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หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 

Master of Engineering Program in Civil Engineering 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 

 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยพะเยา 

คณะ    คณะวศิวกรรมศาสตร ์

 

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

1. รหัสและชื่อหลักสูตร 

 รหัสหลักสูตร  : 0951 

 ภาษาไทย  : หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑติ  

สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 

 ภาษาอังกฤษ  : Master of Engineering Program in Civil Engineering 

 

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 

 ชื่อเต็ม (ไทย)  : วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑติ (วิศวกรรมโยธา) 

 ชื่อย่อ (ไทย)  : วศ.ม. (วิศวกรรมโยธา) 

 ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Master of Engineering (Civil Engineering) 

 ชื่อย่อ (อังกฤษ)  : M.Eng. (Civil Engineering) 

 

3. วิชาเอก 

 ไม่ม ี

 

4. จ านวนหน่วยกิตที่เรยีนตลอดหลักสูตร 

 จ านวนหนว่ยกิตไม่น้อยกว่า  37(3)  หนว่ยกิต 

 

5. รูปแบบของหลักสูตร 

5.1 รูปแบบ 

      หลักสูตรปริญญาโท 2 ปี 

5.2 ภาษาที่ใช้ 

      หลักสูตรภาษาไทย 
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5.3 การรับเข้าศึกษา 

      รับนิสิตไทยหรือต่างชาติที่ใชภ้าษาไทยได้เป็นอย่างดี 

5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น 

      ไม่ม ี

5.5 การให้ปรญิญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 

      ให้ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑติ (วิศวกรรมโยธา) มหาวิทยาลัยพะเยา 

 

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 

6.1 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 

2560 ปรับปรุงมาจากหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 เปิดสอนภาคการศกึษาต้น ปีการศึกษา 2560 

6.2 คณะกรรมการประจ าคณะวิศวกรรมศาสตร์ เห็นชอบหลักสูตร ในการประชุม ครั้งที่ 

15/2559 วันที่ 29 เดือนพฤศจกิายน พ.ศ. 2559 

6.3 คณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา เห็นชอบหลักสูตร ในการประชุม ครั้งที่ 

10/2560 วันที่ 5 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2560 

6.4 คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เห็นชอบหลักสูตร ในการประชุมเวียน ครั้งที่ 

123(7/2560) 

6.5 สภ ามห า วิ ท ย า ลั ย พ ะ เ ย า  อ นุ มั ติ ห ลั ก สู ต ร  ใ น ก า ร ป ร ะ ชุ ม  ค รั้ ง ที่  5/2560  

วันที ่16 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2560 

 

7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 

 หลักสูตรมีความพร้อมเผยแพร่คุณภาพหลักสูตรและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศกึษาแหง่ชาติ พ.ศ. 2552 ในปีการศึกษา 2561 

 

8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 

8.1 วิศวกรออกแบบก่อสร้าง ผูค้วบคุมงาน 

8.2 ผูจ้ัดการโครงการก่อสรา้ง หรอืผูบ้ริหารระดับกลางของบริษัทรับเหมาก่อสร้าง 

8.3 ข้ า ราชการ  วิ ศวกร  ในส่ วนราชการที่ เ กี่ ย วข้ อ งกับงานวิศวกรรมโยธา  เ ช่น 

กระทรวงมหาดไทย กระทรวงคมนาคม เป็นต้น 

8.4 อาจารย์ นักวิจัย ในสถาบันการศึกษาที่จัดการเรียนการสอนวิศวกรรมศาสตร์ 

 

 



9. ชื่อ – นามสกุล เลขบัตรประจ าตัวประชาชน ต าแหน่ง และคุณวุฒกิารศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ล าดับ ชื่อ - นามสกุล 
เลขบัตรประจ าตัว

ประชาชน 

ต าแหน่งทาง

วิชาการ 
คุณวุฒิ สาขาวิชา 

ส าเร็จการศึกษา 

จากสถาบัน 
ป ี

1 นายธนกร ชมภูรัตน ์ 31201005XXXXX ผู้ช่วย

ศาสตราจารย ์

ปร.ด. วิศวกรรมโยธา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 2552 

วศ.ม. วิศวกรรมโยธา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 2548 

วศ.บ. วิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ 2545 

2 นายปรดีา ไชยมหาวัน 35799003XXXXX ผู้ช่วย

ศาสตราจารย ์

ปร.ด. วิศวกรรมโยธา สถาบันเทคโนโลยีนานาชาตสิรินิธร 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

2552 

วศ.ม. วิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่ 2544 

วศ.บ. วิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่ 2541 

3 นายสุรยิาวธุ ประอ้าย 55607900XXXXX ผู้ช่วย

ศาสตราจารย ์

Ph.D. Civil Engineering University de Grenoble, France 2556 

วศ.ม. วิศวกรรมโยธา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 2548 

วศ.บ. วศิวกรรมชลประทาน มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 2541 
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10. สถานที่จัดการเรียนการสอน 

 มหาวิทยาลัยพะเยา 

 

11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 

11.1 สถานการณ์หรอืการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 

      ในอดีตประเทศไทยเน้นเศรษฐกิจที่ใช้สินค้าทางการเกษตรเป็นหลัก หรือเรียกได้ว่าเป็นยุค

รหัส 1.0 จากนั้นจงึปรับเปลี่ยนไปเน้นที่อุตสาหกรรมเบา ใช้แรงงานราคาถูกและวัตถุดินน้อย เรียกว่ายุค 

2.0 อุตสหกรรมในยุคนี้ ได้แก่ อุตสาหกรรมทอผ้า อาหาร และเครื่องใช้ไฟฟ้า จากนั้นในยุครหัส 3.0 

เป็นช่วงที่ผ่านมาถึงปัจจุบัน เน้นไปที่อุตสาหกรรมหนัก และส่งออก ท าให้ประเทศไทยก้าวผ่านกับดัก

ความยากจน ไปสู่ประเทศที่มีรายได้ปานกลางขั้นสูง หรือรายได้สูง ปัจจุบันรัฐบาลได้เกิดนโยบาย

แผนการพัฒนาเศรษฐกิจรหัส 4.0 ซึ่งมีแนวทางการเปลี่ยนแปลง 3 แนวทาง คือ 1) เปลี่ยนจากสินค้า

บริโภคไปสู่สินค้านวัตกรรม 2) เปลี่ยนจากขับเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อน

ด้วยเทคโนโลยีและความคิดสร้างสรรค์ 3) เปลี่ยนจากเน้นภาคการผลิตสินค้า ไปสู่การเน้นภาคบริการ

มากขึ้น แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) จึงได้ก าหนด 10 

ยุทธศาสตร์หลัก โดยมียุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 6 ยุทธศาสตร ์ดังนี้ 

1) ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ พัฒนาคนทุกช่วงวัยเพื่อให้คน

ไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีระเบียบวินัย และมีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการ

เรียนรู้ที่สอดคล้องกับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 การสร้างความอยู่ดีมีสุขให้ครอบครัวไทย รวมทั้งการ

เสริมสร้างบทบาทของสถาบันทางสังคม และทุนทางวัฒนธรรมในการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมใน

สังคม 

2) ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้าในสังคม มุ่งเน้นการลดความ

เหลื่อมล้ าในทุกมิติเพื่อสร้างความปรองดองในสังคม การสร้างโอกาสให้ทุกคนในสังคมไทยสามารถ

เข้าถึงทรัพยากร แหล่งทุนในการประกอบอาชีพ เพื่อยกระดับรายได้และขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก 

การเข้าถึงบริการทางสังคมของรัฐอย่างมคีุณภาพ ทั่วถึง และเป็นธรรม อาทิ การสรา้งโอกาสการเข้าถึง

การศกึษา และการเรียนรูเ้พื่อพัฒนาคนได้เต็มตามศักยภาพ 

3) ยุทธศาสตร์ด้านการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน มุ่ง

อนุรักษ์ฟื้นฟูสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สร้างสมดุลระหว่างการ

อนุรักษ์ และการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนและเป็นธรรม บริหารจัดการน้ าให้มีประสิทธิภาพ ภายใต้

ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้า แก้ไขปัญหาวิกฤตสิ่งแวดล้อมโดยเร่งรัดแก้ไขปัญหาการ

จัดการขยะ ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลงร้อยละ 20 ตามเป้าหมายระยะยาว พัฒนาการผลิตให้มี

ประสิทธิภาพ ลดการใช้พลังงาน เพื่อปรับตัวไปสู่รูปแบบของการผลิต และการบริโภคคาร์บอนต่ า และ

เป็นมติรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น รวมทั้งยกระดับความสามารถในการป้องกันผลกระทบจากการ 
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เปลี่ยนแปลงสภาพภูมอิากาศ และภัยพิบัติธรรมชาติ ทั้งนี้เพื่อวางรากฐานและสนับสนุนให้ประเทศมี

การเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน  

4) ยุทธศาสตรด์้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจสิติกส์ การพัฒนาโครงสร้าง

พื้นฐาน และระบบโลจิสติกส์ จะมุ่งเน้นการพัฒนากายภาพโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่ง 

การเชื่อมโยงเครือข่ายโทรคมนาคม และการบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสนับสนุนการพัฒนา

พื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ พื้นที่เมืองการเชื่อมโยงการเดินทาง และขนส่งสินค้าระหว่างประเทศที่ได้

มาตรฐาน การพัฒนาความมั่นคงด้านพลังงาน และการผลิตพลังงานทดแทน การสนับสนุนการพัฒนา

เศรษฐกิจดิจิทัล การลดความเหลื่อมล้ าในการเข้าถึงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตของ

ประชาชนในพื้นที่ห่างไกล และการใช้ประโยชน์จากการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสร้างอุตสาหกรรม

ใหม่ของประเทศ ได้แก่ อุตสาหกรรมระบบราง อุตสาหกรรมซ่อมบ ารุง และการผลิตช้ินส่วนอากาศยาน 

อุตสาหกรรมผลิตอุปกรณ์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน รวมทั้งการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ทั้ง

ในด้านการส่งเสริมผู้ประกอบการไทยในการสร้างเครือข่ายการขนส่งระหว่างประเทศ  การพัฒนา

บุคลากรด้านโลจิสติกส์ และการปรับปรุงระบบบริหารจัดการ กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

ตลอดจนการพัฒนาสิ่งอ านวยความสะดวก เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการขนส่งจากถนนสู่

รางเป็นหลัก 

5) ยุทธศาสตร์ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ให้ความส าคัญกับการ

ขับเคลื่อนการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม เพื่อมุ่งให้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 

วิจัย และนวัตกรรมเป็นเครื่องมือส าคัญที่จะช่วยขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทย ทั้งการสร้างคุณค่า

และมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้า และบริการให้สามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลง

ไป น าไปสู่ศักยภาพการแข่งขันที่สูงขึ้น เสริมสร้างสังคมที่มีตรรกะทางความคิด มีทุนทางปัญญา เพื่อ

เป็นรากฐานการด ารงชีวิตที่มีความสุขของคนไทย บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมสู่

ความสมดุล อันจะน ามาซึ่งคุณภาพชวีิตที่ดีขึ้นของประชาชน รวมทั้งเพื่อแก้ไขปัญหา และยกระดับความ

เจริญให้กับภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งเศรษฐกิจและสังคม ตลอดจนสนับสนุนให้เกิดกลไกบูรณาการระหว่าง

หนว่ยงานและองค์กรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง อันจะสนับสนุนใหป้ระเทศไทยก้าวสู่การแข่งขันในศตวรรษหน้า

โดยหลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลาง และก้าวไปสู่ประเทศที่มีรายได้สูงในอนาคต หลักสูตร

จะเน้นการศึกษาปัญหาที่เกิดขึน้ในพื้นที่จังหวัดพะเยา ภูมภิาคเหนือ เป็นหลัก 

6) ยุทธศาสตร์ด้านการต่างประเทศ ประเทศเพื่อนบ้าน และภูมิภาค ก าหนดยุทธศาสตร์

การต่างประเทศ ประเทศเพื่อนบ้าน ภูมิภาค ให้เกิดการประสานและพัฒนาความร่วมมือกันระหว่าง

ประเทศ ทั้งในเชิงรุกและรับอย่างสร้างสรรค์ โดยมุ่งเน้นการดูแลการดาเนินงานตามข้อผูกพันและ

พันธกรณีตลอดจนมาตรฐานต่าง ๆ ที่ไทยมีความเกี่ยวข้องในฐานะประเทศสมาชิก และการส่งเสริมให้

ประเทศไทยเป็นฐานของการประกอบธุรกิจ การให้บริการทางการศกึษา การให้บริการดา้นการเงนิ การ

ให้บริการด้านสุขภาพ การให้บริการด้านโลจิสติกส์และการลงทุนเพื่อการวิจัยและพัฒนา รวมทั้งเป็น

ฐานความรว่มมอืในเอเชยี 
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11.2 สถานการณ์หรอืการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 

       การพัฒนาของสังคมประเทศไทยในปัจจุบัน ยังคงกระจุกตัวในกรุงเทพมหานคร ท าให้

บุคลากรที่มคีวามรูสู้งในระดับมหาบัณฑิตต่างมุ่งหน้าเข้าสู่กรุงเทพมหานคร หรอืจังหวัดในหัวเมอืงใหญ่

ของแต่ละภูมิภาค ในขณะที่จังหวัดต่าง ๆ ในภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ ยังขาด

แคลนผู้ที่มีความรู้ความช านาญระดับนักบริหารอยู่ นอกจากนั้นการที่ประเทศไทยเข้าสู่ประชาคม

อาเซียน อาจท าให้เกิดการแย่งชิงแรงงานมากขึ้นโดยเฉพาะแรงงาน และบุคลากรที่มีคุณภาพ ดังนั้นจึง

จ าเป็นต้องเร่งให้โอกาสทางการศึกษากับประชาชนภาคเหนือตอนบนให้มีความรู้ ได้เป็นผู้ที่มีความ

เช่ียวชาญ เป็นผู้บริหารระดับกลางจนถึงระดับสูง ทางด้านวิศวกรรมโยธา หรืออาจเป็นบุคคลากรที่

สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ทางการศึกษาด้านวิศวกรรมโยธาให้แก่สถานศึกษาต่าง ๆ ต่อไปได้ ซึ่งจะ

ช่วยยกระดับรายได้ให้กับประชากรได้ และช่วยแก้ปัญหาทางสังคม นอกจากนี้ค่านิยมที่ดีงามของไทย

ก าลังเสื่อมถอย กระแสโลกาภิวัตน์มีผลกระทบต่อวัฒนธรรมประเพณีดั้งเดิมที่ดีงาม ท าให้คนไทยขาด

ความสามัคคี ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ การเคารพสิทธิผู้อื่น และการยึดถือประโยชน์ส่วนรวม ซึ่งสามารถ

ลดลงได้ดว้ยการให้การศึกษาที่เน้นด้านคุณธรรม จรยิธรรม 

 

12. ผลกระทบจากข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของ

สถาบัน 

12.1 การพัฒนาหลักสูตร 

       ผลกระทบจากสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจ และสังคมภายนอก สาขาวิชา

วิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยพะเยา ได้เล็งเห็นถึงความส าคัญ และความจ าเป็นในการพัฒนาหลักสูตร

ด้านวิศวกรรมโยธาในเชิงรุกให้มีศักยภาพ สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามวิวัฒนาการทางเทคโนโลยี และ 

สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 และแผนการพัฒนาเศษฐกิจ 4.0 ของ

รัฐบาล ดังนั้นจากการปรับปรุงหลักสูตรข้างต้นท าให้สาขาวิศวกรรมโยธาจะสามารถผลิตบุคลากรที่

เชี่ยวชาญในเฉพาะด้านในศาสตร์วิศวกรรมโยธา อันได้แก่ ด้านวิศวกรรมโครงสร้าง วิศวกรรมปฐพีและ

ขนส่ง หรอืวิศวกรรมทรัพยากรน้ า โดยสาขาได้เลือกรายวิชาที่มคีวามสอดคล้องการพัฒนาหลักสูตร ซึ่ง

ในหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 จะมีรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับผลกระทบกับภัยพิบัติ ได้แก่ การออกแบบ

อาคารต้านทานแผ่นดนิไหว พลศาสตร์โครงสร้าง การปรับปรุงดนิ วิศวกรรมการอนุรักษ์ดนิและน้ า การ

พัฒนาและการจัดการทรัพยากรน้ า รายวิชาที่สอดคล้องกับการพัฒนาเศษฐกิจ 4.0 เชน่ วัสดุวิศวกรรม

โยธาขั้นสูง โครงสร้างคอนกรีตหล่อส าเร็จรูป ระบบขนส่งสาธารณะ การจัดการโลจิสติกส์ ซึ่งจะท าให้

บุคลากรที่ส าเร็จการศึกษาในสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยพะเยา มีความพร้อมที่จะ

ปฏิบัติงานในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน มีความสามารถในการปฏิบัติงาน หรือพัฒนาเทคโนโลยี

อย่างเช่ียวชาญ มุ่งเน้นที่จะไปเป็นผู้น าองค์กรได้ มีความสามารถในการปรับตัวเรียนรู้เทคโนโลยีใหมเ่พื่อ

ประยุกต์ใช้กับองค์กร มีความสามารถการท างานวิจัยเพื่อแก้ปัญหาของชุมชน เช่น งานวิจัยเกี่ยวกับ
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ปัญหาภัยพิบัติจากแผ่นดินไหว ดินถล่ม ปัญหาน้ าแล้ง ปัญหาน้ าท่วม และมุ่งสู่การพัฒนางานวิจัยและ

นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาประเทศชาติได้อย่างยั่งยืน 

 

12.2 ความเกี่ยวพันกับพันธกิจของสถาบัน 

       12.2.1 พันธกิจของมหาวิทยาลัย 

       มหาวิทยาลัยพะเยา มีพันธกิจมุ่งกระจายโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาให้กับ

ประชาชนในเขตภาคเหนือตอนบนเป็นหลัก การพัฒนาหลักสูตรได้สอดคล้องกับวิสัยทัศนของ

มหาวิทยาลัยที่เน้นการเป็นสถาบันวิจัย เพื่อการสร้างความเป็นเลิศในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี และ

พัฒนานวัตกรรม นอกจากนั้นมหาวิทยาลัยยังมีภารกิจหลักด้านการผลิตบัณฑิตและมหาบัณฑิตของ

มหาวิทยาลัย 

• ด้านการผลิตบัณฑติ จัดการเรยีนการสอนที่เน้นให้นิสิตอยู่และเรียน (Live and Learn) อย่างมี

ความสุข จบไปมีงานท าและเป็นคนดีของสังคม 

• ด้านการวจิัย ท าการวิจัยที่เน้นการสรา้งปัญญารวมหมู ่(Collective Intelligence) เคียงคู่ชุมชน 

• ด้านบริการวิชาการ บริการวิชาการโดยเน้นการใช้ปัญญารวมหมู่เพื่อพัฒนาความเข้มแข็งของ

ชุมชน 

• ด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ท านุบ ารุงภูมิปัญญา ศิลปะ วัฒนธรรม และ

สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น (Local Wisdom) สู่สากล 

       12.2.2 พันธกิจของคณะ/วิทยาลัย 

       คณะวศิวกรรมศาสตร์มี พันธกิจในการผลิตบัณฑิตดังนี้ 

• ผลิตบัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ให้มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับของสังคม ทั้งระดับชาติและ

สากล 

• ผลิตงานวิจัยที่น าไปสู่การพัฒนาและแก้ไขปัญหาให้กับชุมชน และสอดคล้องกับการพัฒนา

ประเทศ 

• ให้บริการวิชาการด้านวิชาชีพวิศวกรรมที่ได้มาตรฐาน เป็นแหล่งอ้างอิงทางวิชาการและเป็นที่

พึ่งของสังคม 

• ส่งเสริมการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมไทย การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม 

       12.2.3 ความสอดคล้องของหลักสูตรต่อพันธกิจของมหาวิทยาลัยและคณะ 

       หลักสูตรนี้ได้มุ่งเน้นให้มหาบัณฑิต ฝึกฝนพัฒนาตนเองในขณะที่ท าการศึกษาอยู่ โดยมี

จัดการเรียนการสอนโดยใช้เอกสาร ต าราทั้งในและต่างประเทศที่ทันสมัย ฝึกฝนให้มีการใช้ซอฟแวร์ 

เครื่องมือทดสอบ ที่ทันต่อเทคโนโลยีที่มีอยู่ในปัจจุบัน โดยพยายามสร้างโจทย์วิจัยจากปัญหาที่เกิดขึ้น

ในชุมชน เชน่ ปัญหาภัยพิบัติจากแผ่นดินไหว ปัญหาการจัดการดินตะกอนในกว๊านพะเยา เปิดโอกาสให้
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นิสิตได้ฝึกฝนตนเองในการเป็นผู้ช่วยนักวิจัยเกี่ยวกับการบริการทางด้านวิชาการ สอดคล้องกับพันธกิจ

ของมหาวิทยาลัยและคณะ 

 

13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นท่ีเปิดสอนในคณะ/ สาขาวิชาอื่นของสถาบัน 

13.1 กลุ่มวิชา/ รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะ/ สาขาวิชา/ หลักสูตรอื่น 

