Microstructure of concrete wood steel and other civil engineering material;
composite materials; failure mechanism; failure and damage analysis; fatigue strength and
crack growth; stereology; material structures and properties analyzing techniques including
TEM, SEM, X-Ray diffraction, rheology; recent advances in engineering materials
304511 การวิเคราะห์โครงสร้างขั้นสูง
3(3-0-6)
Advanced Structural Analysis
หลักการเบื้องต้นในการวิเคราะห์โครงสร้าง การวิเคราะห์โครงสร้างด้วยวิธีเมตริกซ์ (วิธีแรง และ
การเปลี่ยนตาแหน่ง) การวิเคราะห์โครงสร้างโดยวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์เบื้องต้น การวิเคราะห์โครงสร้างแบบไม่
เชิงเส้นเบื้องต้น
Fundamental principles of structural analysis, matrix force and matrix displacement
methods; direct stiffness method, introduction to finite element structural analysis;
introduction to non-liner analysis of structures
304512 กลศาสตร์ของวัสดุขั้นสูง
3(3-0-6)
Advanced Mechanics of Materials
ความสัมพันธ์ระหว่างความเค้นและความเครียด ข้อกาหนดการวิบัติ วิธีพลังงาน ปัญหาความเค้น
และความเครียดระนาบ คานโค้ง ปัญหาเกี่ยวกับการบิดและการโก่งเดาะ คานบนฐานรากยืดหยุ่น ทฤษฎีอีลา
สติก ทฤษฎีพลาสติก วิสโคอีลาสติก กลศาสตร์การแตกร้าว การล้า ทฤษฎีเสถียรภาพ
Stress- strain relationships; failure criteria; energy method; plane stress and plane
strain problems; curve beam; torsion and buckling problems; beams on elastic foundation;
elastic theory; plastic theory; viscoelasticity; fracture mechanics; fatigue, stability theory
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304513 เสถียรภาพของโครงสร้าง
3(3-0-6)
Stability of Structures
การโก่งเดาะของเสารับแรงกระทาแบบรวมศูนย์และแบบเยื้องศูนย์ พฤติกรรมการโก่งเดาะด้านข้าง
ของคาน เสาประกอบ เสถียรภาพของโครงเฟรม
Buckling of concentrically and eccentrically loaded columns; lateral buckling of
beams; built-up columns; stability of frame
304514 พลศาสตร์โครงสร้าง
3(3-0-6)
Structural Dynamics
การวิเคราะห์ผลตอบสนองทางพลศาสตร์ของระบบที่มีห นึ่งและหลาย ดีกรีของความอิสระ และ
ระบบที่ต่อเนื่อง การสั่นแบบฮาร์โมนิค พีรีออดิค และแอพพีรีออดิค การสั่นแบบอิสระและแบบบังคับ การ
สร้างสเปกตรัมผลตอบสนอง การจาลองแรงพลวัต เช่น แรงลม และแผ่นดินไหว วิธีวิเคราะห์เชิ งพลศาสตร์
เช่น วิธีวิเคราะห์โหมด วิธีวิเคราะห์สเปกตรัม วิธีวิเคราะห์ในโดเมนเวลาและโดเมนความถี่
Response analysis of dynamical systems with single and multi degree of freedom;
continuous system; harmonic vibration; periodic and aperiodic vibration; free and forced
vibration; response spectrum; deterministic models of dynamic loads such as wind and
earthquakes; analytical methods including modal, response spectrum, time history, and
frequency domain analyses
304515 โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กขั้นสูง
3(3-0-6)
Advanced Reinforced Concrete Structures
พฤติกรรม และ กาลัง ของ องค์อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กภายใต้แรงกระทาต่างๆ ข้อต่อของอาคาร
คอนกรีตเสริมเหล็ก การวิบัติของโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก มาตรฐานการออกแบบโครงสร้างคอนกรีต
เสริมเหล็กในปัจจุบัน การออกแบบด้านสมรรถนะและความคงทน การวิเคราะห์เส้นครากของแผ่นพื้ น แนวคิด
ของการออกแบบโครงสร้างโดยใช้ทฤษฎี ลิมิตสเตต ความเหนียวของชิ้นส่วนโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก
Behavior and strength of reinforced concrete members subjected to various loads; RC
building connection; failure of reinforced concrete structure; recent building code for reinforced
concrete structure; performance and durability design; yield line analysis of slabs; structural design
concept of reinforced concrete structures by limit state; ductility of RC members and frames
304516 พฤติกรรมโครงสร้างเหล็ก
3(3-0-6)
Behavior of Steel Structures
พฤติกรรมขององค์อาคารรับแรงอัด แรงดึง องค์อาคารที่รับแรงดัดและแรงอัด ร่วมกัน องค์อาคาร
รับ แรงบิด คานที่มีและปราศจากค้ายันด้านข้าง เสถียรภาพขององค์อาคารของโครงสร้างเหล็ก ข้อต่อของ
อาคารเหล็ ก หลั กการและทฤษฎีพื้ น ฐานของมาตรฐานการออกแบบในปัจจุบัน การออกแบบการล้ า ของ
โครงสร้างเหล็ก การออกแบบโครงสร้างเหล็กโดยวิธีพลาสติก
Behaviors of steel structural components subjected to compression tension; beamcolumn; torsional components; beam with/without lateral bracing; stability of structural steel
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components; steel building connection; recent building codes and related documents;
fatigue design of steel structures; plastic steel design
304517 โครงสร้างแผ่นและเปลือกบาง
3(3-0-6)
Plate and Shell Structures
ทฤษฏีของแผ่น บาง การวิเคราะห์แผ่นบางเนื่องจากแรงกระทาและเงื่อนไขขอบเขตต่างๆ สมการ
อนุพันธ์สาหรับการดัดของแผ่นบางชนิดต่างๆ การแก้ปัญหาแผ่นบางโดยวิธีคลาสสิค วิธีไฟไนต์ดิฟเฟอเรนต์
และวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์ การวิเคราะห์เชิงตัวเลข ทฤษฏีของเปลือกบาง การวิเคราะห์โครงสร้างเปลือกบาง
Theory of thin plate: analysis of flat plates subjected to various loads and boundary
conditions; differential equations for bending of plates; classical plate bending analysis; finite
difference and finite element method; numerical method; theory of thin shell; analysis of
shell structures
304518 ความน่าเชื่อถือของโครงสร้าง
3(3-0-6)
Reliability of Structures
การประยุกต์ทฤษฎีความน่าจะเป็นและแรนดอมโพรเซสในการวิเคราะห์และออกแบบโครงสร้าง
แบบจาลองเชิงสถิติสาหรับ แรงกระทาและกาลัง วิธีการวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือด้วยวิธีลาดับที่หนึ่งและสอง
การวิเคราะห์และออกแบบความเชื่อถือของชิ้นส่วนและระบบโครงสร้าง ความปลอดภัยของโครงสร้าง การ
ประยุกต์ในวิศวกรรมโครงสร้าง เช่น แรงลม แผ่นดินไหว ซูนามิ และน้าหนักจากการจราจร
Applications of probability theory and random processes in structural analysis and
design; statistical models for load and strength; FORM/SORM method; reliability-based design
and analysis for structural components and systems; structural safety; applications in
structural engineering, including wind, earthquake, tsunami, and highway loading
304519 ทฤษฎีอีลาสติก
3(3-0-6)
Theory of Elasticity
สมการสมดุลและความต่อเนื่องของก้อนวัตถุอีลาสติก คาตอบของปัญหาสองมิติ คาน ลิ่ม จานและ
วงแหวนภายใต้แรงกระทาแบบต่างๆ ปัญหาเข้มของความเค้นและความเครียด การแก้ปัญหาด้วยวิธีพลังงาน
Equations of equilibrium and continuity in elastic solid; two dimensional solutions
of beams; wedge; disks and rings under various conditions of loading, stress and strain
concentration problems; strain energy methods of solution
304521

การวางแผนงานก่อสร้าง
3(3-0-6)
Construction Planning
การวางแผนแผนงาน กระบวนการวางแผน การตัดสิ น ใจ การวางแผนโครงการในระยะการ
ออกแบบและก่อสร้าง วิธีเส้นทางวิกฤต โครงข่ายแบบสุ่ม เทคนิคการประเมินและการตรวจสอบแผนงาน การ
วิเคราะห์ทรัพยากร การวางแผนกิจกรรม การวางแผนสาหรับกิจกรรมที่ใช้เครื่องจักร การวางแผนสาหรับ
กิจกรรมที่ใช้แรงงาน
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Program planning: the planning process, decision making; project planning in
design and construction phase: critical-path method, stochastic networks, program
evaluation and review technique, resource analysis; activity planning: planning for
equipment-driven activities, planning for labor-driven activities
304522 ต้นทุนและเศรษฐศาสตร์ในงานออกแบบและก่อสร้าง
3(3-0-6)
Cost and Economics in Design and Construction
การวิเคราะห์เศรษฐศาสตร์วิศวกรรมของทางเลือกในกระบวนการออกแบบและก่อสร้าง มูลค่าของ
เงินตามระยะเวลา การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการและการประเมิน การวิเคราะห์ความไว การวิเคราะห์
ความเสี่ยงที่เป็นไปได้ กระบวนการของต้นทุนและงบประมาณ การตัดสินใจพิจารณาจากคุณลักษณะต่างๆ
Engineering economic analysis of alternatives in design and construction process;
time value of money; project feasibility study and evaluation; sensitivity analysis;
probabilistic risk analysis; cost and budgeting process; decision making considering multiattributes
304523 สถิติ ความน่าจะเป็นและการตัดสินใจสาหรับวิศวกรรมโยธา
3(3-0-6)
Probability Statistics and Decision for Civil Engineering
ทฤษฎีความน่ าจะเป็ น แบบจาลองทั่วไปของความน่าจะเป็น แบบจาลองความน่าจะเป็น และ
ข้อมู ล ที่ถูกสั งเกต ทฤษฎี การตั ดสิ น ใจขั้น พื้น ฐานของเบเชียน การวิเคราะห์ ขบวนการสุ่ ม อย่างอิส ระ การ
วิเคราะห์ความเสี่ยงและการตัดสินใจ
Probability theory; general probability models; probabilistic models and observed
data; elementary Bayesian decision theory; analysis of independent random process; risk
analysis and decision
304524 กระบวนการติดตาม ตรวจสอบ และควบคุมคุณภาพงานก่อสร้าง
3(3-0-6)
Constructions Monitoring, Inspection and Control Process
ความสาคัญของการติดตาม การตรวจสอบ และการควบคุมคุณภาพงานก่อสร้าง ระบบการติดตาม
บทบาทของผู้ตรวจสอบและผู้จัดการคุณภาพ, การวางแผนคุณภาพ การควบคุมและการประเมินคุณภาพ,
มาตรฐานงานก่อสร้าง, การรายงานผลงาน การทดสอบและการยอมรับผลงาน
Importance of construction monitoring, inspections and control, monitoring system,
role of inspectors and quality manager, quality planning, control and evaluation,
construction standard, reporting, testing and acceptance
304525