       13.1.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

       13.1.1.1 รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะศิลปศาสตร์ 

146700 ภาษาอังกฤษแบบเข้มส าหรับระดับบัณฑติศกึษา 

Intensive English for Graduate Studies 

3 (3-0-6) 

 

13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้สาขาวิชา/หลักสูตรอื่น 

  ไม่ม ี

 

13.3 กลุ่มวิชา/รายวิชาที่เปิดสอนให้สาขาวิชา/หลักสูตรอื่น 

  ไม่ม ี

 

13.4 การบริหารจัดการ 

  มหาวิทยาลัยพะเยาได้ก าหนดนโยบายให้จัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษแบบ

เข้ม ระดับบัณฑิตศึกษาในทุกหลักสูตร และมีการบริหารจัดการหลักสูตร อยู่ภายใต้การก ากับดูแลของ

คณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร ประสานงานกับผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษคณะศิลปศาสตร์ เพื่อให้

การจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลด าเนินไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์ของ

หลักสูตร 
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หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 

 

1. ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

 

1.1 ปรัชญาของหลักสูตร 

      เช่ียวชาญทางวิศวกรรมโครงสร้าง ปฐพีและขนส่ง ทรัพยากรน้ า สรรค์สร้างงานทางด้าน

วิศวกรรมโยธา แก้ปัญหาภัยพิบัติ และโครงสรา้งพื้นฐาน ด้วยงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาชุมชน 

 

1.2 ความส าคัญ 

      หลักสูตรสามารถตอบสนองการเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคม และเศรษฐกิจของประเทศไทย

และในกลุ่มประเทศอาเซียน ที่ยังขาดแคลนวิศวกรโยธาที่มีความเช่ียวชาญเฉพาะทางด้าน ได้แก่ 

วิศวกรรมโครงสร้าง วิศวกรรมปฐพีและขนส่ง วิศวกรรมทรัพยากรน้ า ที่สามารถออกแบบ ค านวณ 

วางแผน แก้ไขปัญหางานทางด้านวิศวกรรมโยธา ให้มีความปลอดภัย และเหมาะสม สามารถต้านทาน

สภาวะภัยพิบัติต่าง ๆ สามารถประยุกต์ใช้วัสดุที่มีความทันสมัย ประหยัด และเกิดประโยชน์สูงสุด 

เสริมสร้างทักษะความสามารถทางการวิจัย และนวัตกรรม ด้วยความคิดและสามารถในการใช้

เทคโนโลยีที่มีความทันสมัย จากโจทย์ปัญหาของชุมชน อีกทั้งหลักสูตรนี้ช่วยเปิดโอกาสทางการศึกษา

ให้กับบุคลากรในภาคเหนอื ที่มคีวามสนใจและอยากพัฒนาตนเองได้อกีด้วย  

 

1.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

     ผลติมหาบัณฑติให้มคีุณลักษณะดังตอ่ไปนี้ 

(1)  มีความเช่ียวชาญเฉพาะด้านใดด้านหนึ่งระหว่าง วิศวกรรมโครงสร้าง วิศวกรรมปฐพี

และขนส่ง และวิศวกรรมทรัพยากรน้ า 

(2)  สามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้ และความเช่ียวชาญเฉพาะด้าน ไปใช้ในการค านวณ 

ออกแบบ วางแผนงาน แก้ไขปัญหางานทางด้านวิศวกรรมโยธาและงานโครงสร้างพื้นฐาน ให้มีความ

ประหยัด ปลอดภัย รวมถึงสามารถป้องกัน และแก้ไขปัญหาผลกระทบจากภัยพิบัติได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 

(3)  สามารถสร้างสรรค์งานวิจัย และนวัตกรรมทางด้านวิศวกรรมโยธา จากสภาพปัญหา

ชุมชนและท้องถิ่น ไปสู่การพัฒนาในระดับประเทศ ระดับกลุ่มประเทศอาเซียน และระดับสากล 
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2. แผนการปรับปรุง 

แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 

1.ปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรม

ศาสตรมหาบัณฑติ ให้มีมาตรฐาน

ไม่ต่ ากว่ากรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศกึษาแหง่ชาติ พ.ศ. 

2558 

1.พัฒนาหลักสูตรโดยมีพื้นฐาน

จากกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศกึษาแหง่ชาติ พ.ศ. 

2558   

2.ติดตามประเมินหลักสูตรอย่าง

สม่ าเสมอ  

3.เชญิผูเ้ช่ียวชาญทั้งภาครัฐและ

เอกชนมามีสว่นร่วมในการพัฒนา

หลักสูตร  

 

1.เอกสารปรับปรุงหลักสูตร   

2.รายงานผลการประเมิน

หลักสูตร  

 

2.ปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้อง

กับความตอ้งการของธุรกิจ และ

การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี

โดยเน้นงานวิจัยที่สง่เสริมความ

ต้องการของภาคธุรกิจและ

อุตสาหกรรม 

1.พัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับ

ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีดา้น

วิศวกรรมโยธา  

2.ใช้โจทย์วจิัยที่มใีนท้องถิ่น เช่น 

การบริหารจัดการน้ าและดิน

ตะกอนกว๊านพะเยา แผ่นดินไหว  

 

รายงานผลการประเมินความ

พึงพอใจในการใชบ้ัณฑติของ

ผูป้ระกอบการ และ

ผลงานวิจัยของบัณฑิต  
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 

 

1. ระบบการจัดการศึกษา 

1.1 ระบบ 

      ระบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาคการศึกษา             

มีระยะเวลาศกึษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์  

1.2 การจัดการศึกษาภาคการศึกษาฤดูร้อน 

      ไม่ม ี

1.3 การเทยีบเคยีงหน่วยกิตในระบบทวิภาค 

      ไม่ม ี

 

2. การด าเนินการหลักสูตร 

2.1 วัน-เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน 

ภาคการศกึษาต้น เดือน สิงหาคม – ธันวาคม 

ภาคการศกึษาปลาย เดือน มกราคม – พฤษภาคม 

2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 

         2.2.1 วุฒิการศกึษา 

จะต้องเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษา                  

ที่กระทรวงศกึษาธิการรับรองหรอืที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง 

2.2.2 ไม่เคยต้องโทษตามค าพพิากษาของศาลถึงที่สุดใหจ้ าคุก เว้นแตใ่นกรณีความผิดอันได้

กระท าโดยความประมาท หรอืความผิดอันเป็นลหุโทษ 

2.2.3 ไม่เคยถูกคัดชื่อออกอันเนื่องจากความประพฤติจากสถาบันการศกึษาใด 

2.2.4 เป็นผู้ที่มสีุขภาพร่างกายไม่เป็นอุปสรรคต่อการศกึษา 

2.2.5 มีคุณสมบัติอย่างอื่นตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

 

2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า 

      พืน้ฐานดา้นภาษาอังกฤษ 

2.4 กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจ ากัดของนักศกึษาในข้อ 2.3 

      ให้นิสิตเรียนภาษาอังกฤษเพื่อน าไปใช้ส าหรับเขียนวิทยานิพนธ์ในช้ันปีที่หนึ่ง ในรายวิชา 

146700 ภาษาอังกฤษแบบเข้มส าหรับระดับบัณฑติศกึษา  
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2.5 แผนการรับนสิิตและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ป ี

       แผน ก แบบ ก 2 

จ านวนนิสิต 
จ านวนนิสิตในแต่ละปีการศึกษา (คน) 

2560 2561 2562 2563 2564 

ช้ันปีที่ 1 5 5 5 5 5 

ช้ันปีที่ 2  5 5 5 5 

รวม 5 10 10 10 10 

คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา  5 5 5 5 

 

2.6 งบประมาณตามแผน 

หมวดรายจ่าย 
ปีงบประมาณ 

2560 2561 2562 2563 2564 

 1. งบบุคลากร      

     1.1 หมวดเงินเดือน 1,680,000 2,520,000 4,200,000 5,040,000 5,040,000 

     1.2 หมวดค่าจ้างประจ า 360,000 540,000 720,000 720,000 720,000 

 2. งบด าเนินการ      

     2.1 หมวดค่าตอบแทน 100,000 100,000 200,000 300,000 400,000 

     2.2 หมวดค่าใช้สอย 150,000 225,000 360,000 420,000 420,000 

     2.3 หมวดค่าวัสดุ 60,000 90,000 140,000 160,000 160,000 

     2.4 หมวดสาธารณูปโภค 120,000 240,000 360,000 480,000 480,000 

 3. งบลงทุน 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 1,000,000 

 4. งบเงินอุดหนุน 150,000 300,000 450,000 600,000 600,000 

5.  ค่าใช้จ่ายต่อหัวตอ่ปี 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 

รวมรายจ่าย 5,620,000 7,015,000 9,430,000 10,720,000 8,820,000 

 

2.7 ระบบการศึกษา 

     แบบช้ันเรยีน 

     แบบทางไกลผา่นสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก 

     แบบทางไกลผา่นสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสื่อหลัก 

     แบบทางไกลทางอเิล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (e – Learning) 

     แบบทางไกลทางอนิเทอร์เน็ต 
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     อื่นๆ (ระบุ) 

 

2.8 การเทยีบโอนหน่วยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนเรยีนข้ามมหาวิทยาลัย 

      เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ .ศ. 

2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

 

3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 

3.1 หลักสูตร 

3.1.1 จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร 

     กรณีจัดการศกึษาตามแผน ก แบบ ก 2 จ านวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า  37(3)  หน่วยกิต 

3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร 

     โครงสรา้งหลักสูตร แบ่งเป็นหมวดวิชาที่สอดคล้องกับที่ก าหนดไว้ในเกณฑ์มาตรฐาน

หลักสูตรของกระทรวงศกึษาธิการ ดังนี้ 

ล าดับ

ที ่
หมวดวิชา 

เกณฑ์มาตรฐาน

ของ สกอ. 

หลักสูตร

ปรับปรุง  

พ.ศ. 2555 

หลักสูตร

ปรับปรุง  

พ.ศ. 2560  

แผน ก แบบ ก 2 แผน ก แบบ ก 2 แผน ก แบบ ก 2 

1. งานรายวิชา                         ไมน่อ้ยกวา่ 24 25 25 

 1.1 หมวดวชิาพื้นฐาน  4 4 

 1.2 หมวดวชิาเฉพาะด้าน           ไมน่อ้ยกวา่    

      1.2.1  วชิาเอกบังคับ  12 9 

      1.2.2  วชิาเลอืก                 ไมน่อ้ยกวา่  9 12 

2. วิทยานิพนธ์                         ไมน่อ้ยกว่า 12 12 12 

3. รายวิชาบังคับไม่นับหนว่ยกติ - (3) (3) 

จ านวนหนว่ยกติรวมตลอดหลักสูตร    ไมน่อ้ยกว่า 36 37(3) 37(3) 

 หมายเหตุ   ส าหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา กรณีการทดสอบภาษาอังกฤษให้เป็นไปตาม

ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การทดสอบผา่นความรู้ภาษาอังกฤษ ระดับบัณฑติศกึษา พ.ศ. 2559 
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3.1.3 รายวิชา 

     3.1.3.1  กรณจีัดการศึกษาตามแผน ก แบบ ก 2 

                1)  หมวดวิชาพื้นฐาน  จ านวน 4 หน่วยกิต 

     263700 ระเบียบวิธีวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

Research Methodology in Science and Technology 

3(3-0-6) 

     263701 สัมมนา 

Seminar 

1(0-3-2) 

 

                2)  หมวดวิชาเฉพาะด้าน  จ านวนไม่น้อยกว่า 21 หน่วยกิต 

                  (ก) วิชาเอกบังคับ  จ านวน 9 หน่วยกิต 

     263710 คณิตศาสตรข์ั้นสูงส าหรับวิศวกรโยธา 

Advanced Mathematics for Civil Engineers 

3(3-0-6) 

     263719 การวิเคราะหไ์ฟไนต์เอลิเมนต์ 

Finite Element Analysis 

3(2-2-5) 

     263731 วิศวกรรมฐานรากขั้นสูง 

Advanced Foundation Engineering 

3(2-2-5) 

 

                  (ข) วิชาเอกเลือก   จ านวนไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 

                  ให้เลือกจากกลุ่มใดกลุ่มหน่ึงต่อไปนี้ 

                  กลุม่วิชาวิศวกรรมโครงสร้าง 

     263711 การวิเคราะหโ์ครงสร้างขั้นสูง 

Advanced Structural Analysis 

3(2-2-5) 

     263712 โครงสรา้งคอนกรีตเสริมเหล็กขั้นสูง 

Advanced Reinforced Concrete Structures 

3(2-2-5) 

     263713 พลศาสตร์โครงสร้าง 

Structural Dynamics 

3(3-0-6) 

     263715 วัสดุวิศวกรรมโยธาขั้นสูง 

Advanced Civil Engineering Materials 

3(3-0-6) 

     263716 เทคโนโลยีคอนกรีตขัน้สูง 

Advanced Concrete Technology 

3(3-0-6) 

     263720 การออกแบบอาคารต้านทานแผ่นดินไหว 

Seismic Design of Buildings 

3(2-2-5) 
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     263721 โครงสรา้งคอนกรีตหล่อส าเร็จรูป 

Precast Concrete Structures 

3(3-0-6) 

     263750 หัวข้อเฉพาะทางด้านวิศวกรรมโยธา 

Selected Topics in Civil Engineering 

3(3-0-6) 

 

                  กลุ่มวิชาวิศวกรรมปฐพีและขนส่ง 

     263730 ปฐพีกลศาสตร์ขัน้สูง 

Advanced Soil Mechanics 

3(3-0-6) 

     263732 คุณสมบัติของดินและการทดสอบในงานวิศวกรรมปฐพี 

Soil Properties and Testing in Geotechnical Engineering 

3(2-2-5) 

     263733 การปรับปรุงดนิ 

Soil Improvement 

3(3-0-6) 

     263740 การวางแผนการขนส่งในชุมชนเมือง 

Urban Transportation Planning 

3(3-0-6) 

     263741 โครงสรา้งพื้นผิวทาง 

Pavement Structure 

3(3-0-6) 

     263742 ระบบขนส่งสาธารณะ 

Public Transportation 

3(3-0-6) 

     263744 การจัดการโลจสิติกส์ 

Logistics Management 

3(3-0-6) 

     263745 ความรูพ้ืน้ฐานของวิศวกรรมขนส่งทางราง 

Introduction to Railway Engineering 

3(3-0-6) 

     263750 หัวข้อเฉพาะทางด้านวิศวกรรมโยธา 

Selected Topics in Civil Engineering 

3(3-0-6) 

 

                  กลุ่มวชิาวิศวกรรมทรัพยากรน้ า 

     263750 หัวข้อเฉพาะทางด้านวิศวกรรมโยธา 

Selected Topics in Civil Engineering 

3(3-0-6) 

     263760 กลศาสตร์ของไหลขั้นสูง 

Advanced Fluid Mechanics 

3(3-0-6) 

     263761 การพัฒนาและจัดการทรัพยากรน้ า 

Water Resources Development and Management 

3(3-0-6) 
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     263762 อุทกวิทยาขั้นสูง 

Advanced Hydrology 

3(3-0-6) 

     263763 การออกแบบอาคารชลศาสตร์ 

Design of Hydraulic Structures 

3(2-2-5) 

     263764 การวิเคราะหร์ะบบทรัพยากรน้ า 

Water Resource Systems Analysis 

3(3-0-6) 

     263767 วิศวกรรมชลประทานและระบายน้ า 

Irrigation and Drainage Engineering 

3(3-0-6) 

     263769 วิศวกรรมการอนุรักษ์ดนิและน้ า 

Soil and Water Conservation Engineering 

3(3-0-6) 

 

                3) วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต 

     263791 วิทยานิพนธ์ 

Thesis 

12 หนว่ยกิต 

 

                4) รายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต 3 หน่วยกิต 

     146700 ภาษาอังกฤษแบบเข้มส าหรับระดับบัณฑติศกึษา 

Intensive English for Graduate Studies 

3(3-0-6) 
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3.1.4 แผนการศึกษา 

     3.1.4.1 กรณีจัดการศึกษาตามแผน ก แบบ ก 2 

ชั้นปีที่ 1 

ภาคการศึกษาต้น 

  

 

 หนว่ยกิต 

146700 ภาษาอังกฤษแบบเข้มส าหรับระดับบัณฑติศกึษา 

Intensive English for Graduate Studies 

3(3-0-6) 

(ไม่นับหน่วยกิต) 

263700 ระเบียบวิธีวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

Research Methodology in Science and Technology 

3(3-0-6) 

263710 คณิตศาสตรข์ั้นสูงส าหรับวิศวกรโยธา 

Advanced Mathematics for Civil Engineers 

3(3-0-6) 

263719 การวิเคราะหไ์ฟไนต์เอลิเมนต์ 

Finite Element Analysis 

3(2-2-5) 

 รวม 9(3) หน่วยกิต 

 

ภาคการศึกษาปลาย 

263701 สัมมนา 

Seminar 

1(0-3-2) 

263731 วิศวกรรมฐานรากขั้นสูง 

Advanced Foundation Engineering 

3(2-2-5) 

2637XX วิชาเอกเลือก 

Major Elective 

3(X-X-X) 

2637XX วิชาเอกเลือก 

Major Elective 

3(X-X-X) 

 รวม 10 หน่วยกิต 
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ชั้นปีที่ 2 

ภาคการศึกษาต้น 

263791 วิทยานิพนธ์ 

Thesis 

6 หนว่ยกิต 

2637XX วิชาเอกเลือก 

Major Elective 

3(X-X-X) 

2637XX วิชาเอกเลือก 

Major Elective 

3(X-X-X) 

 รวม 12 หน่วยกิต 

 

ภาคการศึกษาปลาย 

263791  ิวทิยานพินธ์ 

Thesis 

6 หน่วยกิต 

 รวม 6 หน่วยกิต 
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3.1.5 ค าอธิบายรายวิชา 

146700 ภาษาอังกฤษแบบเข้มส าหรับระดับบัณฑติศึกษา 3(3-0-6) 

 Intensive English for Graduate Studies (ไม่นับหน่วยกิต) 

 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ ประเภทของบทอ่าน การอ่านและการเขียนเชิงวิเคราะห์และ

วิจารณ์ การเขียนระดับอนุเฉท การเขียนเรียงความ การแสดงความคิดเห็นอย่างมีวิจารณญาณต่อบท

อ่านโดยการพูดและการเขียน การใช้เทคโนโลยีและฐานข้อมูลอิเลคทรอนิกส์เพื่อแสวงหาความรู้

เพิ่มเติมเกี่ยวกับหัวข้อที่ตนสนใจและในวิชาชีพของตน ระบบอ้างองิและการเขียนอ้างองิ 

 Academic English, types of reading texts, analytical reading and writing, paragraph 

writing, essay writing, expressing critical opinion towards reading texts through speaking and writing, 

using technology and electronic data base, citation system, and writing citation 

 

263700 ระเบียบวิธีวจิัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3(3-0-6) 

 Research Methodology in Science and Technology 

 ความหมาย ลักษณะ และเป้าหมายการวิจัย ประเภทและกระบวนการวิจัย การก าหนด

ปัญหาการวิจัย ตัวแปรและสมมุติฐาน การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การเขียนโครงร่าง

และรายงานการวิจัย การประเมินงานวิจัย การน าผลวิจัยไปใช้ จรรยาบรรณนักวิจัยและเทคนิควิธีการ

วิจัยเฉพาะทางดา้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 Research definitions, characteristics and goals, research types and processes, 

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 

 

263701 สัมมนา 1(0-3-2) 

 Seminar 

 การค้นคว้า การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์และสังเคราะห์ การเขียนรายงาน การ

น าเสนอ การอภิปราย และการตอบข้อซักถามในประเด็นทางด้านเทคโนโลยีสมัยใหม่ งานวิจัยใน

ปัจจุบัน ข้อกฎหมายและจรรยาบรรณ ที่เกี่ยวข้องกับงานวิศวกรรมโยธา 

 Studying, collecting data, analyzing and synthesizing, report writing, presenting, 

discussing and answering question in modern technology, current researches, law and ethics which 

are related to civil engineering work 
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263710 คณิตศาสตร์ขั้นสูงส าหรับวิศวกรโยธา 3(3-0-6) 

 Advanced Mathematics for Civil Engineers 

 พีชคณิตของเมตริกซ์ การแก้ระบบสมการเชิงเส้น การแก้สมการเชิงอนุพันธ์และการ

ประยุกต์ในงานวิศวกรรมโยธา การวิจัยการด าเนินงานด้วยวิธีโปรแกรมเชิงเส้น วิธีการหาค่าที่เหมาะสม

ที่สุดในงานวิศวกรรมโยธา คณิตศาสตร์และการประยุกต์ใชค้อมพิวเตอร์ 

 Matrix algebra, solution of linear equation systems, differential equations solutions 

and applications in civil engineering, operation research by linear programming, optimization methods 

in civil engineering, mathematics and computer applications 

 

263711 การวเิคราะห์โครงสร้างข้ันสูง 3(2-2-5) 