ประเด็นด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมในงานก่อสร้าง
3(3-0-6)
Safety and Environmental Issues in Construction
ประโยชน์ของความปลอดภัยในงาน บทบาทของผู้บริหารระดับสูง การจัดการองค์กรเพื่อไม่ให้
เกิดอุบัติเหตุ ขั้นตอนปฏิบัติสาหรับผู้จัดการโครงการ ความ รับผิดชอบสาหรับความปลอดภัย การพัฒนาใหม่
ในการจัดการความปลอดภัยในงานก่อสร้าง กฎหมายความปลอดภัยในงานก่อสร้าง การจัดการด้านความ
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ปลอดภัยและสุขภาพในงานก่อสร้าง ประเด็นด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมในงานก่อสร้าง หลักการของ
อาคารเขียวตามมาตรฐานไทยและต่างประเทศ
Benefit of safe jobs, role of the chief executing, managing organization for zero
accidents, action steps for job-site managers, responsibility for safety, new developments in
construction safety management, construction safety law, construction health and safety
management, safety and environmental issues in construction, principles of green building
according to Thai and international standards
304526 การจัดการองค์กรในงานก่อสร้าง
3(3-0-6)
Organization Management in Construction
พื้นฐานสาหรับการจัดการองค์กรก่อสร้าง การนาองค์กรก่อสร้างยุคใหม่ การจัดการความรู้ในสภาพไร้
พรมแดน เครือข่ายและวัฒนธรรมองค์กรต่อการจัดการ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การส่งมอบโครงการและ
การจัดหาเงิน วิธีการดั้งเดิมและวิธีการทางเลือก โลกาภิวัฒน์ กิจการร่วมค้าและกลุ่มบริษัท การจัดการความ
ปลอดภัยเชิงกลยุทธ์ ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร
Fundamentals for managing construction organizations; Leading the modern
construction organization; knowledge management in global environments; a network and
culture perspective on organization management; human resource development; project
delivery and financing: conventional and alternative methods; globalization, joint-venture
and consortium, strategic safety management; corporate social responsibility
304527 การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
3(3-0-6)
Real Estate Development
ผู้ที่มีบทบาทสาคัญที่เกี่ยวข้อง การศึกษาหลักการและความเป็นไปได้ มุมมองทางการตลาด บทบาท
ของภาครัฐ ขั้นตอนสาหรับการอนุมัติโครงการ การกู้เงินของโครงการ สัญญาและการก่อสร้าง การจัดการที่ดิน
และการขาย
Key participants, conceptual and feasibility studies, market perspectives, the public
roles, steps for project approval, project finance, contracting and construction, property
management, and sales
304529 เทคโนโลยีคอนกรีตขั้นสูง
3(2-3-5)
Advanced Concrete Technology
คุณสมบัติของคอนกรีตสดและคอนกรีตที่แข็งตัว การคืบ การหดตัว ความคงทนของโครงสร้าง
คอนกรีต จุลโครงสร้างของคอนกรีตชนิดต่าง ๆ คอนกรีตกาลังสูง คอนกรีตการเทได้สูง คอนกรีตสมรรถนะสูง
การออกแบบโครงสร้างคอนกรีตให้มีความคงทน ความก้าวหน้าล่าสุดทางเทคโนโลยีคอนกรีต
Properties of fresh and harden concrete; creep, shrinkage ; durability concrete
structures; microstructure of concrete; high strength concrete; high workability concrete; high
performance concrete; durability design of concrete structures ; recent advances in concrete
technology
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304531 การพยากรณ์ความต้องการเดินทาง
3(3-0-6)
Travel Demand Forecasting
ความรู้พื้นฐานการวางแผนการขนส่งในชุมชนเมือง การวางแผนการขนส่งและปัจจัยที่เกี่ยวข้อง (การ
พยากรณ์ การใช้พื้นที่ จานวนประชากร รายได้ และ การครอบครองยานพาหนะ) การพยากรณ์และการสร้าง
แบบจาลองความต้องการเดินทาง (ภาพรวมของการสร้างแบบจาลองความต้องการเดินทางแบบสี่ขั้นตอน)
แบบจาลองการเกิดการเดินทาง แบบจาลองการกระจายการเดินทาง แบบจาลองการเลือกรูปแบบการเดินทาง
แบบจาลองการเลือกเส้นทางการเดินทาง
Introduction to urban transportation planning, transportation planning and related
issues (forecasting for land-use, population, income and vehicle ownership), travel demand
modelling and forecasting (overview of four-step travel demand modelling), trip generation,
trip distribution, modal split, traffic assignment
304532 การออกแบบและการดาเนินงานจราจร
3(3-0-6)
Traffic Design and Operations
การวิเคราะห์และออกแบบระบบจราจร ปริมาณจราจร ทฤษฎีความสับสนและทฤษฎีต่างๆ ที่ใช้ใน
การวิเคราะห์และออกแบบ กฎ กติกาและข้อบังคับการจราจร สัญญาณไฟ ป้าย และการบริหารงานด้าน
วิศวกรรมจราจร
Traffic system analysis and design, traffic quantity, conflict theory and others
theories for analysis and designing; law, regulation and prohibition in traffic; traffic lights and
signs, and traffic engineering management
304533 วิศวกรรมความปลอดภัยทางถนน
3(2-2-5)
Road Safety Engineering
หลักการพื้นฐานในการออกแบบทางหลวง การพัฒนามาตรฐานในการออกแบบ การตรวจสอบความ
ปลอดภั ย ทางถนน การแก้ ไขจุ ด เสี่ ย ง การประเมิน ผลกระทบความปลอดภั ย การสื บ สวนสาเหตุ การเกิ ด
อุบัติเหตุ การจัดทาแผนความปลอดภัย และการติดตามประเมินผล
Fundamental of Highway Design, Standard Development of Highway Design, Road
Safety Audit, Road safety Inspection, Blackspot Improvement, Road Safety Assessment,
Accident Investigation, Road Safety Countermeasure Planning and Evaluation
304534 การวิเคราะห์เชิงเศรษฐศาสตร์สาหรับวิศวกรรมขนส่ง
3(3-0-6)
Economic Analysis for Transportation Engineering
แนวความคิด หลักการ และการวิเคราะห์ทางด้านเศรษฐศาสตร์สาหรับงานวางแผนด้านวิศวกรรม
ขนส่ง และวิศวกรรมการทาง
Concept, principle and economic analysis methods for transportation and highway
engineering planning
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304535 โครงสร้างพื้นผิวทาง
3(3-0-6)
Pavement Structure
ทฤษฎี โครงสร้ างและการออกแบบพื้ น ผิ ว ทาง ถนน และลานบิ น แบบต่ างๆ การคั ด เลื อกวั ส ดุ
การคานวณและออกแบบระบบระบายน้า การก่อสร้างและบารุงรักษา
Theory of structural and pavement design for roads and airports, materials
selection, computation and design of drainage systems, construction and maintenance
304536 ระบบขนส่งสาธารณะ
3(3-0-6)
Public Transportation
สภาพปัญหาการเดินทางของประชาชนในชุมชนเมือง คุณลักษณะและการทางานของระบบขนส่งแต่
ละประเภท วิธีการที่เหมาะสมในการวางแผน ออกแบบและดาเนินงานระบบขนส่งสาธารณะ
Problems of passenger movements in urban areas; characteristics and performance
of public transport system; methodologies applicable for planning, design and operation of
public transport systems
304537 การประยุกต์ใช้ข้อมูลระยะไกลและระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์สาหรับวิศวกร
3(2-3-5)
Application of Remote Sensing and Geographic Information Systems
for Engineers
ทฤษฎี แนวความคิด และวิธีการของระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ การพัฒนาทักษะในการคานวณ
ที่เกี่ยวข้อง ทักษะการวิเคราะห์พิกัดขั้นพื้นฐาน และการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ และการ
สารวจข้อมูลจากระยะไกล สาหรับงานด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรน้า
Theoretical concepts and procedures of Geographic Information Systems
( GIS) ; developing computing skills related to GIS; providing basic spatial analysis skills; and
applications of GIS and remote sensing technologies for environmental and water resource areas
304541 ชลศาสตร์ของแม่น้า
3(3-0-6)
River Hydraulics
ลักษณะสมบัติของพื้นที่ลุ่มน้า ขนาดพื้นที่ แหล่งกาเนิดตะกอนและปริมาณตะกอน ความสัมพันธ์
ระหว่างอัตราไหลและระดับน้า การคานวณโค้งผิวน้า การเคลื่อนที่ของตะกอนในลาน้า รูปแบบทางราบของ
แม่น้า รูปตัดขวางและรูปตัดตามยาว ลักษณะพื้นแม่น้าและแรงต้านการไหล วิธีการควบคุมและรักษาสภาพ
แม่น้า การควบคุมตะกอน และการป้องกันการกัดเซาะตลิ่งแม่น้า
Catchments characteristics; catchments area; sediment sources and sediment yield;
river hydraulics; water level; discharge rating curves; backwater curve computations; river
morphology; sediment transport; plan forms; cross-section and longitudinal profiles; bed
forms and flow resistance; river training works sediment control device and riverbank
protection measures.
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304542 การพัฒนาและจัดการทรัพยากรน้า
3(3-0-6)
Water Resources Development and Management
ปัญหา ชนิดและวัตถุประสงค์ของการพัฒนาและการจัดการทรัพยากรน้า คาจากัดความของการ
จัดการระบบทรัพยากรน้าทางด้านกายภาพ เศรษฐกิจ สังคม สถาบัน กฎหมาย สิ่งแวดล้อม การประเมิน
ทรัพยากรน้า ข้อมูลที่ใช้รวบรวมและวิเคราะห์ เทคนิคและเครื่องมือในการบริหาร แนวโน้มในอนาคตของ
การจัดการ แบบจาลองและกรณีศึกษา
Problems; type and objectives of water resources development and management;
definition of water resources systems management including physical, economic, social,
institutional, legal, environmental and political, water resources assessment; data
requirements and analysis, management tools and techniques; trend in management;
modeling and case study
304543 อุทกวิทยาขั้นสูง
3(3-0-6)
Advanced Hydrology
ศักยภาพความชื้นในมวลอากาศ ปริมาณสูงสุดที่จะเป็นไปได้ของหยาดน้าฟ้าและปริมาณน้าท่วม
สูงสุด การวิเคราะห์คุณสมบัติทางกายภาพของลุ่มน้า ลักษณะสมบัติและการประเมินขนาดของน้าท่วม การ
วิเคราะห์สภาพแล้ง การวิเคราะห์ตัวแปรอุทกวิทยาเชิงภูมิภาค วิธีการหลากน้าท่วมเชิงจลน์ การพยากรณ์การ
ไหลและระดับน้าในแม่น้าอุทกวิทยาชุมชนเมือง ป่า และพื้นที่เกษตรกรรม ระบบเตือนภัยน้าท่วม เทคนิคการ
สื่อสารส่งข้อมูล และวิธีการตรวจข้อมูลระยะไกลที่ใช้ในงานอุทกวิทยา การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและ
ผลกระทบต่อระบบทรัพยากรน้า
Air-mass moisture potential; probable maximum precipitation ( PMP) and probable
maximum flood ( PMF) ; watershed analysis; flood characteristics and flood flow
determination; regionalization of hydrologic parameters; advanced flood routing techniques;
river forecasting; hydrology of urban areas, forests, and agricultural lands; flood warning
systems; telemetry practice and remote sensing techniques related to hydro-meteorology
measurements; climate change impacts on water resources system.
304544 การวิเคราะห์ระบบทรัพยากรน้า
3(3-0-6)
Water Resource Systems Analysis
การวางแผนและวิเคราะห์ระบบทรัพยากรน้า ปัญหาในการพัฒนาออกแบบและปฏิบัติการ การ
วิเคราะห์เชิงเศรษฐศาสตร์ แบบจาลองอุทกวิทยาและลุ่มน้าและการวิเคราะห์ความต้องการใช้น้า ระบบน้าผิว