 Advanced Structural Analysis 

 การวิเคราะห์โครงสร้างที่ประกอบด้วยชิ้นส่วนที่หน้าตัดเปลี่ยนแปลง โครงสร้างอาร์ค 

โครงสรา้งเคเบิล การวิเคราะหโ์ครงสร้างโดยวิธีเมตริกซ์  เทคนิคการแก้ระบบสมการเชิงเส้นขนาดใหญ่ 

คอมพิวเตอร์ในการวิเคราะห์โครงสร้าง การวิเคราะห์โครงสร้างโดยวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์เบื้องต้น การ

วิเคราะหโ์ครงสรา้งโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

 Analysis of structures with nonprismatic members, arch structures, cable structures, 

matrix analysis of structures, techniques for solving large linear equation systems, computer 

applications, introduction to finite element structural analysis, structural analysis using computer 

programs 

 

263712 โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กขั้นสูง 3(2-2-5) 

 Advanced Reinforced Concrete Structures 

 มาตรฐานการออกแบบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กในปัจจุบัน พฤติกรรม และ ก าลัง 

ขององค์อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กภายใต้แรงกระท าต่าง ๆ ได้แก่ แรงในแนวดิ่ง แรงดันทางขา้ง แรงดัน

ดิน แรงอัดร่วมกับโมเมนต์ดัด การวิบัติของโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก การออกแบบโดยวิธี

แบบจ าลอง strut-and-tie การออกแบบโครงสร้างโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กด้วยโปรแกรม

คอมพิวเตอร์ที่ทันสมัย 

 Recent building code for reinforced concrete structure, behavior and strength of 

reinforced concrete members subjected to various loads such as gravity load, lateral load, soil 

pressure load, combination loads from compression and moment etc., failure of reinforced concrete 

structure, designed of reinforced concrete member using strut-and-tie model, using resent computer 

program in designed concrete member 
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263713 พลศาสตร์โครงสร้าง 3(3-0-6) 

 Structural Dynamics 

 สมการการเคลื่อนที่ การวิเคราะห์ผลตอบสนองทางพลศาสตร์ของระบบที่มีระดับช้ัน

เสรีระดับเดียวและหลายระดับ การสั่นแบบฮาร์โมนิค พีรีออดิค และแอพพีรีออดิค การสั่นแบบอิสระ

และแบบบังคับ สเปกตรัมการตอบสนอง การจ าลองแรงลมและแผ่นดินไหว วิธีการวิเคราะห์โครงสร้าง

เชิงพลศาสตร์ การวิเคราะห์แบบสเปกตรัมการตอบสนองแบบโหมด การวิเคราะห์การตอบสนองแบบ

ประวัติเวลา 

 Equations of motion, dynamic response analysis of structural systems with single and 

multi degree of freedom, harmonic, periodic and aperiodic vibrations, free and forced vibrations, 

response spectrum, deterministic models of wind and earthquake loads, dynamic structural analysis 

methods; modal response spectrum analysis, time history response analysis 

 

263715 วัสดุวิศวกรรมโยธาขั้นสูง 3(3-0-6) 

 Advanced Civil Engineering Materials 

 จุลโครงสร้างของคอนกรีต ไม้ เหล็ก และวัสดุวิศวกรรมโยธา วัสดุประกอบ กลไกการ

วิบัติ การวิเคราะห์การวิบัติและความเสียหาย ก าลังการล้าและการขยายตัวรอยร้าว เทคนิคการ

วิเคราะห์โครงสร้างและคุณสมบัติของวัสดุ สแกนนิ่งอิเล็กตรอนไมโครสโคป เอกซเรย์ดิฟแฟรคชัน 

ความก้าวหน้าทางวัสดุวิศวกรรมในปัจจุบัน วัสดุวิศวกรรมโยธาที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

 Microstructure of concrete, wood, steel, and other civil engineering materials, 

composite materials, failure mechanism, failure and damage analysis, fatigue strength and crack 

growth, material structures and properties analyzing techniques; Scaning Electron Microscope, X-

Ray diffraction, recent advances in engineering materials, environmentally friendly civil engineering 

materials 

 

263716 เทคโนโลยีคอนกรีตขั้นสูง 3(3-0-6) 

 Advanced Concrete Technology 

 คุณสมบัติของคอนกรีตสดและคอนกรีตที่แข็งตัว  พฤติกรรมอีลาสติก จุลโครงสร้าง

ของคอนกรีต การหดตัว การคืบ ความสามารถในการต้านทานการซึมผ่านของน้ า ความคงทนของ

โครงสรา้งคอนกรีต คุณสมบัติทางความรอ้นของคอนกรีต การทดสอบแบบไม่ท าลาย คอนกรีตก าลังสูง 

คอนกรีตที่มีความสามารถการเทได้สูง คอนกรีตน้ าหนักเบา คอนกรีตบดอัดแน่น คอนกรีตพรุน 

คอนกรีตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีคอนกรีตในปัจจุบัน 

 Properties of fresh and hardened concrete, elastic behavior, microstructure of 

concrete, shrinkage, creep, permeability of concrete, durability of concrete, thermal properties of 
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concrete, nondestructive test, high strength concrete, high workability concrete, light weight 

concrete, roller compacted concrete, porous concrete, environmentally friendly concrete, recent 

advances in concrete technology 

 

263719 การวเิคราะห์ไฟไนต์เอลิเมนต์ 3(2-2-5) 

 Finite Element Analysis 

 หลักการพืน้ฐานของวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์  วิธีถ่วงน้ าหนักเศษตกค้าง   สมการไฟไนต์เอลิ

เมนต์ สมการจากหลักการพลังงาน    ฟังก์ช่ันรูปร่าง การวิเคราะห์ไฟไนท์อิลิเมนต์ของระบบสองมิติ   

และสามมิติ   เอลิเมนต์ที่มีชิ้นส่วนสามเหลี่ยมความเครียดคงที่ ไอโซพาราเมตริกเอลิเมนต์  โซลิดเอลิ

เมนต์ โครงสร้างแผ่นและเปลือกบาง การใช้วิธีเชิงตัวเลข และคอมพิวเตอร์วิเคราะห์โครงสร้าง การ

ประยุกต์ในปัญหาวิศวกรรมโครงสร้าง 

 Basic principle of finite element method, weighted residual methods,  finite element 

formulation, formulations using energy principles, shape functions, analysis of two and three 

dimensional systems, constant strain triangular element, isoparametric element, solid element, plate 

and shell structures, numerical method and computer in the analysis of structures, application in 

structural engineering problems 

 

263720 การออกแบบอาคารต้านทานแผ่นดินไหว 3(2-2-5) 

 Seismic Design of Buildings 

 แนวคิดในการออกแบบอาคารต้านทานแผ่นดินไหว รูปแบบของโครงสร้าง และความไม่

ปกติของโครงสร้าง การค านวณแรงเฉือนที่ฐานโดยวิธีสถิตศาสตร์จากแรงสั่นสะเทือนจากแผ่นดินไหว

กฎกระทรวงฯ การออกแบบอาคารที่มีความเหนียวจ ากัด การออกแบบองค์อาคารโดยวิธีคาปาซิตี้ดี

ซายด์ รายละเอียดการเสริมเหล็กตามมาตรฐานของกรมโยธาธิการและผังเมือง พลศาสตร์โครงสร้าง

เบื้องต้น การวิเคราะห์ความถี่ธรรมชาติของอาคาร รูปแบบการสั่นไหวของอาคาร การออกแบบอาคาร

โดยวิธีพลศาสตร์ การสร้างสเปกตรัมผลตอบสนอง การวิเคระห์โครงสร้างโดยวิธีประวัติเวลา การ

วิเคราะหอ์าคารพลศาสตร์ที่มกีารเคลื่อนตัวและมีการบิด 

 Conceptual of seismic building design, building configuration and irregular structure, 

base shear force calculated per Thailand Building Act, limited ductile building design, member design 

used capacity design concept, seismic details per department of the public works and town and 

country planning code, introduction to dynamic of structures, natural frequency and mode shape 

analysis, dynamic analysis and design, construction of designed spectrum, time history analysis, 

dynamic analysis with translation and torsional effect 
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263721 โครงสร้างคอนกรีตหล่อส าเร็จรูป 3(3-0-6) 

 Precast Concrete Structures 

 บทบาทและความส าคัญของโครงสร้างคอนกรีตหล่อส าเร็จรูปวัสดุที่ใช้ในโครงสร้าง

ส าเร็จรูปการวิเคราะห์โครงสร้างส าเร็จรูปพื้นคอนกรีตส าเร็จรูปคานคอนกรีตส าเร็จรูปเสาและผนังรับ

แรงเฉือนไดอะแฟรมของพื้นทางราบจุดต่อและการต่อเชื่อมการเชื่อมต่อระหว่างคานและเสาการโยงยึด

ในโครงสรา้งคอนกรีตหลอ่ส าเร็จรูป 

 Role and important of precast concrete structures, materials used in precast 

structures, precast frame analysis, precast concrete floors, precast concrete beams, columns and 

shear walls, horizontal floor diaphragms, joints and connections, beam and column connections, ties 

in precast concrete structures 

 

263730 ปฐพีกลศาสตร์ขั้นสูง 3(3-0-6) 

 Advanced Soil Mechanics 

 สมดุล ความเค้นและการกระจายความเค้นในมวลดิน  ความเค้น-ความเครียดและ

ความแข็งแรงของดิน ความสามารถในการซึมน้ าของดิน แรงดันน้ าในมวลดิน แรงดันน้ ารั่วไหล ทฤษฎี

การยุบตัวและการวิเคราะหก์ารทรุดตัว เสถียรภาพลาดเอียง 

 Equilibrium, internal soil stresses and stress distributions, stress-strain and strength 

of soil, soil permeability, pore water pressure and seepage force, theory of consolidation and 

settlement analysis, slope stability 

 

263731 วิศวกรรมฐานรากขั้นสูง 3(2-2-5) 

 Advanced Foundation Engineering 

 การตรวจสอบชัน้ดินและหินในโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่  ฝึกปฏิบัติออกแบบฐานราก

แบบต่าง ๆ ก าแพงกันดิน เข็มพืด เสาเข็มตอกและเสาเข็มเจาะ อิทธิพลการสั่นสะเทือนจากการตอกเข็ม 

การหาค่าการทรุดตัว การปรับปรุงฐานรากใหม้ั่นคง 

 Soil and rock investigation for large-scale construction projects, designed practice of 

footing foundations, retaining wall, sheet pile, driven piles and bored piles, vibration impact of pile 

blowing, determination of settlement, foundation improvements 
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263732 คุณสมบัติของดินและการทดสอบในงานวิศวกรรมปฐพี 3(2-2-5) 

 Soil Properties and Testing in Geotechnical Engineering 

 คุณสมบัติทางกายภาพและเคมีของดิน แร่ดินและองค์ประกอบต่าง ๆ อนุภาคของเม็ด

ดินและการยึดเกาะ แร่ดินเหนียว การส ารวจหาคุณสมบัติต่าง ๆ ของดินในสนามและห้องปฏิบัติการ  

การปรับปรุงคุณภาพของดิน การหาแรงเฉือนและการทรุดตัวสามมิติ  การหาเส้นทางเดินของความเค้น

ในดิน  และการใชเ้ครื่องมือในการตรวจวัดพฤติกรรมของดินทางวิศวกรรม 

 Physical and chemical properties of soils, soil minerals and other components, soil 

particles and cohesion, clay mineralogy, 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 

 

263733 การปรับปรุงดนิ 3(3-0-6) 

 Soil Improvement 

 คุณสมบัติทางวิศวกรรมของดินส าหรับน ามาใช้เป็นวัสดุฐานรากและวัสดุก่อสร้าง การ

ปรับปรุงดินทางวิศวกรรมเบื้องต้น การปรับปรุงดินทางกายภาพและทางเคมี  การปรับปรุงดินด้วยวิธี

เชิงกลและวิธีทางชลศาสตร์รวมถึงการปรับปรุงดินด้วยการใช้ความร้อน การปรับปรุงดินด้วยการเสริม

ก าลัง 

 Engineering properties of soils to be used as foundation and construction materials, 

introduction to engineering ground improvement, physical and chemical modification, mechanical and 

hydraulic modifications including thermal modification, modification by inclusions and confinement 

 

263740 การวางแผนการขนส่งในชุมชนเมือง 3(3-0-6) 

 Urban Transportation Planning 

  ความสัมพันธ์ระหว่างการใช้พื้นที่และระบบขนส่งในชุมชนเมือง  อุปสงค์และอุปทานของ

การขนส่ง  กระบวนการและหลักการที่ใช้ในการวางแผนการขนส่งในชุมชนเมือง   การจัดการระบบ

ขนส่งเบื้องต้น  การก าหนดแนวทางการส ารวจข้อมูล  การเลือกตัวอย่าง  การรวบรวมข้อมูล  การเกิด

การเดินทาง  การกระจายการเดินทาง  การแบ่งแยกรูปแบบ  การก าหนดการเดินทาง 

  Relationship between land-use and urban transportation system, transportation 

demand and supply, process and introduction to the fundamental methods used in urban 

transportation planning,  introductory transportation system management,  sampling, data collection, 

trip generation, trip distribution, modal split, trip assignment 
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263741 โครงสร้างพื้นผิวทาง 3(3-0-6) 

 Pavement Structure 

 ประเภทและลักษณะโครงสรางผิวทาง มาตรฐานและการทดสอบวัสดุการทาง ดินคัน

ทาง มวลรวม แอสฟลต การออกแบบผวิทางแอสฟลต หลักการออกแบบผวิทางคอนกรีต การออกแบบ

ผวิทางของสนามบิน การระบายน้ า กลศาสตรของแอสฟลตคอนกรีต 

 Type and feature of pavement structure, standards and highway material tests, 

subgrade soil, aggregates, asphalt, asphalt pavement design, principles of design for concrete 

pavement, airport pavement design, drainage, mechanics of asphalt concrete 

 

263742 ระบบขนส่งสาธารณะ 3(3-0-6) 

 Public Transportation 

 สภาพปัญหาการเดินทางของประชาชนในชุมชนเมือง  คุณลักษณะและการท างานของ

ระบบขนส่งแต่ละประเภท  วิธีการที่เหมาะสมในการวางแผน ออกแบบและด าเนินงานระบบขนส่ง

สาธารณะ ผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม 

 Problems of passenger movements in urban areas, characteristics and performance 

of public transport systems, methodologies applicable for planning, design and operation of public 

transport systems, environmental effect 

 

263744 การจัดการโลจสิติกส์ 3(3-0-6) 

 Logistics Management 

 การจัดการโลจิสติกส์  กระบวนการในการจัดการโลจิสติกส์  การจัดการการไหลของ

ผลิตภัณฑ์  การบริหารการจัดส่ง  การวางเส้นทางและการจัดตารางเวลา  การรวมและการแยกสินคา้  

ที่ตัง้และการวางผังคลังสินค้า การขนสง่หลายรูปแบบและโลจสิติกส์ระหว่างประเทศ 

 Logistics management, logistics management process, product flow management, 

fleet management, routing and scheduling, goods consolidation and distribution, warehouse location 

and layout, multi-modal transportation and international logistics 
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263745 ความรูพ้ืน้ฐานของวิศวกรรมขนส่งทางราง 3(3-0-6) 

 Introduction to Railway Engineering 

 ความส าคัญของระบบขนส่งทางรางต่อสังคมและเศรษฐกิจของประเทศ โบกี้รถไฟ 

ระบบอาณัติสัญญาณและการเดินรถ องค์ประกอบของทางรถไฟเทคโนโลยีรถไฟความเร็วสูง การ

ออกแบบทางรถไฟ การออกแบบย่านสถานีและย่านสินค้า การพัฒนาพื้นที่รอบสถานีขนส่ง การ

ก่อสร้างและบ ารุงรักษา 

 Aspect of railway transportation to socio-economic, rolling stock and motive power, 

signals and operations, railroad track, high speed rail systems and technologies, track design, 

terminals and yards, transit oriented development, construction and maintenance 

 

263750 หัวข้อเฉพาะทางด้านวิศวกรรมโยธา 3(3-0-6) 

 Selected Topics in Civil Engineering 

 การก าหนดประเด็นหัวข้อที่สนใจหรือที่เป็นปัจจุบันหรือกรณีศึกษา  ในสาขาวิศวกรรม

โยธา การค้นคว้า  การรวบรวมข้อมูล  การวิเคราะห์และสังเคราะห์  การน าเสนอ  การอภิปราย และ

การตอบข้อซักถาม 

 Selecting interesting or current topic or case study in civil engineering, studying, 

collecting data, analyzing and synthesizing, presenting, discussing and answering question 

 

263760 กลศาสตร์ของไหลขั้นสูง 3(3-0-6) 

 Advanced Fluid Mechanics 

 ทฤษฎีกลศาสตร์ของไหลขั้นสูง  การเคลื่อนที่ของของไหลแบบคงที่และไม่คงที่ ของไหล

แบบยุบตัวและไม่ยุบตัว   ไฮโดรไดนามกิส์ กลศาสตร์ของไหลอุดมคติและของไหลหนดื 

 Advanced theoretical fluid mechanics, steady and unsteady flow analysis 

compressible and uncompressible flow, hydrodynamics, mechanics of ideal and viscous fluids 

 

263761 การพัฒนาและจัดการทรัพยากรน้ า 3(3-0-6) 

 Water Resources Development and Management 

 ปัญหา ชนิดและวัตถุประสงค์ของการพัฒนาและการจัดการทรัพยากรน้ า  ค าจ ากัด

ความของการจัดการด้านกายภาพ  เศรษฐกิจ  สังคม  สถาบัน  กฎหมาย  สิ่งแวดล้อม  การประเมิน

ทรัพยากรน้ า  ข้อมูลที่ใชร้วบรวมและวิเคราะห ์ เทคนิคและเครื่องมือในการบริหาร  แนวโน้มในอนาคต

ของการจัดการ  แบบจ าลองและกรณีศึกษา การจัดการวางแผนและบริหารลุ่มน้ าโดยค านึงถึง

ผลกระทบของผังเมอืงและสิ่งแวดล้อม 
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 Problems, type and objectives of water resources development and management, 

dimension 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, watershed 

planning and management taking into account the impact of urban and environment 

 

263762 อุทกวิทยาขั้นสูง 3(3-0-6) 

 Advanced Hydrology 

 ศักยภาพของความชื้นในมวลอากาศ  ค่าความน่าจะเป็นสูงสุดของหยาดน้ าฟ้า  

ความสัมพันธ์ของน้ าฝน-ช่วงเวลา ความถี่ ลักษณะและปริมาณของการน้ าท่วม  การหาขนาดน้ าท่วม  

กระบวนการทางสถิติในงานอุทกวิทยา และเทคนิควิเคราะห์ล าดับเวลาของระบบอุทกวิทยา  เพื่อ

แยกแยะลักษณะทางอุทกวิทยาและแบบจ าลองทางอุทกวิทยา 

 Air-moisture potential, maximum probability of precipitation, relationship between 

rainfall depth-duration-frequency, specification and magnitude of floods, statistical in hydrology and 

hydrological time series techniques for hydrological system separation and simulation 

 

263763 การออกแบบอาคารชลศาสตร์ 3(2-2-5) 

 Design of Hydraulic Structures 

 ออกแบบและฝึกปฏิบัติออกแบบอาคารชลศาสตร์ที่ใช้ในการเก็บกักน้ าและควบคุมน้ า  

ทางระบายน้ าล้น และ แอ่งน้ านิ่งแบบต่าง ๆ  อาคารเชื่อมต่อและอาคารควบคุม  ช่องทางส าหรับการ

เดินเรือและเขื่อนกันคลื่น การประยุกต์ใช้แบบจ าลอง เพื่อการออกแบบทางชลศาสตร์ 

 Design and designed practice of hydraulic structures used in the storage and control 

of water, spillways, stilling basins, transitions and control structures, locks, and breakwaters, 

application of hydraulic models 

 

263764 การวเิคราะห์ระบบทรัพยากรน้ า 3(3-0-6) 

 Water Resource Systems Analysis 

 การวางแผนและวิเคราะห์ระบบทรัพยากรน้ า  ปัญหาในการพัฒนาออกแบบและ

ปฏิบัติการ  การวิเคราะห์เชิงเศรษฐศาสตร์ แบบจ าลองอุทกวิทยาและลุ่มน้ าและการวิเคราะห์ความ

ต้องการใชน้้ า  ระบบน้ าผวิดินและน้ าใต้ดิน  การคาดการณ์น้ าท่า  การวิเคราะหร์ะบบและแนวความคิด

เชงิระบบ  สมการวัตถุประสงค์และขอ้จ ากัดต่าง ๆ การจ าลองสภาวะการหาจุดเหมาะสมแบบโปรแกรม

เชงิเส้นและไม่เป็นเชิงเส้น  การวิเคราะห์ความแน่นอนและไม่แน่นอน  ตลอดจนการวางแผนและบริหาร

แบบคาดการณ ์
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 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, non-linear, linear and 

dynamic programming, uncertainty and reliability-analysis, stochastic planning and management 

 

263767 วิศวกรรมชลประทานและระบายน้ า 3(3-0-6) 

 Irrigation and Drainage Engineering 

 การวางแผน   การออกแบบ   การส่งน้ าและการบ ารุงรักษาของอาคารต่าง  ๆ   ใน

ระบบส่งน้ า  ชลประทาน การบริหารและจัดการองค์กรโครงการ ระบบการระบายน้ าผิวดินและใต้ดิน  