ดินและน้าใต้ดิน การคาดการณ์น้าท่า การวิเคราะห์ระบบและแนวความคิดเชิงระบบ สมการวัตถุประสงค์
และข้อจ ากัดต่าง ๆ การจาลองสภาวะการหาจุดเหมาะสมแบบโปรแกรมเชิงเส้ นและไม่เป็นเชิงเส้ น การ
วิเคราะห์ความแน่นอนและไม่แน่นอน ตลอดจนการวางแผนและบริหารแบบคาดการณ์
Planning and analysis of water resource systems; development, design and
operational problems; economic analysis; hydrologic catchment modeling and demand
analysis, surface water and groundwater system, streamflow generation; systems analysis and
concepts of a system, objective functions and constraint equations, simulation; optimization,
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non-linear, linear and dynamic programming; uncertainty and reliability-analysis, stochastic
planning and management
304545 วิศวกรรมพลังงานน้า
3(3-0-6)
Hydropower Engineering
หลั ก การวิ เคราะห์ แ ละออกแบบทางอุ ท กวิ ท ยาและชลศาสตร์ โครงการไฟฟ้ าพลั งน้ า เขื่ อ น
โครงสร้างทางชลศาสตร์ อาคารประกอบสาหรับโครงการไฟฟ้าพลังน้า การออกแบบและคัดเลือกเครื่องกังหัน
น้าที่เหมาะสม การวิเคราะห์ผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมของโครงการไฟฟ้าพลังน้า การวิเคราะห์ผลประโยชน์
ของโรงไฟฟ้าพลังน้า
Hydrological and hydraulics analysis and design for hydropower project; dam,
hydraulic structures and facilities for hydropower project; turbine design and selection;
environmental impact study for hydropower project; cost-benefit analysis for hydropower
project
304546 ชลศาสตร์น้าใต้ดิน
3(3-0-6)
Groundwater Hydraulics
คุณสมบัติกายภาพด้านการไหลของน้าใต้ดิน กลศาสตร์ของการไหลผ่านตัวกลางพรุน กฎของคาร์ซี
สมการลาปลาส การแก้ส มการลาปลาสโดยวิธีวิเคราะห์ และวิธีตัวเลข การไหลแบบคงที่ และไม่คงที่ผ่ าน
ตัวกลางพรุนที่มีคุณสมบัติเหมือนกันทุกทิศทางและต่างกันในแต่ ละทิศทาง การไหลซึมของน้าผ่านตัวเขื่อนดิน
คัน ดิน และฐานราก การไหลของน้ าสู่ บ่ อน้ าใต้ดิน ท่อระบายน้าฝั งดิน และบ่อระบายน้า แบบจาลองการ
เคลื่อนที่ของสารละลายในดิน แนวปะทะระหว่างน้าจืดกับน้าเค็ม
Physical flow properties of groundwater flow; mechanics of flow through porous
media; Darcy’s law; Laplace equation; solution of Laplace equation by analytical, graphical,
and numerical methods; steady and unsteady flow through isentropic and an-isentropic
porous media; seepage through earthen dams, embankments, and foundation; flow to wells,
subsurface drains, and drainage ditches; solute transport models; freshwater-salt water
interface
304547 การป้องกันน้าท่วมและการระบายน้า
3(3-0-6)
Flood Protection and Drainage
สาเหตุของการเกิดน้าท่วม ลักษณะสมบัติของน้าท่า และพายุฝนที่ทาให้ เกิดน้าท่วม การกาหนด
รูปแบบของน้าท่า และพายุฝนเพื่อใช้ในงานออกแบบระบบป้องกันน้าท่วมและระบายน้ามาตรการต่างๆ ใน
การป้องกันและบรรเทาปัญหาน้าท่วม อ่างเก็บน้าเพื่อการป้องกันน้าท่วม คันดินและพนังกั้นน้า คลองผันน้า
การปรับปรุงทางระบายน้า การกาหนดเขตพื้นที่น้าท่วม แก้มลิง/ การออกแบบเบื้องต้นระบบระบายน้าในเขต
พื้นที่ชุมชน การจัดผังระบบ การประเมินปริมาณน้าท่าและเลือกขนาดทางระบายน้า เครื่องสูบน้าและประตู
ระบายน้า
Causes of flood; hydrologic and hydraulic studies of flood characteristics and storm
characteristics; design flood and design storm; preliminary design and planning of flood
mitigation measures; flood control reservoir; level and floodwalls; flood diversion channel;
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channel improvement; evaluation and floodplain zoning/ flood retention basin; preliminary
design and planning of urban drainage systems; system lay-out; estimate of runoff quantities
and sewer sizes; effect of retention storage; pump and gate operation
304548 กลศาสตร์ของไหลขั้นสูง
3(3-0-6)
Advanced Fluid Mechanics
สมการอนุรักษ์มวล พลังงานและโมเมนตัม ของการไหลสองและสามมิติ ชลพลศาสตร์ของการไหล
การไหลสองมิติแบบไม่หมุน ตาข่ายการไหล การไหลแบบมีความหนืด สมการนาเวียร์ -สโตคสามมิติ ทฤษฎีการ
ไหลในชั้นติดขอบ แรงเสียดทานการไหล แรงลากและแรงยก พลศาสตร์การคานวณของไหล
Conservation of mass, energy and momentum in two and three dimensional flows,
flow of viscous fluid, two-dimensional irrotational flow, flow net analysis, flow of viscous
fluid, Navier-Stokes equation for three dimensional flow, boundary layer theory, flow
resistance laws drag and lift, computational fluid dynamics
304551 ปฐพีกลศาสตร์ขั้นสูง
3(3-0-6)
Advanced Soil Mechanics
พฤติกรรมการรับแรงของมวลดินในแบบจาลองต่างๆ เช่น อีลาสติก อีลาสติก-พลาสติก พลาสติก
เป็นต้น พฤติกรรมการรับแรงเฉือนของมวลดินประเภทดินที่ไม่มีความเชื่อมแน่น และดินที่มีความเชื่อมแน่น
การไหลของน้ าในมวลดิ น และอิ ท ธิ พ ลของระดั บ น้ าใต้ ดิ น ต่ อ ความสามารถในการรั บ แรงเฉื อ นของดิ น
ความสามารถในการรั บ แรงของดิ น ในสภาวะความเครีย ดสู งในมวลดิ น ประเภทต่ างๆ การวิเคราะห์ การ
เปลี่ยนแปลงของแรงดันน้าในกรณีผนังกั้นดิน และการเปลี่ยนแปลงความดันน้าในตัวเขื่อนดินและทฤษฎีการ
ทรุดตัว เทคนิคการปรับปรุงคุณสมบัติทางวิศวกรรมของดิน
Behaviors of soil strengths in variety models, such as elastics, elastics-plastics,
plastics. Shear strengths of non-cohesive soils and cohesive soils. The Influences of flows in
soils and level of ground waters on shear strengths. Residual strengths of each type of soils.
Analysis of pore water pressure in sheet piles and change of total pressure on earth dams
and theory of consolidations. Techniques for improvement engineering properties of soils
304552 วิศวกรรมฐานรากขั้นสูง
3(3-0-6)
Advanced Foundation Engineering
การตรวจสอบชั้นดินและหินในโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ ฐานรากแบบต่าง ๆ เข็มพืด เสาเข็ม
และเข็มเจาะ อิทธิพลการสั่ น สะเทื อนจากการตอกเข็ม ฐานรากแบบเคซอง การหาค่าการทรุดตัว และ
การประยุกต์ การปรับปรุงฐานรากให้มั่นคง
Soil and rock investigation for large-scale construction projects, footing foundations,
sheet pile, piles and bored piles, vibration impact of pile blowing, caissons, determination of
settlement and its application, and foundation improvements
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304553 ปฐพีพลศาสตร์
3(3-0-6)
Soil Dynamics
ทฤษฎีพื้นฐานของการสั่นสะเทือน คุณสมบัติพลศาสตร์ของดิน การสั่นของฐานราก การออกแบบ
ฐานรากของเครื่องจักร การไหวตัวของแผ่นดิน สเปคตรัมการตอบสนอง หลักการออกแบบต้านแผ่นดินไหว
ลิควาแฟคชั่น การทรุดตัวพลศาสตร์ ปฏิกิริยาร่วมของดินและโครงสร้างระหว่างแผ่นดินไหว
Basic theory of vibration, dynamic soil properties, foundation vibration, design of
machine foundation, seismology, response spectra, concept of earthquake – resistant design,
liquefaction, dynamic settlement, soil-structure interaction during earthquake
304554 โครงสร้างดิน
3(3-0-6)
Earth Structures
การออกแบบเสถียรภาพของทานบดิน ผลจากแรงดันน้าในมวลดินเนื่องจากการลดระดับน้าอย่าง
รวดเร็ว การระบายและลดแรงดันน้า และการรั่วซึมในทานบดินและฐานราก เทคนิคการทาร่องแกน การอุด
รอยรั่วของฐานรากและการออกแบบแก้ไขปรับปรุงฐานราก เครื่องมือตรวจสอบพฤติกรรมดินต่าง ๆ การ
ออกแบบอุโมงค์ผันน้า อุโมงค์ตรวจวัดพฤติกรรมในเขื่อน ทางระบายน้าฉุกเฉิน ทางผันน้าและทานบกั้นน้า
ชั่วคราวและกาแพงทึบน้าใต้ดิน
Design of embankment stability, pore pressure during rapidly drawdown, drainage
and reduce pore pressure and seepage in dam and foundation, trench techniques, grouting
and foundation improvement, instruments for determining soil behaviors, service and
monitoring tunnel design, emergency spillway, diversion, coffer dam, and underground walls
304555 คุณสมบัติทางกายภาพและเคมีของดิน
2(1-3-3)
Physical and Chemical Properties of Soils
คุณสมบัติทางกายภาพและเคมีของดิน ,แร่ที่ประกอบในดินและองค์ประกอบต่างๆของอนุภาคเม็ด
ดิน เม็ดดินและการยึดเกาะ องค์ประกอบของแร่ดินเหนียว อิทธิพลของน้าต่อโครงสร้างภายในแร่ดินเหนียว
ขบวนการออสโมซิสในมวลดิน การปรับปรุงคุณภาพดินเหนียวโดยทางกลศาสตร์และทางเคมี
Physical and chemical properties of soils; soil minerals and other components, soil
particles and cohesion, clay mineralogy compositions, Influences of water on structure of
clay minerals, osmosis processes, Physical and chemical improvement method on clay
structures
304556 การปรับปรุงคุณภาพดิน
3(3-0-6)
Soil Quality Improvement
โครงสร้างทางเคมีและกายภาพของมวลดิน แรงยึดเกาะและผลักระหว่างอนุภาคดิน คุณสมบัติของ
ดิน ในภูมิภ าคของไทย ปั ญ หาการกระจายตัวของดินและวิธีการปรับปรุงดิน การทาแซนด์เดรนและเพิ่ ม
น้าหนัก อีเล็กโตรออสโมซิส และการปรับปรุงด้วยวิธีบดอัดแบบสั่นสะเทือนพลวัต
Chemical and physical of soil structures, cohesion and repulsive force, properties of
soil in regions of Thailand, dispersive soil and improvement methods, sand drain and
preloaded settlement, electro-osmosis, and dynamic vibro-floating improvement
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304557 วิศวกรรมอุโมงค์
3(3-0-6)
Tunneling Engineering
การก าหนดลั ก ษณะของดิ น และหิ น การตรวจสอบโครงสร้ า งของฐานรากในภาคสนามและ
ห้องปฏิบัติการ ความแข็งแรงของฐานราก การทนทานต่อแรงดันต่าง ๆ การผุกร่อน การอุดรอยรั่ว เทคนิค
การวางแผนงานก่อสร้าง วิธีการก่อสร้างและการใช้เครื่องมือขุดเจาะอุโมงค์ ความปลอดภัยระหว่างการทางาน
การออกแบบเสริมโครงสร้างผนังอุโมงค์เพื่อวัตถุประสงค์ในงานวิศวกรรมโยธาต่างๆ และการดาเนินงาน
Foundation of soil and rock characteristic determinations, field and lab tests for
foundation structures, strength, pressures, corrosion, grouting, construction planning
techniques, method and equipment for tunnel drilling, safety, design of tunneling and wall,
and operation method
304558 ปฏิบัติการขั้นสูงในงานวิศวกรรมปฐพี
1(0-3-1)
Advanced Soil Testing and Laboratory
การสารวจหาคุณสมบัติต่าง ๆ ของดินในสนามและห้องปฏิบัติการ การปรับปรุงคุณภาพของดินการ
หาแรงเฉือนและการทรุดตัวสามมิติ การหาเส้นทางเดินของความเค้นในดิน และการใช้เครื่องมือในการ
ตรวจวัดพฤติกรรมของดินทางวิศวกรรม
Methods of soil behavior determination, field and laboratory testing, soil
improvement, shear stress and three-dimensional settlements by triaxial method, stress-path
test, equipment and instruments for determining soil behaviors
304581 สัมมนา 1
Seminar 1
การนาเสนอรายงานและการอภิปรายในหัวข้อเกี่ยวกับงานวิศวกรรมโยธา
Report and discussion of topics related to civil engineering