การออกแบบอาคารชลศาสตร์และสถานีสูบน้ า 

 Planning, design, operation and maintenance of an infrastructure for the irrigation 

systems, management and administration, surface and subsurface drainage systems, design of 

hydraulic structures and pumping station 

 

263769 วิศวกรรมการอนุรักษ์ดินและน้ า 3(3-0-6) 

 Soil and Water Conservation Engineering 

 คุณสมบัติและคุณลักษณะจ าเพาะของพืน้ที่ กลศาสตร์ของการชะล้างดินโดยน้ าและลม 

การป้องกันและควบคุมการชะล้างของดินดว้ยวิธีทางกลและทางการเกษตร  การควบคุมการชะล้างของ

ดินในพืน้ที่ชลประทาน การออกแบบอาคารอนุรักษ์   การเก็บกักของน้ าผวิดินและการน าไปใช้ประโยชน์

แบบหมุนเวียน  การควบคุมการไหลของตะกอนสู่อ่างเก็บน้ า   

 Characteristics and classification of land, mechanics of erosion by water and wind, 

prevention and control of soil erosion by mechanical and agronomical methods, control of erosion in 

irrigated lands, design of conservation structures, runoff storage and recycling, control of sediment 

inflow to reservoirs 

 

263791 วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต 

 Thesis 

 การสร้างองค์ความรู้ใหม่ด้วยกระบวนการวิจัยอย่างเป็นระบบ การแก้ ไขปัญหา และ

การตพีิมพ์เผยแพร่ ในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมโยธา 

 Constructing new knowledge by systematic research methodology, problem solving 

and publishing in civil engineering 
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3.1.6 ความหมายของเลขรหัสรายวิชา 

1.  เลขสามล าดับแรก (263) หมายถึง  สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 

2. เลขในล าดับที่ 4  หมายถึง ระดับบัณฑติศกึษา 

 2.1  เลข 7 หมายถึง   รายวิชาในระดับปริญญาโท 

 2.2  เลข 8   หมายถึง   รายวิชาในระดับปริญญาเอก 

3. เลขในล าดับที่ 5   หมายถึง  หมวดหมู่ในสาขาวิชา 

 3.1  เลข 0 หมายถึง กลุ่มวชิาพืน้ฐาน 

 3.2  เลข 1-2 หมายถึง กลุ่มวิชาวิศวกรรมโครงสร้าง 

 3.3  เลข 3-4 หมายถึง กลุ่มวิชาวิศวกรรมปฐพีและขนส่ง 

 3.4  เลข 5 หมายถึง หัวข้อหรอืปัญหาพิเศษเฉพาะทาง 

 3.5  เลข 6 หมายถึง กลุ่มวิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ า 

 3.6  เลข 9 หมายถึง วิทยานิพนธ์ 

4. เลขในล าดับที่ 6  หมายถึง   อนุกรมของรายวิชา 
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3.2. ชื่อ-นามสกุล เลขบัตรประจ าตัวประชาชน ต าแหน่ง และคุณวุฒขิองอาจารย์ 

3.2.1 อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ล าดับ ชื่อ - นามสกุล 
เลขบัตรประจ าตัว

ประชาชน 

ต าแหน่งทาง

วิชาการ 
คุณวุฒิ สาขาวิชา 

ส าเร็จการศึกษา 

จากสถาบัน 
ป ี

1 นายณัฐพงศ ์ด ารงวิริยะนุ

ภาพ 

35607000XXXXX ผู้ช่วย

ศาสตราจารย ์

Ph.D. Civil Engineering University of Colorado at Boulder, 

U.S.A. 

2553 

M.Eng. Civil Engineering University of Colorado at Boulder, 

U.S.A. 

2552 

วศ.ม. วิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่ 2544 

วศ.บ. วิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่ 2541 

2* นายธนกร ชมภูรัตน ์ 31201005XXXXX ผู้ช่วย

ศาสตราจารย ์

ปร.ด. วิศวกรรมโยธา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 2552 

วศ.ม. วิศวกรรมโยธา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 2548 

วศ.บ. วิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ 2545 

3* นายปรดีา ไชยมหาวัน 35799003XXXXX ผู้ช่วย

ศาสตราจารย ์

ปร.ด. วิศวกรรมโยธา สถาบันเทคโนโลยีนานาชาตสิรินิธร 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

2552 

วศ.ม. วิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่ 2544 

วศ.บ. วิศวกรรมโยธา 

 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่ 2541 

4 นายสมบูรณ ์เซีย่งฉนิ 35799000XXXXX ผู้ช่วย

ศาสตราจารย ์

วศ.ด. วิศวกรรมโยธา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 2549 

วศ.บ. วิศวกรรมโยธา (เกียรติ

นิยมอันดับ 2) 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 2542 
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ล าดับ ชื่อ - นามสกุล 
เลขบัตรประจ าตัว

ประชาชน 

ต าแหน่งทาง

วิชาการ 
คุณวุฒิ สาขาวิชา 

ส าเร็จการศึกษา 

จากสถาบัน 
ป ี

5 นายธีระพจน ์ศุภวิริยะกิจ 35099006XXXXX อาจารย ์ ปร.ด. วิศวกรรมโยธา สถาบันเทคโนโลยีนานาชาตสิรินิธร 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

2551 

วศ.ม. วศิวกรรมโยธา มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่ 2544 

วศ.บ. วิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลยัเกษมบัณฑติ 2539 

วศ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่ 2535 

6* นายสุรยิาวธุ ประอ้าย 55607900XXXXX ผู้ช่วย

ศาสตราจารย ์

Ph.D. Civil Engineering University de Grenoble, France 2556 

วศ.ม. วิศวกรรมโยธา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 2548 

วศ.บ. วิศวกรรมชลประทาน มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 2541 

หมายเหตุ * อาจารย์ผู้รับผดิชอบหลักสูตร 
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3.2.2 อาจารย์พิเศษ 

ล าดับ ชื่อ - นามสกุล 
ต าแหน่งทาง

วิชาการ 
คุณวุฒิ สาขาวิชา 

1 นายสุเชษฐ์  ลิขติเลอสรวง ศาสตราจารย ์ D.Phil. Civil Engineering 

   M.Eng. Civil Engineering 

   วศ.บ. วิศวกรรมโยธา 

2 นายกติติพงษ ์ วุฒิจ านงค ์ รองศาสตราจารย ์ M.S. Irrigation 

ช.บ. ชลประทาน 

3 นายวิเชียร  ชาล ี  ผู้ช่วย

ศาสตราจารย ์

ปร.ด. วิศวกรรมโยธา 

M.Eng. Structural Engineering 

วศ.บ. วิศวกรรมโยธา 

4 นายสสิกรณ ์ เหลอืงวิชชเจริญ ผู้ช่วย

ศาสตราจารย ์

D.Eng. Structural Engineering 

M.Eng. Structural Engineering 

วศ.บ. วิศวกรรมโยธา 

 

4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรอืสหกิจศึกษา) 

 ไม่ม ี

 4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม 

      ไม่ม ี

 4.2 ช่วงเวลา 

      ไม่ม ี

 4.3 การจัดเวลาและตารางสอน 

      ไม่ม ี

 

5. ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย 

 5.1 ค าอธิบายโดยย่อ 

      ก าหนดให้นิสิตต้องท างานวิจัยรายบุคคล ในรายวิชา 263791 วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต 

และมีรายงานที่ต้องส่งตามรูปแบบและระยะเวลาที่สาขาวิชาก าหนด นอกจากนั้นเมื่อครบก าหนดเวลา

นิสิตต้องมาน าเสนอโครงงานที่ศึกษาต่อหน้าคณะกรรมการสอบโครงงานและผู้ทรงคุณวุฒิ หัวข้อ

งานวิจัยที่นิสิตต้องศึกษาเกี่ยวข้องกับงานทางด้านวิศวกรรมโยธา หรืองานทางด้านอื่น  ๆ ที่สามารถน า

องค์ความรู้ทางวิศวกรรมโยธาไปใช้ได้ โดยนิสิตสามารถเลือกท าวิจัยได้ตามที่นิสิตสนใจหรือตามความ

ถนัด ภายใต้การควบคุมดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษา 
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5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้ 

1. มีความเชี่ยวชาญในการใชเ้ครื่องมือ โปรแกรม ในการท าวิทยานิพนธ์ 

2. วิทยานิพนธ์สามารถใช้เป็นต้นแบบในการพัฒนาได้ 

3. มีความรูค้วามเข้าใจในกระบวนการวิจัย 

4. สามารถท างานวิจัยเบือ้งตน้เพื่อใชใ้นการแก้ปัญหาทางวิศวกรรมโยธาได้ 

5. สามารถเขียนและน าเสนอผลงานวิจัยเพื่อการสื่อสารได้ 

 5.3 ช่วงเวลา 

      ภาคการศกึษาต้น และ ภาคการศกึษาปลาย ช้ันปีที่ 2 

 5.4 จ านวนหน่วยกิต 

      12 หนว่ยกิต 

5.5 การเตรยีมการ 

1. นิสติเลือกประเด็นที่สนใจ 

2. อาจารย์ที่ปรึกษาให้ค าปรึกษาในการเลือกหัวข้อ และด าเนินการวิจัยให้เป็นไปตาม

กระบวนการและระยะเวลาที่ก าหนด 

3. อาจารย์ที่ปรึกษาจัดท าบันทึกการให้ค าปรึกษา 

4. จัดสรรงบประมาณสนับสนุนการโครงงาน จัดสิ่งอ านวยความสะดวก และเครื่องมือที่

ใช้ในการท าโครงงาน 

5. นิสตินัดหมายอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อรายงานความก้าวหน้าในการจัดท าโครงงาน 

6. จัดกิจกรรมเพื่อให้นิสิตน าเสนอผลงานวิจัยแบบปากเปล่าต่อคณะกรรมการสอบ

โครงงานและผูท้รงคุณวุฒิ 

 5.6 กระบวนการประเมินผล 

1. อาจารย์ที่ปรึกษาประเมินผลการเรียนรู้ของนิสติตามวัตถุประสงค์ของรายวิชา 

2. อาจารย์ที่ปรึกษาประเมินผลการเรียนรู้จากความก้าวหนา้ในการท าวิทยานิพนธ์ 

3. คณะกรรมการสอบวิทยานพินธ์และผูท้รงคุณวุฒิประเมินการน าเสนอผลงานวิจัยแบบ

ปากเปล่า 
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน และการประเมินผล 

 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรอืกิจกรรมของนิสิต 

มีกระบวนการคิดอย่างมีเหตุมผีล การเรียนการสอนในภาคทฤษฎี แสดงตัวอย่างการ

ประยุกต์ใชก้ับการท างานจริง 

มีภาวะผูน้ า มีความรับผิดชอบและมีวนิัยใน

ตนเอง 

ให้นสิิตท างานวิจัยที่ตนเองสนใจ หรอืได้รับมอบหมาย

จากอาจารย์ที่ปรึกษา โดยมีการประเมนิผลในปีสุดท้าย

ก่อนจบการศกึษาจากคณะกรรมการสอบ 

มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ มอบหมายงานที่ต้องน าเสนอในลักษณะปากเปล่า

ประกอบสื่อในช้ันเรยีนเพื่อฝกึทักษะการน าเสนอผลงาน 

 

2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 

 2.1 คุณธรรม จรยิธรรม 

      2.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จรยิธรรม 

(1) ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม และซื่อสัตย์สุจริต มีจรรยาบรรณ

ทางวิชาการและวิชาชีพ 

(2) มีวินัย และความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบและ

ข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม 

(3) เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้ง เคารพในคุณค่าและ

ศักดิ์ศรขีองความเป็นมนุษย์ 

(4) สามารถวินิจฉัยปัญหาหรือข้อขัดแย้งตามหลักการ เหตุผลและค่านิยมอันดี

งาม 

      2.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จรยิธรรม 

(1) เน้นการเข้าช้ันเรียนตรงเวลาและการแต่งกายให้เป็นตามระเบียบของ

มหาวิทยาลัย 

(2) มอบหมายให้นิสิตท างานเป็นกลุ่ม ฝึกการเป็นผู้น า สมาชิกกลุ่ม ฝึกความ

รับผิดชอบ 

(3) อาจารย์ผู้สอนสอดแทรกคุณธรรม จรยิธรรมในการสอน 

(4) การเป็นแบบอย่างที่ดีของอาจารย์ 
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      2.1.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

(1) ประเมินจากการตรงต่อเวลาของนิสิตในการเข้าเรียน การส่งงานที่ได้รับ

มอบหมาย การเข้าร่วมกิจกรรม 

(2) พฤติกรรมการเรียนและการสอบ 

 

 2.2 ด้านความรู้ 

      2.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 

(1) มีความรู้และความเข้าใจอย่างถ่องแท้เกี่ยวกับหลักการ ทฤษฎีที่ศึกษาและ

สามารถน ามาประยุกต์ในการศกึษาค้นคว้าในสาขาวิชา 

(2) มีความเข้าใจทฤษฎี การวิจัยและการปฏิบัติอย่างลกึซึง้ 

(3) มีความเข้าใจในวิธีการพัฒนาความรู้ใหม่ ๆ และการประยุกต์ใช้ที่ตระหนักถึง

ผลกระทบต่อสังคม 

      2.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ 

(1) เน้นการเรียนการสอนจากหลักการทางทฤษฎีและประยุกต์ใช้ทางปฎิบัติใน

สถานะจริง ทั้งนี้การเรียนการสอนดังกล่าวต้องให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทาง

เทคโนโลยี 

(2) สอดแทรกการศึกษาดูงานหรือเชิญผู้เช่ียวชาญที่มีประสบการณ์ตรงมาเป็น

วิทยากรพิเศษ 

(3) ให้การบ้านหรือรายงานที่ต้องมีการบูรณาการความรู้ในรายวิชาที่เรียนกับงาน

จรงิทางด้านวิศวกรรมโยธา 

      2.2.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 

(1) การทดสอบย่อย 

(2) การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน 

(3) การประเมนิรายงานที่นสิิตจัดท า 

(4) ประเมินจากการท าโจทย์การบ้าน 

 

 2.3 ทักษะทางปัญญา 

      2.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

(1) สามารถน าความรู้ไปใช้ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาแนวคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ 

เพื่อตอบสนองประเด็นหรือปัญหา 

(2) สามารถสังเคราะห์และบูรณาการผลงานวิชาการหรือองค์ความรู้เดิมในการ

พัฒนาความคิดใหม ่ๆ หรอืเสนอเป็นความรู้ใหม่ 
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(3) สามารถใช้เทคนิคทั่วไปหรือเทคนิคเฉพาะทาง ในการวิเคราะห์ประเด็นหรือ

ปัญหาที่ซับซ้อน และให้ข้อเสนอแนะได้อย่างสรา้งสรรค์ 

(4) สามารถขยายองค์ความรู้หรือแนวทางการปฏิบัติจากการวางแผนและ

ด าเนนิการวิจัยหรือการศกึษาค้นคว้าด้วยตนเอง 

      2.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

(1) การสอนโดยเน้นผู้เรยีนเป็นส าคัญ 

(2) ก าหนดโจทย์การบ้าน 

(3) การให้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง การสัมมนา การท าโครงงาน 

(4) มอบหมายงานที่สง่เสริมการคิด วิเคราะหแ์ละสังเคราะห ์

(5) มอบหมายงานโครงงานโดยใช้หลักการวิจัย 

      2.3.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

(1) การประเมนิผลการเรียนรู้จากการเรียนรายวิชา 

(2) การประเมนิผลการเรียนรู้จากการศกึษาค้นคว้าด้วยตนเอง เชน่ โจทย์การบ้าน 

การท ารายงาน และการท าโครงงานวิจัย เป็นต้น 

(3) ประเมินจากผู้ใชบ้ัณฑติ 

 

 2.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

      2.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

(1) สามารถแก้ไขปัญหาที่มคีวามซับซ้อนได้ด้วยตนเอง 

(2) มีความรับผิดชอบในการท างานและร่วมมือกับผู้อื่นในการจัดการปัญหาได้

อย่างเหมาะสม 

(3) มีภาวะความเป็นผู้น าและผูต้ามได้อย่างเหมาะสมตามสถานการณ์ 

(4) มีความรับผิดชอบและวางแผนในการพัฒนาตนเองให้มีประสิทธิภาพในการ

ปฏิบัติงานระดับสูง 

      2.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคลและความรับผิดชอบ 

(1) ใช้การสอนที่มีการก าหนดกิจกรรมให้มีการท างานเป็นกลุ่ม การท างานที่ต้อง

ประสานงานกับผู้อื่น ข้ามหลักสูตร หรือต้องค้นคว้าข้อมูลจากการสัมภาษณ์

บุคคลอื่น หรอืผูม้ีประสบการณ์ โดยมีความคาดหวังในด้านผลการเรียนรู้ด้าน

ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลและความสามารถในการรับผิดชอบ ดังนี้ 

(2) สามารถท างานกับผูอ้ืน่ได้เป็นอย่างดี 

(3) มีความรับผดิชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย 
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(4) สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์และวัฒนธรรมองค์กรที่ไปปฏิบัติงานได้

เป็นอย่างด ี

      2.4.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 

และความรับผิดชอบ 

(1) จากผลการเรียนรูใ้นรายงาน 

(2) ประเมินจากพฤติกรรมที่แสดงออกในการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ 

 

 2.5 ทักษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

      2.5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

(1) สามารถคัดกรองข้อมูลทางคณิตศาสตร์และสถิติเพื่อใช้ในการศึกษาค้นคว้า

และเสนอแนะแก้ไขปัญหา 

(2) สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม ทั้งในวงการวิชาการ 

วิชาชีพและชุมชน ทั้งในรูปแบบที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการผ่านสิ่งตีพิมพ์

ทางวิชาการ 

      2.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์  เชิง

ตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

(1) วิเคราะห์จัดการเรียนการสอนที่เน้นการฝึกทักษะการสื่อสารทั้งการพูด การ

ฟัง การเขียน ในระหวา่งผู้เรยีน ผูส้อน และผูเ้กี่ยวข้องอื่น ๆ 

(2) จัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชาต่าง ๆ ให้นิสิตได้วิเคราะห์สถานการณ์

จ าลอง และสถานการณ์เสมือนจริง พร้อมทั้งน าเสนอการแก้ปัญหาที่

เหมาะสม 

      2.5.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข  การ

สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

(1) ประเมินจากเทคนิคการน าเสนอโดยใช้ทฤษฎี  การเลือกใช้เครื่องมือทาง

เทคโนโลยีสารสนเทศ หรอืคณิตศาสตร์และวทิยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง 

(2) ประเมินจากความสามารถในการอธิบาย ถึงข้อจ ากัด เหตุผลในการเลือกใช้

เครื่องมือต่าง ๆ การอภิปราย กรณีศกึษาต่าง ๆ ที่มกีารน าเสนอต่อช้ันเรยีน 

(3) ทักษะการพูดในการน าเสนอผลงานร่วมด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ 

(4) ทักษะการเขียนรายงาน 
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 2.6 สุนทรยีภาพ 

      2.6.1 ผลการเรียนรู้ด้านสุนทรยีภาพ 

มีความรู ้ความเข้าใจและซาบซึง้ในคุณค่าของศาสตร์ที่ศกึษา ศลิปะและวัฒนธรรม 

      2.6.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านสุนทรยีภาพ 

จัดกิจกรรมเสริมที่สอดคล้องกันระหว่างงานด้านวิศวกรรมโยธาและคุณค่าของ

วัฒนธรรม เช่น การก่อสร้างวัด บ้านทรงไทย การวิเคราะห์โครงสร้างเจดีย์ 

การจัดวางผังเมอืงที่ค านงึถึงความเหมาะสมทางวัฒนธรรม เป็นต้น 

      2.6.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านสุนทรียภาพ 

ประเมินจากผลการน าเสนอผลงานหลังจากการเข้าร่วมกิจกรรม 

 

 2.7 ทักษะการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาบุคลิกภาพ  

      2.7.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาบุคลิกภาพ 

(1) มีสุขนสิัยที่สง่เสริมต่อการดูแลรักษาสุขภาพ 

(2) สามารถพัฒนาบุคลิกภาพได้อย่างเหมาะสม 

      2.7.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการส่งเสริม สุขภาพ

และพัฒนาบุคลิกภาพ 

(1) ในรายวิชาที่มีการปฏิบัติทางวิชาชีพ จะเน้นย้ าในเรื่องของความปลอดภัยก่อน

ปฏิบัติ 

(2) จัดกิจกรรมที่มีเสริมทักษะการน าเสนอหน้าช้ันเรียน โดยเน้นในเรื่องของ

บุคลิกภาพระหว่างการน าเสนอ 

      2.7.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนา

บุคลิกภาพ 

(1) ประเมินจากการปฏิบัติงานของนิสิตตามหลักเกณฑ์ด้านความปลอดภัยของ

หอ้งปฏิบัติการ 

(2) ประเมินผลทางด้านบุคลิกภาพ สภาวะทางอารมณ์ การแก้ไขสถานการณ์

ระหว่างการน าเสนอหน้าช