1(0-3-1)

304582 สัมมนา 2
1(0-3-1)
Seminar 2
การนาเสนอรายงานและการอภิปรายในหัวข้อเกี่ยวกับงานวิจัยทางด้านวิศวกรรมโยธา
Report and discussion of topics related to researches in civil engineering
304583 หัวข้อคัดสรรทางวิศวกรรมโยธา
3(2-2-5)
Selected Topics in Civil Engineering
ศึกษาหัวข้อเฉพาะทางด้านวิศวกรรมโยธา กรณีศึกษา การวิเคราะห์เชิงวิศวกรรม รายงานเชิง
เทคนิคและการนาเสนอผลงาน
Study of selected topics in civil engineering, case study, engineering analysis,
technical report and presentation
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304584 ปัญหาพิเศษทางวิศวกรรมโยธา
3(2-2-5)
Special Problems in Civil Engineering
ศึกษาปัญหาพิเศษทางวิศวกรรมโยธา เพื่อการวิเคราะห์และแก้ปัญหาทางด้านวิศวกรรมโยธาหรือ
ปัญหาที่เกี่ยวข้อง
Study of special problems in the civil engineering for analyzing and solving civil
engineering related problems
304591 วิทยานิพนธ์ 1 แผน ก แบบ ก 2
3 หน่วยกิต
Thesis 1, Type A 2
ศึกษาองค์ประกอบวิทยานิพนธ์ หรือตัวอย่างวิทยานิพนธ์ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง กาหนดประเด็น
โจทย์/หัวข้อวิทยานิพนธ์ พัฒนาเอกสารแสดงความคิดรวบยอดเกี่ยวกับวิทยานิพนธ์ (Concept Paper) และ
จัดทาผลการสังเคราะห์เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
Study the elements of thesis or thesis examples in the related field of study, determine
thesis title, develop concept paper, and prepare the summary of literature and related research
synthesis
304592 วิทยานิพนธ์ 2 แผน ก แบบ ก 2
3 หน่วยกิต
Thesis 2, Type A 2
พัฒนาเครื่องมือและวิธีการวิจัย จัดทาโครงร่างวิทยานิพนธ์เพื่อนาเสนอต่อคณะกรรมการ
Develop research instruments and research methodology and prepare thesis
proposal in order to present it to the committee
304593 วิทยานิพนธ์ 3 แผน ก แบบ ก 2
6 หน่วยกิต
Thesis 3, Type A 2
เก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล วิ เคราะห์ ข้ อ มู ล จั ด ท ารายงานความก้ า วหน้ า เสนอต่ อ อาจารย์ ที่ ป รึ ก ษา
วิทยานิพนธ์ จัดทาวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์และบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ตามเกณฑ์สาเร็จการศึกษา
Collect data, analyze data, prepare progress report in order to present it to the thesis
advisor, and prepare full-text thesis and research article in order to get published according to
the graduation criteria
307535 โลกร้อนและการลดผลกระทบ
3(2-2-5)
Global Warming and Impact Mitigation
ปัญหาโลกร้อน ทฤษฏีและหลักฐานของการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ การเกิดสภาวะเรือนกระจก การ
เกิดช่องว่างของโอโซน การเปลี่ยนแปลงของระดับน้าทะเล ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศต่อ
อุท กวิ ท ยา การขาดแคลนอาหารและน้ า และการเปลี่ ย นแปลงของโรคภั ย มาตรการรับ มื อ และการลด
ผลกระทบสาหรับเกษตรกร อุตสาหกรรม และชุมชน ประเทศไทยกับผลกระทบจากสภาวะโลกร้อน
Global warming problem; theory and evidence of climate change; greenhouse
phenomenon; ozone depletion; change of sea level; impacts of climate change on
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hydrology, food and water deficiency, and alteration of disease; Impact mitigation measures
for agricultural, industrial, and residential stakeholders; Thailand and the impact of global
warming
310504 การจัดการการมีส่วนร่วมของชุมชนและการประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
3(3-0-6)
Stakeholders Participation and Environment Impact Assessment
วั ต ถุ ป ระสงค์ ข องการมี ส่ ว นร่ ว มของประชาชน ข้ อ ดี แ ละข้ อ เสี ย ของการให้ ป ระชาชนมี ส่ ว น
ร่วม กระบวนการการมีส่วนร่ วมของประชาชน วิธีการในการให้ ประชาชนมีส่ วนร่วม ทางเลื อกในการให้
ประชาชนมีส่วนร่วม นิยามและการจาแนกผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและการเจรจา
ต่อรอง การบริหารความเสี่ยงของโครงการ การประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม การประเมินผลกระทบต่อ
สุขภาพ และการประเมินผลกระทบต่อสังคม
Objectives of public participation; advantages and disadvantages of public
participation; public participation process; methods for public participation, options for
public participation; definition and classification of stakeholders; stakeholders analysis and
negotiation; project risk management, environmental impact assessment, health impact
assessment, and social impact assessment
313521 เทคนิคการบริหารงานก่อสร้าง
3(3-0-6)
Construction Management Techniques
แนวคิ ด ของระบบการวางแผนและควบคุ ม โครงการ สภาพการณ์ ในปั จ จุ บั น และอนาคตของ
เทคโนโลยีสารสนเทศของโครงการ การประมาณราคาที่ขั้นตอนต่างๆ การวัดและกาหนดราคางาน ตาราง
ปริมาณงาน วิธีราคาต่อหน่วย วิธีอัตราการทางาน โครงสร้างของการแยกย่อยงาน เทคนิคการวางแผนและการ
ทาแผนงานรวมถึง แผนภูมิแบบแท่ง เส้นโค้งแสดงความก้าวหน้า วิธีเส้นสมดุล วิธีเส้นทางวิกฤต เทคนิคการ
ประเมินและการตรวจสอบแผนงาน การจัดสรรทรัพยากร การควบคุมโครงการและระบบการรายงาน การ
วิเคราะห์ผลงานที่ทาได้
Concepts of project planning and control systems; current and future project
information technologies; cost estimating at different stages, measurement and pricing of
work, Bill of Quantity (BOQ), unit cost method, production rate method; work breakdown
structures; planning and scheduling techniques including Barchart, Progress Curve, Line of
Balance, Critical Path Method (CPM), and Program Evaluation and Review Technique (PERT);
resources allocation; project control and reporting system, Earned Value Analysis
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313523 เทคโนโลยีสารสนเทศในงานก่อสร้าง
3(2-2-5)
Information Technology in Construction
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีส ารสนเทศส าหรับการบริห ารโครงการก่อสร้างในปัจจุบัน การพัฒ นา
เทคโนโลยีสาหรับการจัดการข้อมูล ระบบข้อมูล ระบบฐานข้อมูล การบริหารโครงการโดยใช้เว็บไซต์ ระบบ
สนับสนุนการตัดสินใจ ระบบกาหนดตาแหน่งบนโลกและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
Recent application of information technology for managing construction projects;
the development information technology application for managing information; information
systems; database; web based project management; decision support system; global
positioning system and geographic information system
313524 กฎหมายและการทาสัญญาในงานก่อสร้าง
3(3-0-6)
Law and Contracting in Construction
การบริหารสัญญาก่อสร้าง สัญญาก่อสร้างตามรูปแบบของไทย สัญญาฟิดิกซ์ กฎหมายก่อสร้าง
กฎหมายควบคุมอาคาร กฎหมายผั งเมือง กฎหมายแรงงาน กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสุ ขอนามัยและความ
ปลอดภัย กฎหมายพลังงานและสิ่งแวดล้อม กฎหมายวิชาชีพและจรรยาบรรณ มาตรฐานและเกณฑ์ออกแบบ
ขั้นตอนการให้อนุญาตก่อสร้าง ความผิดและบทกาหนดโทษ กรณีศึกษา
Construction contract administration, Thai construction contract, FIDIC contract,
Construction regulation; building law, town planning law; labor law; safety and sanitation
laws; energy and environmental laws; professional law and ethics; building standard and
code of practice; permission process for construction; mistake and punishment; case study
313525 เครื่องจักรและวิธีการก่อสร้าง
3(3-0-6)
Construction Equipment and Methods
วิธีการและเครื่องจักรกล การประยุกต์ใช้พื้นฐานทางวิศวกรรมในการเลือกและออกแบบเครื่องมือและ
ระบบ การวิเคราะห์ผลผลิตและราคา การประยุกต์ใช้เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม ในการตัดสินใจการเลือกเครื่องมือ
และขบวนการ ผลิตภาพของเครื่องมือ การบดอัดดิน รถไถและเครื่องมือที่เกี่ยวข้อง รถขนดินและเครื่องมือในการ
ขุด
Methods and machinery; application of engineering fundamentals to the selection
and design of equipment and systems; analysis of production output and costs; application
of engineering economy to equipment and process decision making; equipment productivity
and selection; soil stabilization and compaction, tractors and related equipment, scrapers
and other excavating equipment
314518 การปรับเปลี่ยนและการบรรเทาต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ
3(3-0-6)
Climate Change Adaptation and Mitigation
เบื้องต้นกับ ปรากฏการณ์การเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ แบบจาลองสภาพอากาศ การตรวจสอบ
ติดตามและประเมินผล ความเข้าใจถึงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมมนุษย์อันเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงสภาพ
อากาศ สถานการณ์ปัจจุบัน ผลกระทบในด้านต่างๆ การใช้ที่ดิน แหล่งน้า ระบบเศรษฐกิจและสุขภาพของ
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มนุ ษย์ ยุทธศาสตร์เพื่อบรรเทาผลกระทบ ยุทธศาสตร์ด้านการใช้เทคโนโลยีและระบบเศรษฐกิจ นโยบาย
ระดับชาติและนานาชาติ เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
Introduction to the basic physical science of climate change, climate modelling,
climate monitoring and evaluation frameworks, understanding of anthropogenic climate
change and adaptation, current climate change scenarios and their impacts, adaptation and
mitigation mechanisms, climate change impacts and adaptation practice for ecosystem, land
use, water resources and human health, climate change mitigation strategies, technological
and economic mitigation strategies, national and international policy frameworks, sustainable
development
3.1.6 ความหมายของเลขรหัสรายวิชา
เลขรหัสสามตัวแรก
304
307
313
314
เลขรหัสตัวที่สี่
เลข 5
เลขรหัสตัวที่ห้า
เลข 0
เลข 1
เลข 2
เลข 3
เลข 4
เลข 5
เลข 8, 9
เลขรหัสตัวที่หก

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
สาขาวิชาวิศวกรรมการก่อสร้าง
สาขาวิชาการจัดการภัยพิบัติ
ระดับ
ระดับปริญญาโท
กลุ่มวิชาต่าง ๆ
กลุ่มวิชาพื้นฐาน/ระเบียบวิธีวิจัย
กลุ่มวิชาวิศวกรรมโครงสร้าง
กลุ่มวิชาวิศวกรรมการก่อสร้าง
กลุ่มวิชาวิศวกรรมขนส่ง
กลุ่มวิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้า
กลุ่มวิชาวิศวกรรมปฐพี
กลุ่มวิชาสัมมนาและวิทยานิพนธ์
อนุกรมรายวิชา
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3.2 ชื่อ สกุล เลขประจาตัวบัตรประชาชน ตาแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์
3.2.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ลาดับ
ที่

ชื่อ-นามสกุล

ตาแหน่งทาง
วิชาการ

คุณวุฒิ
การศึกษา

สาขาวิชา

Ph.D.
M.S.
วศ.บ.
Ph.D.
M.S.
วศ.บ.
D.Eng.
M.Eng.
วศ.บ.

Civil Engineering
Civil Engineering
วิศวกรรมโยธา
Structural Eng.
Structural Eng.
วิศวกรรมโยธา
Structural Eng.
Structural Eng.
วิศวกรรมโยธา

1

นายทวีศักดิ์ แตะกระโทก

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

2

นายสรัณกร เหมะวิบลู ย์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

3

นายรัฐภูมิ ปริชาตปรีชา

อาจารย์

สาเร็จการศึกษาจากสถาบัน
Oregon State University
Oregon State University
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
University of Leeds
Asian Institute of Technology
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Asian Institute of Technology
Asian Institute of Technology
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

ประเทศ
สหรัฐอเมริกา
สหรัฐอเมริกา
ไทย
อังกฤษ
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย

ปีที่สาเร็จ
การศึกษา
2545
2541
2535
2550
2538
2535
2551
2541
2539

ภาระการสอน
(ชม./สัปดาห์)
ปัจจุบนั

เมื่อเปิด
หลักสูตร
นี้แล้ว

9

9

5

5

4.5

4.5
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3.2.2 อาจารย์ประจาหลักสูตร
ลาดับ
ที่

ชื่อ-นามสกุล

ตาแหน่งทาง
วิชาการ

คุณวุฒิ
การศึกษา

สาขาวิชา

สาเร็จการศึกษาจากสถาบัน

ประเทศ

ปีที่สาเร็จ
การศึกษา

Ph.D.
วศ.ม.
วศ.บ.
Ph.D.
M.Eng.
บธ.บ.
วศ.บ.
M.S.
วศ.ม.
วศ.บ.
Ph.D.
M.S.
วศ.บ.
Ph.D.
M.Eng.
วศ.บ.
Ph.D.
M.S.
วศ.บ.

Water resources
วิศวกรรมทรัพยากรน้า
วิศวกรรมโยธา
Water Resources Eng.
Water Resources Eng.
การจัดการงานก่อสร้าง
วิศวกรรมชลประทาน
Civil Eng.
วิศวกรรมโยธา
วิศวกรรมชลประทาน
Civil Engineering
Civil Engineering
วิศวกรรมโยธา
Civil Eng.
Civil Eng.
วิศวกรรมโยธา
Structural Eng.
Structural Eng.
วิศวกรรมโยธา

มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มาหาวิทยาลัยขอนแก่น
Asian Institute of Technology
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Case Western Reserve University
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Oregon State University
Oregon State University
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
University of Newcastle Upon Tyne
Lamar University
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
University of Leeds
Asian Institute of Technology
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
สหรัฐอเมริกา
ไทย
ไทย
สหรัฐอเมริกา
สหรัฐอเมริกา
ไทย
อังกฤษ
สหรัฐอเมริกา
ไทย
อังกฤษ
ไทย
ไทย

2548
2534
2526
2549
2535
2528
2527
2543
2537
2535
2545
2541
2535
2544
2537
2534
2550
2538
2535

1

นางศรินทร์ทิพย์ แทนธานี

รองศาสตราจารย์

2

นายสมบัติ ชื่นชูกลิ่น

รองศาสตราจารย์

3

นางสาวทิพย์วิมล แตะกระโทก

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์

4*

นายทวีศักดิ์ แตะกระโทก

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์

5

นายศิริชัย ตันรัตนวงศ์

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์

6*

นายสรัณกร เหมะวิบลู ย์

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์

ภาระการสอน
(ชม./สัปดาห์)
เมื่อเปิด
ปัจจุบนั หลักสูตรนี้
แล้ว
5
5

6

6

6.5

6.5

9

9

9.5

9.5

5

5

37

ลาดับ
ที่

ชื่อ-นามสกุล

ตาแหน่งทาง
วิชาการ

คุณวุฒิ
การศึกษา

สาขาวิชา

สาเร็จการศึกษาจากสถาบัน

ประเทศ

ปีที่สาเร็จ
การศึกษา

7

นายสสิกรณณ์ เหลืองวิชชเจริญ

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์

8

นายกาพล ทรัพย์สมบูรณ์

อาจารย์

9

นายดุษฎี สถิรเศรษฐทวี

อาจารย์

10

นายทรงศักดิ์ สุธาสุประดิษฐ์

อาจารย์

11

นายพงษ์ธร จุฬพันธ์ทอง

อาจารย์

12

นายภูรภิ ัส สุนทรนนท์

อาจารย์

D.Eng.
วศ.ม.
วศ.บ.
Ph.D.
M.Phil.
M.Eng.
วศ.บ.
Ph.D.
M.Eng.
วศ.บ.
Ph.D.
วศ.ม.
วศ.บ.
Ph.D.
วศ.ม.
วศ.บ.
D.Eng.

Civil Eng.
วิศวกรรมโยธา
วิศวกรรมโยธา
Civil Eng.
Civil Eng.
Structural Eng.
วิศวกรรมโยธา
Infrastructure Eng.
Transportation Eng.
วิศวกรรมโยธา
Rural Engineering
Structural Engineering
Civil Engineering
Applied Physics
วิศวกรรมโยธา
วิศวกรรมโยธา
Environmental Eng.

ญี่ปุ่น
ไทย
ไทย
สหรัฐอเมริกา
สหรัฐอเมริกา
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
เกาหลีใต้
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
สหรัฐอเมริกา

2547
2541
2538
2547
2543
2538
2536
2550
2543
2541
2551
2548
2546
2555
2550
2545
2554

M.Eng.
B.E.

Civil Engineering
Civil Engineering

Tokyo Institute of Technology
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Columbia University
Columbia University
Asian Institute of Technology
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Asian Institute of Technology
Asian Institute of Technology
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Konkok University
Asian Institute of Technology
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยนเรศวร
University of Wisconsin-Milwaukee,
Wisconsin
Bradley University
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

สหรัฐอเมริกา
ไทย

2550
2539

ภาระการสอน
(ชม./สัปดาห์)
เมื่อเปิด
ปัจจุบนั หลักสูตรนี้
แล้ว
13
13

9.5

9.5

7

7

8

8

17

17

9

15

38

ลาดับ
ที่

ชื่อ-นามสกุล

ตาแหน่งทาง
วิชาการ

คุณวุฒิ
การศึกษา
D.Eng.
M.Eng.
วศ.บ.
Ph.D.

13*

นายรัฐภูมิ ปริชาตปรีชา

อาจารย์

14

นายวีรยุทธ ประทุมไชย

อาจารย์

วศ.ม.
วศ.บ.

* หมายถึง อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
3.2.3 อาจารย์พิเศษ
- ไม่มี -

สาขาวิชา

สาเร็จการศึกษาจากสถาบัน

ประเทศ

ปีที่สาเร็จ
การศึกษา

Structural Eng.
Structural Eng.
วิศวกรรมโยธา
Civil and
Environmental Eng.
ทรัพยากรน้า
วิศวกรรมโยธา

Asian Institute of Technology
Asian Institute of Technology
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
Tohoku University

ไทย
ไทย
ไทย
ญี่ปุ่น

2551
2541
2539
2558

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ไทย
ไทย

2552
2549

ภาระการสอน
(ชม./สัปดาห์)
เมื่อเปิด
ปัจจุบนั หลักสูตรนี้
แล้ว
8
8

5.5

5.5
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4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา)
- ไม่มี 5. ข้อกาหนดเกี่ยวกับการทาวิทยานิพนธ์หรืองานวิจัย
5.1 คาอธิบายโดยย่อ
งานวิจัยทางด้านวิศวกรรมโยธาจะต้องเป็นงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับองค์ความรู้ในสาขาวิศวกรรม
โยธาและมีขอบเขตงานวิจัยที่สามารถทาให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กาหนดตามหลักสูตร
5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้
ในการทาวิทยานิพนธ์ของนิสิต จะต้องเป็นไปอย่างถูกต้องตามหลักจริยธรรมและจรรยาบรรณ
ของนักวิจัย สามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้เพื่อให้เกิดผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ มีการใช้ทักษะทางด้านปัญญาใน
การสังเคราะห์และบูรณาการความรู้อย่างสร้างสรรค์ ดาเนินการด้วยความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้เกี่ยวข้อง
ในงานวิ จั ย สามารถใช้ ทั ก ษะทางด้ า นการสื่ อ สาร ทั้ งด้ า นการเขี ย นและการน าเสนอด้ ว ยวาจาอย่ า งมี
ประสิทธิภ าพ โดยนิสิ ตจะต้องสามารถสรุปผลการทางานวิจัย จัดทาวิทยานิพนธ์ และนาเสนอในที่ประชุม
วิชาการหรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการเพื่อประกอบการสาเร็จการศึกษา ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกาหนด อัน
เป็นการแสดงให้เห็นถึงการบรรลุผลการเรียนรู้ทั้ง 5 ด้านอย่างครบถ้วนสมบูรณ์
5.3 ช่วงเวลา
ตั้งแต่ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาปลาย
5.4 จานวนหน่วยกิต
12 หน่วยกิต
5.5 การเตรียมการ
มีการกาหนดอาจารย์ควบคุมวิทยานิพนธ์และชั่วโมงการให้คาปรึกษา จัดทาบันทึกการให้คาปรึกษา
ให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับงานวิจัยทางเว็บไซต์ และปรับปรุงให้ทันสมัยอยู่เสมอ รวมทั้งมีตัวอย่างงานวิจัยให้ศึกษา
5.6 กระบวนการประเมินผล
ประเมิน ผลจากความก้าวหน้ าในการทางานวิจัยภายใต้การให้ คาปรึกษาจากอาจารย์ควบคุม
วิทยานิพนธ์ และประเมินผลรายงานที่ได้กาหนดรูปแบบการนาเสนอตามระยะเวลาโดยมีคณะกรรมการสอบ
วิทยานิพนธ์ตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
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หมวดที่ 4. ผลการเรียนรู้กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต
คุณลักษณะพิเศษ
กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนิสิต
ด้านความรู้และทักษะเกี่ยวกับวิศวกรรม 1. การเรียนการสอนมุ่งเน้นให้นิสิตมีความรู้ทั้งภาพรวมและทฤษฎีเชิงลึก
โยธา ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
ของวิศวกรรมโยธา สามารถนาความรู้ไปประยุกต์ใช้งานจริงผ่านงาน
และการบ้าน ร่วมกับการวัดผลความรู้จากคะแนนการสอบปลายภาค
ของแต่ละรายวิชา
ด้านการวิจัย และการเรียนรู้ด้วยตนเอง 1. นิสิตต้องทาวิทยานิพนธ์ ซึ่งเป็นการเรียนรู้กระบวนการวิจัยที่นาไปใช้
ประยุกต์ เพื่อพัฒนาหรือแก้ปัญหาขององค์กร หรืองานปฏิบัติได้จริง
โดยเน้นการทางานวิจัยที่นิสิตสามารถบูรณาการศาสตร์ด้านวิศวกรรม
โยธากับศาสตร์อื่น เพื่อต่อยอดสู่การปฏิบัติและเชื่อมโยงสู่สังคม เพื่อ
แก้ปัญหา เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ สังคมและคุณภาพชีวิต
2. มีการสอดแทรกความสามารถในการวิจัย และการค้นคว้าหาความรู้
เพิ่มเติมด้วยตนเองในทุกรายวิชา โดยเฉพาะวิชาสัมมนา
3. ให้นิสิตเข้าร่วม/นาเสนอผลงานวิชาการในการประชุมวิชาการ และ
เข้าร่วมกิจกรรมการอบรมทางวิชาการ
ด้านภาวะผู้นา และความรับผิดชอบ
1. มีกิจกรรมนาเสนอและอภิปรายผลงานวิจัยในชั้นเรียนสัมมนา เพื่อ
ส่งเสริมให้นิสิตมีภาวะผู้นาทางความคิดกล้าแสดงออก และมีความ
รับผิดชอบต่อผลงานที่นาเสนอ
2. มีกติกาที่จะสร้างวินัยในตนเอง เช่น การเข้าเรียนตรงเวลา เข้าเรียน
อย่างสม่าเสมอ การมีส่วนร่วมในชั้นเรียน เสริมความกล้าในการ
แสดงความคิดเห็น
3. มีการให้ความรู้ถึงผลกระทบต่อสังคมและจรรยาบรรณเกี่ยวกับ
วิชาชีพ
ด้านทักษะการสื่อสาร การถ่ายทอด
1. สอดแทรกการฝึกฝนวิธีการนาเสนอข้อมูลและแสดงความคิดในชั้น
ความรู้
เรียนและวิชาสัมมนาอย่างต่อเนื่อง
2. ให้นิสิตเข้ารวม/นาเสนอผลงานวิชาการในการประชุมวิชาการ
2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน
2.1 คุณธรรม จริยธรรม
2.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1. แสดงออกซึ่งภาวะผู้นาในการส่งเสริมให้มีการประพฤติปฏิบัติตามหลักคุณธรรม จริยธรรมใน
สภาพแวดล้อมของการทางานและชุมชนที่กว้างขวางขึ้น
2. สามารถจัดการและวินิจฉัยปัญหาทางคุณธรรม จริยธรรม อย่างผู้รู้ด้วยความยุติธรรม
3. สนับสนุนอย่างจริงจังให้ผู้อื่นใช้การวินิจฉัยทางด้านคุณธรรม จริยธรรมในการจัดการข้อโต้แย้ง
และปัญหาที่มีผลกระทบต่อตนเองและผู้อื่น
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2.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
หลักสูตรกาหนดให้มีการสอดแทรก นาประเด็นปัญหาของสังคมมาอภิปรายในรายวิชาที่เกี่ยวข้อง
การแนะนาการปฏิบัติที่ถูกต้องตามหลักคุณธรรม และจรรยาบรรณ เช่น การอ้างอิงผลงานวิชาการให้ถูกต้อง
และครบถ้วน และนาเสนอข้อมูลผลงานวิจัยให้ถูกต้องตรงไปตรงมาในระหว่างการสอนหรืองานที่กาหนดให้ทา
ตลอดจนระหว่างการสั มมนาและวิทยานิ พนธ์ และยกประเด็นตัวอย่างปัญ หาของสังคมที่วิศวกรโยธาหรือ
นักวิจัยมีส่วนในการแก้ไข
2.1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1. มีการประเมินการใช้หลักคุณธรรม จริยธรรมในการแก้ปัญหาที่นาเสนอ
2. มีการประเมินในวิชาสัมมนาและวิชาอื่นๆ ในเรื่องการอ้างอิงที่ถูกต้องและข้อมูลที่ถูกต้อง
3. ตรวจสอบและควบคุมการทาวิทยานิพนธ์ให้เป็นไปตามหลักวิชาการ คุณธรรมและจริยธรรม
2.2 ความรู้
2.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้
1. มีความรู้และความเข้าใจอย่างถ่องแท้ในเนื้อหาสาระหลัก หลักการ และ ทฤษฏีที่ส าคัญ ของ
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา การวิจัย และการปฏิบัติทางวิชาชีพ และ สามารถนามาประยุกต์ในการศึกษาค้นคว้า
ทางวิชาการและการปฏิบัติในวิชาชีพ
2. มีความเข้าใจในวิธีการพัฒนาความรู้ใหม่ๆ และการประยุกต์ การบูรณาการศาสตร์ด้านวิศวกรรม
โยธากับศาสตร์อื่น เพื่อต่อยอดสู่การปฏิบัติและเชื่อมโยงสู่สังคม เพื่อแก้ปัญหา ต่อยอดการพัฒ นาทางด้าน
วิศวกรรมโยธา เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ สังคม และคุณภาพชีวิต รวมถึงผลกระทบของผลงานวิจัยในปัจจุบันที่มี
ต่อองค์ความรู้ในสาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและต่อการปฏิบัติในวิชาชีพ
3. ตระหนักเกี่ยวกับแนวปฏิบัติที่เปลี่ยนแปลงในวิชาชีพในระดับชาติหรือนานาชาติ
2.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้
เน้นการสอนที่ผู้เรียนสามารถแสวงหาความรู้เพิ่มเติมจากงานที่มอบหมาย เชิญวิทยากรพิเศษมาให้
ความรู้ในรายวิชาต่างๆ และวิชาสัมมนา จัดการเรียนแบบอภิปรายกลุ่มถึงหลักการและทฤษฎีต่างๆ เพื่อให้เกิด
ความเข้าใจที่ถ่องแท้
2.2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้
ประเมินจากผลสัมฤทธิ์การเรียนและปฏิบัติของนิสิตในวิธีต่างๆ ดัง นี้ สอบกลางภาคและปลายภาค
รายงานผลการศึกษา การนาเสนอผลงาน การอภิปรายกลุ่มและสัมมนา และการนาเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์
2.3 ทักษะทางปัญญา
2.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
1. สามารถใช้ดุลยพินิจในการตัดสินใจในสถานการณ์ที่มีข้อมูลไม่เพียงพอ
2. สามารถสังเคราะห์และใช้ผลงานวิจัย สิ่งตีพิมพ์ทางวิชาการหรือรายงานทางวิชาชีพและพัฒนา
ความคิดใหม่ๆ โดย บูรณการเข้ากับองค์ความรู้เดิม หรือเสนอความรู้ใหม่ที่ท้าทาย สามารถใช้เทคนิคทั่วไปหรือ
เฉพาะทางในการวิเคราะห์ ป ระเด็น หรือปั ญหาที่ซับซ้อนได้อย่างสร้างสรรค์ รวมถึง การพัฒ นาข้อสรุปและ
ข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้องทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพของสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
3. สามารถวางแผนและดาเนินการโครงการวิจัยค้นคว้าด้วยตนเอง โดยการใช้ความรู้ทั้งภาคทฤษฏี
และภาคปฏิบัติตลอดถึงการใช้เทคนิคการวิจัยและให้ข้อสรุปซึ่งขยายองค์ความรู้หรือแนวปฏิบัติในวิชาการและ
วิชาชีพที่มีอยู่เดิมได้อย่างมีนัยสาคัญ
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4. สามารถใช้ความรู้ทางภาคทฤษฏีและปฏิบัติในการจัดการบริบทใหม่ทางวิชาการและวิชาชีพและ
พัฒนาแนวคิดริเริ่มสร้างสรรค์เพื่อตอบสนองประเด็นหรือปัญหา สามารถบูรณาการศาสตร์ด้านวิศวกรรมโยธา
กับศาสตร์อื่น เพื่อต่อยอดสู่การปฏิบัติและเชื่อมโยงสู่สังคม
2.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
เน้นการสอนที่มีการนาเสนอและอภิปรายผลงานวิจัยใหม่อย่างกว้างขวาง ให้นิสิตจัดทาหัวเรื่องโครง
ร่างวิทยานิพนธ์และวิทยานิพนธ์ด้วยตนเอง โดยคาแนะนาจากอาจารย์ควบคุมวิทยานิพนธ์
2.3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
1. การสอบวัดความสามารถในการคิดแก้ไขปัญหาตามลาดับขั้นตอนในหลักการวิจัยทางวิศวกรรม
โยธา
2. การประเมินจากการอภิปรายผลงาน
3. การสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ และสอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์
2.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
2.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลและความสามารถในการรับผิดชอบ
1. มีความรับผิดชอบในการดาเนินงานของตนเองและร่วมมือกับผู้อื่นในการจัดการกับข้อโต้แย้งและ
ปัญหาต่างๆ
2. สามารถตัดสินใจในการดาเนินงานด้วยตนเองและสามารถประเมินตนเองได้รวมทั้งวางแผนในการ
ปรับปรุงตนเองให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานระดับสูงได้
3. แสดงออกซึ่ งทั ก ษะการเป็ น ผู้ น าได้ อ ย่ า งเหมาะสมตามโอกาสและสถานการณ์ เพื่ อ เพิ่ ม พู น
ประสิทธิภาพในการทางานของกลุ่ม
4. สามารถแก้ไขปัญหาที่มีความซับซ้อนหรือความยุ่งยากทางวิชาชีพด้วยตนเอง
2.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้สอนกับผู้เรียนและผู้เรียนกับผู้เรียน ฝึกร่วมกัน
คิด ในการแก้ปัญหาและแบ่งความรับผิดชอบในการทางานร่วมกันรวมทั้งฝึกเป็นผู้นาในการอภิปรายในแต่ละ
หัวข้อ
2.4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนิสิตในกิจกรรมต่างๆ ที่ทาร่วมกัน
2.5 ทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
2.5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
1. สามารถคัดกรองข้อมูลทางคณิ ตศาสตร์และสถิติเพื่อนามาใช้ในการศึกษาค้นคว้าปัญหา สรุป
ปัญหาและเสนอแนะการแก้ไขปัญหาในด้านต่างๆ
2. สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพได้อย่างเหมาะสมกับกลุ่มบุคคลต่างๆทั้งในวงวิชาการและ
วิช าชีพ รวมถึงชุมชนทั่วไป ทั้งในรู ป แบบที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการผ่ านสิ่ งตีพิมพ์ทางวิช าการและ
วิชาชีพ รวมทั้งวิทยานิพนธ์หรือโครงการค้นคว้าที่สาคัญ
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2.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ให้มีการนาเสนอผลงานวิจัยในวิชาต่างๆ และสัมมนาที่มีการวิเคราะห์และส่งเสริมให้นิสิตนาเสนอ
ผลงานวิจัยต่อสาธารณชน ที่ประชุมวิชาการ และวารสารวิชาการ
2.5.3 กลยุ ท ธ์ ก ารประเมิ น ผลการเรี ย นรู้ ด้ า นทั ก ษะในการวิ เ คราะห์ เ ชิ ง ตั ว เลข การสื่ อ สาร
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
1. ประเมินจากงานที่นาเสนอที่มีการใช้ความรู้ทางวิศวกรรมโยธาในการทาวิจัย
2. ประเมินจากกิจกรรมต่างๆ ที่มีการนาเสนอโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum mapping)
 ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง
คุณธรรม จริยธรรม
รายวิชา
วิชาบังคับ
304501 คณิตศาสตร์ประยุกต์สาหรับวิศวกร
วิชาเลือก (ทั้งกลุ่ม)
กลุ่มวิชาวิศวกรรมโครงสร้าง
304511 การวิเคราะห์โครงสร้างขั้นสูง
304512 กลศาสตร์ของวัสดุขั้นสูง
304513 เสถียรภาพของโครงสร้าง
304514 พลศาสตร์โครงสร้าง
กลุ่มวิชาวิศวกรรมการก่อสร้าง
304521 การวางแผนงานก่อสร้าง
304522 ต้นทุนและเศรษฐศาสตร์ในงานออกแบบและก่อสร้าง
304523 สถิติ ความน่าจะเป็นและการตัดสินใจสาหรับ
วิศวกรรมโยธา
304524 กระบวนการติดตาม ตรวจสอบ และควบคุมคุณภาพ
งานก่อสร้าง
กลุ่มวิชาวิศวกรรมขนส่ง
304531 การพยากรณ์ความต้องการเดินทาง
304532 การออกแบบและการดาเนินงานจราจร
304533 วิศวกรรมความปลอดภัยทางถนน
304534 การวิเคราะห์เชิงเศรษฐศาสตร์สาหรับวิศวกรรมขนส่ง

1.1



1.2

ทักษะทางปัญญา
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2.2
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3.2

3.3











































1.3

ความรู้
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ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ


















































































































3.4

ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ
4.1
4.2
4.3
4.4
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คุณธรรม จริยธรรม
รายวิชา
กลุ่มวิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้า
304541 ชลศาสตร์ของแม่น้า
304542 การพัฒนาและจัดการทรัพยากรน้า
304543 อุทกวิทยาชั้นสูง
304544 การวิเคราะห์ระบบทรัพยากรน้า
กลุ่มวิชาวิศวกรรมปฐพี
304551 ปฐพีกลศาสตร์ขั้นสูง
304552 วิศวกรรมฐานรากขั้นสูง
304553 ปฐพีพลศาสตร์
304554 โครงสร้างดิน
วิชาเลือก
304502 วิธีเชิงตัวเลขในวิศวกรรมโยธา
304504 ระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์ 1
304505 ระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์ 2
304510 วัสดุวิศวกรรมโยธาขั้นสูง
304515 โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กขั้นสูง
304516 พฤติกรรมโครงสร้างเหล็ก
304517 โครงสร้างแผ่นและเปลือกบาง
304518 ความน่าเชื่อถือของโครงสร้าง
304519 ทฤษฎีอีลาสติก

1.1
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1.3

ความรู้
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2.2

ทักษะทางปัญญา
2.3

3.1

3.2

3.3

3.4

ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ
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304525 ประเด็นด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมในงานก่อสร้าง





304526 การจัดการองค์กรในงานก่อสร้าง
304527 การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
304529 เทคโนโลยีคอนกรีตขั้นสูง













ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
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คุณธรรม จริยธรรม
รายวิชา
วิชาเลือก (ต่อ)
304535 โครงสร้างพื้นผิวทาง
304536 ระบบขนส่งสาธารณะ
304537 การประยุกต์ใช้ขอ้ มูลระยะไกลและระบบสารสนเทศ
ทางภูมิศาสตร์สาหรับวิศวกร
304545 วิศวกรรมพลังงานน้า
304546 ชลศาสตร์น้าใต้ดิน
304547 การป้องกันน้าท่วมและการระบายน้า
304548 กลศาสตร์ของไหลขั้นสูง
304555 คุณสมบัติทางกายภาพและเคมีของดิน
304556 การปรับปรุงคุณภาพดิน
304557 วิศวกรรมอุโมงค์
304558 ปฏิบัติการขั้นสูงในงานวิศวกรรมปฐพี
304583 หัวข้อคัดสรรทางวิศวกรรมโยธา
304584 ปัญหาพิเศษทางวิศวกรรมโยธา
307535 โลกร้อนและการลดผลกระทบ
310504 การจัดการการมีส่วนร่วมของชุมชนและการ
ประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
313521 เทคนิคการบริหารงานก่อสร้าง
313523 เทคโนโลยีสารสนเทศในงานก่อสร้าง
313524 กฎหมายและการทาสัญญาในงานก่อสร้าง
313525 เครื่องจักรและวิธีการก่อสร้าง
314518 การปรับเปลีย่ นและการบรรเทาต่อการเปลี่ยนแปลง
สภาพอากาศ

1.1

1.2

1.3

ความรู้
2.1

2.2

ทักษะทางปัญญา
2.3

3.1

3.2

3.3

3.4

































ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ
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4.2
4.3
4.4
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คุณธรรม จริยธรรม
รายวิชา
หมวดวิทยานิพนธ์
304591 วิทยานิพนธ์ 1 แผน ก แบบ ก 2
304592 วิทยานิพนธ์ 2 แผน ก แบบ ก 2
304593 วิทยานิพนธ์ 3 แผน ก แบบ ก 2
รายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต
304503 ระเบียบวิธีวจิ ัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
304581 สัมมนา 1
304582 สัมมนา 2

1.1

1.2

1.3
















ความรู้
2.1

2.2





ทักษะทางปัญญา
2.3

3.4

ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ
4.1
4.2
4.3
4.4
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หมวดที่ 5. หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนิสิต
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ ในการให้ระดับคะแนน (เกรด)
การวัดผลและการสาเร็จการศึกษาเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ.2559 (ภาคผนวก จ)
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนิสิตยังไม่สาเร็จการศึกษา
กาหนดให้อาจารย์ประจาหลักสูตรทั้ง 5 ท่านเป็นคณะกรรมการ โดยมีหน้าที่ประสานหรือดาเนินการ
ทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของนิสิตร่วมกัน ดังต่อไปนี้
1. ในระดั บ รายวิ ช า ได้ แ ก่ ก ารจั ด ให้ นิ สิ ต ประเมิ น การเรี ย นการสอนของแต่ ล ะรายวิ ช า จั ด ให้ มี
คณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสมของข้อสอบให้เป็นไปตามแผนการสอน และจัดให้มีการประเมินข้อสอบ
โดยผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก สาหรับรายวิชาตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร
2. ในระดั บ หลั กสู ต ร ได้ แก่การวางแนวทางและกระบวนการทวนสอบ โดยจัด ให้ นิสิ ตเข้ารับ การ
ทดสอบ ซึ่งอาจเป็นการสอบข้อเขียนและการสัมภาษณ์ปากเปล่า โดยอาจใช้เนื้อหาและผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ที่
ปรากฏในรายวิชาบังคับเป็นหลักในการดาเนินการทวนสอบ ทั้งนี้จะดาเนินการภายหลังจากนิสิตได้เรียนผ่าน
รายวิชาบังคับครบถ้วนแล้ว หรือดาเนินการก่อนที่นิสิตจะเข้ารับ การสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ และจัดให้มีการ
ประเมินโดยการตอบแบบสอบถาม ถึงระดับความพึงพอใจตามผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของตัวนิสิตเอง และด้าน
อื่นที่เป็นองค์ประกอบต่างๆ เช่น ความพร้อมของสภาพแวดล้อมและสิ่งเอื้ออานวยต่อการเรี ยนและการวิจัย
เป็นต้น
2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนิสิตสาเร็จการศึกษา
การกาหนดกลวิธีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนิสิต ควรเน้นการทาวิจัยสัมฤทธิผลของการ
ประกอบอาชีพของมหาบัณฑิต ที่ทาอย่างต่อเนื่องและนาผลวิจัยที่ได้ย้อนกลับมาปรับปรุงกระบวนการการ
เรียนการสอน และหลักสูตรแบบครบวงจร รวมทั้งการประเมินคุณภาพของหลักสูตรและหน่วยงานโดยองค์กร
ระดับสากล โดยการวิจัยอาจจะดาเนินการดังตัวอย่างต่อไปนี้
(1) ภาวะการได้งานท าของมหาบั ณ ฑิ ต ในด้านของระยะเวลาในการหางานท า ความเห็ น ต่ อความรู้
ความสามารถ ความมั่นใจของมหาบัณฑิตในการประกอบการงานอาชีพ เป็นต้น
(2) การตรวจสอบจากผู้ประกอบการ โดยการขอเข้าสัมภาษณ์ หรือ การส่งแบบสอบถาม เพื่อประเมิน
ความพึ ง พอใจในมหาบั ณ ฑิ ต ที่ จ บการศึ ก ษาและเข้ า ท างานในสถานประกอบการนั้ น ๆ ในคาบ
ระยะเวลาต่างๆ เช่น ปีที่ 1 หรือปีที่ 3 หลังจบการศึกษา เป็นต้น
(3) การประเมินตาแหน่ง และหรือความก้าวหน้าในสายงานของมหาบัณฑิต
(4) การประเมินจากสถานศึกษาอื่น โดยการส่งแบบสอบถาม หรือ สอบถามเมื่อมีโอกาสในระดับความพึง
พอใจในด้านความรู้ ความพร้อม และสมบัติด้านอื่น ๆ ของบัณฑิตจะจบการศึกษาและเข้าศึกษาเพื่อ
ปริญญาที่สูงขึ้นในสถานศึกษานั้น ๆ
(5) การประเมินจากศิษย์เก่าของหลักสูตร ในแง่ของความพร้อมและความรู้จากสาขาวิชาที่เรียน รวมทั้ง
สาขาอื่น ๆ ที่กาหนดในหลักสูตร ที่เกี่ยวเนื่องกับการประกอบอาชีพของมหาบัณฑิต รวมทั้งเปิดโอกาส
ให้เสนอข้อคิดเห็นในการปรับหลักสูตรให้ดียิ่งขึ้นด้วย
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(6) ความเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ที่มาประเมินหลักสูตร หรือ เป็นอาจารย์พิเศษ ต่อความพร้อม
ของนิสิตในการเรียน และสมบัติอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการเรียนรู้ และการพัฒนาองค์ความรู้ของ
นิสิต
3. เกณฑ์การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ25 .ศ.59

หมวดที่ 6. การพัฒนาคณาจารย์
1. การเตรียมการสาหรับอาจารย์ใหม่
1. กาหนดให้อาจารย์ที่เพิ่งได้รับการบรรจุ เข้าร่วมปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ของมหาวิทยาลัย ซึ่งจัดเป็น
ประจาทุกปี เพื่อทาความรู้จักกับมหาวิทยาลัย หลักสูตรตามกรอบมาตรฐานอุดมศึกษา การประกันคุณภาพ
การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน ฯลฯ
2. สาหรับอาจารย์พิเศษจะได้รับการประสานงานจากภาควิชาถึง วัตถุประสงค์ของหลักสูตร พร้อมทั้ง
แจกเอกสารประกอบที่จาเป็น
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
สนั บ สนุ น ให้ อ าจารย์ เข้าร่ ว มโครงการพั ฒ นาทั ก ษะการจัด การเรียนการสอน การวัด และการ
ประเมินผลที่หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยจัดขึ้น โดยสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมโครงการ
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่นๆ
1. จัดสรรงบประมาณในการเข้าร่วมอบรมสัมมนา ทางวิชาการและวิชาชีพ แก่คณาจารย์ โดยให้
เข้าร่วม อย่างน้อยปีละ 1 ครั้งต่อคน
2. สนับสนุนให้อาจารย์เข้าสู่ตาแหน่งทางวิชาการ โดยเชิญชวนให้คณาจารย์เข้าร่วมโครงการ
การชี้แจงรายละเอียด และข้อกาหนดของการขอตาแหน่งทางวิชาการของคณะหรือมหาวิทยาลัย
3. สนับสนุนงบประมาณในการนาเสนอผลงานวิชาการทั้งในและต่างประเทศ
4. สนับสนุนให้คณาจารย์เสนอผลงานในวิศวกรรมสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร ซึ่งเป็นแหล่งตีพิมพ์
บทความทางวิชาการ ที่ได้รับการยอมรับและมีมาตรฐานในระดับสากล
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หมวดที่ 7. การประกันคุณภาพหลักสูตร
1. การกากับมาตรฐาน
มีการกากับ มาตรฐานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณ วุฒิ ระดับอุดมศึกษาและเกณฑ์การประกัน
คุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยดังนี้
1.1 ในการดาเนินการจัดทาและติดตาม มคอ.ต่างๆ ของหลักสูตรให้ดาเนินการตามแผนการ
บริหารจัดการหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) ภาคการศึกษาต้น/ภาค
การศึกษาปลาย โดยให้มีการกากับติดตามโดยคณบดี/ผู้อานวยการวิทยาลัย รายละเอียดดังนี้
- การจั ด ท าและส่ ง มคอ.3, 4, 5, 6, 7 และรายงานตั ว บ่ ง ชี้ ผ ลการด าเนิ น งานตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา โดยอัพโหลดผ่านระบบบริหารจัดการหลักสูตร TQF
- คณะรายงานการจัดส่ง มคอ.3, 4, 5, 6, 7 เสนอที่ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร
และงานด้านวิชาการ
1.2 อาจารย์และภาควิชาที่รับผิดชอบรายวิชาการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลการ
เรียนให้เป็นไปตามรายละเอียดรายวิชาในรายวิชาที่รับผิดชอบ
1.3 อาจารย์ที่ปรึกษาและคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ควบคุมการจัดการเรียนการสอน
วิทยานิ พนธ์และการประเมิน ผลการเรียนให้ เป็นไปตามคุณ ภาพของการศึกษาระดับปริญญาโทของนิสิ ตที่
รับผิดชอบ
2. บัณฑิต
2.1 คุณภาพบัณฑิตเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ โดยพิจารณาจาก
ผลลัพธ์การเรียนรู้
มี ก ารควบคุ ม คุ ณ ภาพมหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ศ วกรรมโยธา ให้ เป็ น ไปตามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และตามผลลัพธ์การเรียนรู้ที่กาหนดไว้ โดยกาหนดคะแนนการประเมินคุณภาพ
บัณฑิตจากการประเมินของผู้ใช้บัณฑิตไม่ต่ากว่า 3.5 จาก 5.0 คะแนน ทั้งนี้ คณะวิศวกรรมศาสตร์ โดย
ความร่วมมือจากมหาวิทยาลัยดาเนินการสารวจความต้องการแรงงานและความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต เพื่อ
นาข้อมูลมาใช้ประกอบการปรับปรุงหลักสูตร รวมถึงการศึกษาข้อมูลวิจัยอันเกี่ยวเนื่องกับการประมาณความ
ต้องการของตลาดแรงงาน เพื่อนาไปใช้ในการวางแผนการรับนิสิต
2.2 บัณฑิตมีงานทาหรือประกอบอาชีพอิสระ
มีการติดตามร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาโทที่ได้งานทาและการประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี
เพื่อนาข้อมูลมาใช้ประกอบการปรับปรุงหลักสูตร
2.3 ผลงานของนิสิตและผู้สาเร็จการศึกษาได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่
มีการติดตามและประเมินคุณภาพผลงานของนิสิตสาขาวิศวกรรมโยธา ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่
เพื่ อ ให้ เกิ ด ประโยชน์ แ ละเป็ น ที่ ต้ อ งการของสถานประกอบการทั้ ง ของภาครั ฐ และเอกชน โดย ผลงาน
วิทยานิพนธ หรือสวนหนึ่งของผลงานไดรับการตอบรับใหตีพิมพในวารสาร หรือสิ่งพิมพทางวิชาการปรากฏใน
ฐานข้อมูล TCI หรือ Scopus หรือตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้ว ย
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสาหรับเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 โดยความเห็นชอบ
ของอาจารย์ที่ปรึกษา อย่างน้อย 1 เรื่อง
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3. นิสิต
3.1 การรับนิสิตและการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา
การรั บ นิ สิ ต มี ก ารรั บ ตลอดทั้ งปี โดยหลั ก สู ต รได้ ก าหนดรั บ นิ สิ ต ขั้ น ต่ าปี ล ะ 15 คน และใน
กระบวนการรับนิสิตมีขั้นตอนดาเนินการ ดังนี้
1. คณะกรรมการที่ประกอบด้วยอาจารย์ประจาหลักสูตรพิจารณาใบสมัครและคุณสมบัติของ
ผู้สมัคร เพื่อตัดสินการรับเข้าศึกษาในหลักสูตร
2. คณะกรรมการแจ้งผลการพิจารณาต่อภาควิชา เพื่อนาเข้าประชุมภาควิชาวาระแจ้งเพื่อทราบ
3. คณะกรรมการประจาหลักสูตร ประเมินผลการรับนิสิต และเสนอวิธีการปฏิบัติให้เหมาะสมกับ
หลักสูตร เพื่อหลักสูตรจะได้นาไปใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงคุณภาพการศึกษา ในปีต่อ ๆ ไป เตรียมความ
พร้อมก่อนเข้าศึกษา
4. ในระหว่างการพิจารณาการรับนิสิต คณะกรรมการพิจารณาคุณสมบัติของนิสิต ในกรณีที่นิสิต
ไม่ได้จบการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาวิศวกรรมโยธาหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการประจาหลักสูตร
ให้คาแนะนารายวิชาพื้นฐานที่ควรศึกษาเพิ่มเติม
5. จั ดปฐมนิ เทศก่อนเปิ ดภาคการศึกษา เพื่อชี้แจงกฎ ระเบียบในการศึกษา สิ่ งอานวยความ
สะดวกในการศึกษาที่คณะและหลักสูตรจัดให้ และมีการแนะนาคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ประจาภาควิชา
3.2 การควบคุมการดูแลการให้คาปรึกษาวิทยานิพนธ์
หลักสูตรกาหนดให้นิ สิตระดับบัณฑิตศึกษาทุกคน ต้องผ่านการอบรมจริยธรรมการวิจัยซึ่งจัด
อบรมโดยบัณฑิตวิทยาลัย จึงจะมีสิทธิ์สอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ และภายหลังจากสิ้นสุดภาคการศึกษา ภายใน
ระยะเวลา 2 สัปดาห์ นิสิตระดับปริญญาโทต้องดาเนินการ ดังนี้
- ส่ ง แบบรายงานความก้ า วหน้ า วิ ท ยานิ พ นธ์ (Progress report for graduate students)
พร้อมลายเซ็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ (หรือลายเซนอาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไป สาหรับกรณี ที่ยังไม่มีการ
แต่งตั้งกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์)
- ผ่านการนาเสนอความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ ในรูปแบบโปสเตอร์หรือการนาเสนอแบบบรรยาย
โดยภาควิช าเป็ น หน่ วยงานที่ดาเนิ น การจัดการนาเสนอ โดยมีกรรมการประจาหลั กสู ตรและคณาจารย์ ใน
ภาควิชาร่วมกิจกรรมการนาเสนอ
3.3 กระบวนการหรือแสดงผลการดาเนินงาน
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีการติดตามอัตราการคงอยู่ การสาเร็จการศึกษา ความพึงพอใจ
และผลการจัดการข้อร้องเรียนของนิสิตประจาปี โดยติดตามและรายงานผลในการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน โดยทั้งนี้เพื่อนาข้อมูลมาใช้ในการดาเนิ นการและปรับปรุงคุณภาพของหลักสูตรให้ ได้มาตรฐานและ
เป็นไปตามเกณฑ์ที่ สกอ. กาหนดไว้
4. คณาจารย์
4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์ตั้งแต่ระบบการรับอาจารย์ใหม่
มีการปฐมนิเทศแนะแนวอาจารย์ใหม่ ให้มีความรู้และเข้าใจนโยบายของมหาวิทยาลัย คณะฯ
และหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา โดยสาระประกอบด้วย
- บทบาทหน้าที่ของอาจารย์ในพันธกิจของสถาบัน
- สิทธิผลประโยชน์ของอาจารย์ และกฎระเบียบต่าง ๆ
- หลักสูตร การจัดการเรียนการสอน และกิจกรรมต่าง ๆ ของสาขาวิชาฯ
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มีอาจารย์อาวุโสเป็นอาจารย์พี่เลี้ยง โดยมีหน้าที่ให้คาแนะนาและการปรึกษาเพื่อเรียนรู้ และปรับตัว
เองเข้าสู่การเป็นอาจารย์ในภาควิชาฯ มีการนิเทศการสอนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ที่ต้องสอน และมีการ
ประเมินและติดตามความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานของอาจารย์ใหม่
4.2 กลไกการคัดเลือกอาจารย์ที่เหมาะสม โปร่งใส
กลไกการคัดเลือกคณาจารย์เป็นไปตามเกณฑ์ที่กาหนดไว้โดยมหาวิทยาลัยนเรศวร
4.3 คุณสมบัติของอาจารย์ในหลักสูตร มีความเหมาะสมและเพียงพอ มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ
ทางสาขาวิชา ความก้าวหน้าในการผลิตผลงานทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง
มีการกาหนดคุณสมบัติของอาจารย์ในหลักสูตรมีความเหมาะสมและเพียงพอ โดยผ่านการประชุมและ
เสนอชื่อในที่ป ระชุมของภาควิช าฯ เพื่อให้ เป็นไปตามเกณฑ์ สกอ. และภาควิช าฯ ได้มีการวางแผนในการ
ก าหนดอาจารย์ ในหลั ก สู ต รให้ มี ค วามเหมาะสมและเพี ย งพอ มี ค วามรู้ ความเชี่ ย วชาญทางสาขาวิ ชา
ความก้าวหน้าในการผลิตผลงานทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน การบริหารจัดการหลักสูตรให้มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลอย่างต่อเนื่อง
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทาหน้าที่ในการบริหารจัดการหลักสูตรให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
อย่างต่อเนื่อง ได้แก่
1.5 การออกแบบหลักสูตร ควบคุม กากับการจัดทารายวิชาต่างๆ ให้มีเนื้อหาที่ทันสมัย
2.5 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอนในแต่ละรายวิชา
3.5 การประเมินผู้เรียน กากับให้มีการประเมินตามสภาพจริง มีวิธีการประเมินที่หลากหลาย
4.5 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
5.5 การดาเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และมีการประเมิน
คุณ ภาพการศึกษาระดับ หลั กสู ตรประจาปี ตามดัช นีบ่งชี้ผลการดาเนินงานที่ระบุในหมวดที่ 7 ข้อ 7 โดย
คณะกรรมการประเมินอย่างน้อย 3 คน ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ ในสาขาวิชาอย่างน้อย 1 คน ที่ได้รับการ
แต่งตั้งจากมหาวิทยาลัย
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ทาการรวบรวมข้อมูลจากการประเมินการเรียนการสอนของอาจารย์
นิสิต บัณฑิต และผู้ใช้บัณฑิต และข้อมูลจาก มคอ.5, 7 เพื่อทราบปัญหาของการบริหารหลักสูตรทั้งในภาพรวม
และในแต่ล ะรายวิชา และน าไปสู่ การดาเนิ นการปรับปรุงรายวิชาและหลักสูตรต่อไป สาหรับการปรับปรุง
หลักสูตรนั้นจะกระทาทุก ๆ 5 ปี ทั้งนี้เพื่อให้หลักสูตรมีความทันสมัยและสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้
บัณฑิต
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
6.1 ระบบการดาเนินงานของภาควิชา คณะ สถาบัน เพื่อความพร้อมของสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ทั้ง
ความพร้อมทางกายภาพและความพร้อมของอุปกรณ์เทคโนโลยีและสิ่งอานวยความสะดวกหรือทรัพยากรที่
เอื้อต่อการเรียนรู้ โดยการมีส่วนร่วมของอาจารย์ประจาหลักสูตร
มหาวิทยาลัยได้จัดสรรงบประมาณจากเงินรายได้หน่วยงานคณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยคณะฯ แบ่ง
ให้กับภาควิชาเพื่อบริหารจัดการและสนับสนุนการเรียนการสอน และมีการจัดสรรงบประมาณเพื่อการเรียน
การสอน อุปกรณ์การเรียนการสอน วัสดุทดลองเพิ่มตามความจาเป็น เพื่อให้เพียงพอต่อการสนับสนุ นการ
เรีย นรู้ การสอน และการวิจั ย ด้านหนังสื อและสื่อการสอนอื่น โดยประสานงานกับห้ องสมุดมหาวิทยาลั ย
นเรศวร ในการจั ด ซื้ อ หนั งสื อ และต าราที่ เกี่ ย วข้ อ ง เพื่ อ บริ ก ารให้ อ าจารย์ แ ละบั ณ ฑิ ต ได้ ค้ น คว้ าและใช้
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ประกอบการเรียนการสอนโดยอาจารย์ผู้สอนแต่ละรายวิชาหรืออาจารย์ประจาหลั กสูตรจะมีส่วนร่วมในการ
เสนอแนะรายชื่อหนังสือ ตลอดจนสื่ออื่นๆที่จาเป็น ในส่วนของคณะมีห้องสมุดย่อย เพื่อบริการหนังสือ ตารา
หรือวารสารเฉพาะทาง และคณะ/ภาควิชาฯ จัดสื่อการสอนอื่นเพื่อใช้ประกอบการสอนของอาจารย์ตามความ
จาเป็น
6.2 จานวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน
มีการประเมินสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอนในแต่ละ
รายวิชาที่เปิดสอนและนาผลการประเมินมาใช้ในการพิจารณาและจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ให้พอเพียงและ
เหมาะสม
6.3 การดาเนินการปรับปรุงจากผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้
มีการนาผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ โดยการ
สรุปผลและนาเสนอต่อภาควิชาฯ เพื่อส่งต่อคณะฯ ในการปรับปรุงจานวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอและ
เหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอนต่อไป
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7. ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน (Key Performance Indicators)
7.1 ตัวบ่งชี้หลัก (Core KPIs)
การประกันคุณภาพหลักสูตรและการจัดการการเรียนการสอนที่จะทาให้บัณฑิตมีคุณภาพอย่างน้อย
ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่กาหนด โดยมีตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน ดังนี้
ที่
1

ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน (สกอ.)

อาจารย์ประจาหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการประชุม
เพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการดาเนินงานหลักสูตร
2 มี ร ายละเอี ย ดของหลั ก สู ต ร ตามแบบ มคอ.2 ที่ ส อดคล้ อ งกั บ กรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ หรือ มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี)
3 มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม
(ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละ
ภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา
4 จั ด ท ารายงานผลการด าเนิ น การของรายวิ ช า และรายงานผลการ
ดาเนิ น การของประสบการณ์ ภ าคสนาม (ถ้ามี ) ตามแบบ มคอ.5 และ
มคอ.6 ภายใน30 วัน หลั งสิ้ น สุ ดภาคการศึ กษาที่ เปิ ดสอนให้ ครบทุ ก
รายวิชา
5 จัดทารายงานผลการดาเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน
60 วัน หลังสิ้นปีการศึกษา
6 มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนิสิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ที่กาหนด
ใน มคอ.3 และ มคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิด
สอนในแต่ละปีการศึกษา
7 มีการพัฒ นา/ปรับ ปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือ
การประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการดาเนินงานที่รายงานใน
มคอ.7 ปีที่แล้ว
8 อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือคาแนะนาด้านการ
จัดการเรียนการสอน
9 อาจารย์ ป ระจ าทุ กคนได้รั บ การพั ฒ นาทางวิช าการ และ/หรือ วิช าชี พ
อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
10 จ านวนบุ ค ลากรสนั บ สนุ น การเรี ย นการสอน (ถ้ ามี ) ได้ รั บ การพั ฒ นา
วิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี
11 ระดับความพึงพอใจของนิสิตปีสุ ดท้าย/มหาบัณ ฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพ
หลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
12 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้มหาบัณฑิตที่มีต่อมหาบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่น้อย
กว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0

ปีการศึกษา
2560
2561
2562
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เกณฑ์การประเมินผลการดาเนินงานเพื่อการรับรองและเผยแพร่หลักสูตร
เกณฑ์การประเมินผลการดาเนินการ เป็นไปตามที่กาหนดในมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
หลักสูตรที่ได้มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา ต้องมีผลดาเนินการบรรลุเป้าหมายตัวบ่งชี้
บังคับ (ตัวบ่งชี้ที่ 1-5) และตัวบ่งชี้ที่ 6-12 จะต้องดาเนินการให้บรรลุตามเป้าหมายอย่างน้อยร้อยละ 80 ของ
ตัวบ่งชี้ในปีที่ประเมิน จึงจะได้รับรองว่าหลักสูตรมีมาตรฐานเพื่อเผยแพร่ต่อไป และจะต้องรับการประเมินให้
อยู่ในระดับดีตามหลักเกณฑ์นี้ตลอดไป เพื่อการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตอย่างต่อเนื่อง
7.2 ตัวบ่งชี้ของหลักสูตร/สาขาวิชา (Expected Learning Outcomes)
Expected Learning Outcomes ที่เป็นตัวบ่งชี้ของหลั กสู ตร/สาขาวิช าที่กาหนดใน มคอ.2 จะถูก
ควบคุมตัวบ่งชี้ให้บรรลุเป้าหมาย โดยคณะ/หลักสูตร/สาขา
ที่
ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน (สาขาวิชา)
ค่าเป้าหมาย
1 ร้อยละของมหาบัณฑิตที่ได้งานทา/ประกอบอาชีพอิสระ/ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น ใน
70
1 ปี หลังสาเร็จการศึกษา
2 ร้อยละของนิสิตที่เผยแพร่ผลงานทางวิชาการในรูปแบบของบทความในฐานข้อมูลใน
30
ระดับชาติ เช่น TCI หรือ ระดับสากล เช่น Scopus หรือ ISI
3 ร้ อ ยละของบทความทางวิ ช าการที่ มี ก ารบู ร ณาการความรู้ ในสาขาต่ า งๆ เพื่ อ
20
สร้างสรรค์งานวิจัยทางวิศวกรรมโยธา ที่สามารถช่วยพัฒ นาเศรษฐกิจ สังคม และ
ชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน
7.3 ตัวบ่งชี้ในระดับมหาวิทยาลัย
ตัวบ่งชี้ในระดับมหาวิทยาลัย จะควบคุมโดยการออกประกาศ มาตรการ กากับ ติดตาม ประเมินตัว
บ่งชี้ให้บรรลุเป้าหมาย โดยมหาวิทยาลัย
ที่
1
2

ค่าเป้าหมาย
2560 2561 2562 2563 2564
ร้อยละของรายวิชาเฉพาะสาขาทั้งหมดที่เปิดสอนมีวิทยากรจาก
15
20
25
ภาคธุรกิจเอกชน ภาครัฐมาบรรยายพิเศษอย่างน้อย/1 ครั้ง
ร้อยละของผู้สาเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาภายในระยะเวลาที่
40
45
50
กาหนดตามแผนการศึกษาของหลักสูตร
ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงานในระดับมหาวิทยาลัย
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หมวดที่ 8. การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
1.1 กระบวนการประเมินและปรับปรุงแผนกลยุทธ์การสอน
- มีการประเมินผลการสอนของอาจารย์โดยนิสิตและนาผลการประเมินมาวิเคราะห์เพื่อหา
จุดอ่อนและจุดแข็งในการสอนของอาจารย์ผู้สอนเพื่อปรับกลยุทธ์การสอนให้เหมาะสมแก่อาจารย์
- มีการประเมินผลการเรียนรู้ของนิสิตโดยการสอบ
- มีการประเมินผลการเรียนรู้ของนิสิตโดยการปฏิบัติงานกลุ่ม
- วิเคราะห์เพื่อหาจุดอ่อนและจุดแข็งในการเรียนรู้ของนิสิต เพื่อปรับกลยุทธ์การสอนให้
เหมาะสมกับนิสิตแต่ละชั้นปี โดยอาจารย์แต่ละท่าน
1.2 กระบวนการประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน
ให้นิสิตได้ประเมินผลการสอนของอาจารย์ในทุกด้าน ทั้งในด้านทักษะ กลยุทธ์การสอนและการ
ใช้สื่อในทุกรายวิชา
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
- ประเมินโดยนิสิตปีสุดท้าย
- ประเมินโดยบัณฑิตที่สาเร็จการศึกษา
- ประเมินโดยผู้ใช้บัณฑิต/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ
3. การประเมินผลการดาเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
การประเมินคุณภาพการศึกษาประจาปี ตามดัชนีบ่งชี้ผลการดาเนินงานที่ระบุในหมวดที่ 7 ข้อ 7 โดย
คณะกรรมการประเมินที่ได้รับการแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัย
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตร และแผนกลยุทธ์การสอน
ให้คณะกรรมการซึ่งเป็นอาจารย์ประจาหลักสูตรรวบรวมข้อมูลจากการประเมินการเรียนการสอนของ
อาจารย์ นิสิต บัณฑิต และผู้ใช้บัณฑิต และข้อมูลจาก มคอ. 5 และ มคอ. 7 เพื่อทราบปัญหาของการบริหาร
หลักสูตรทั้งในภาพรวมและในแต่ละรายวิชา และนาไปสู่การดาเนินการปรับปรุงรายวิชาและหลักสูตรต่อไป
สาหรับการปรับ ปรุงหลักสูตรนั้น จะกระทาภายในช่วงเวลาไม่เกิน 5 ปี เพื่อให้ห ลักสูตรมีความทันสมัยและ
สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต

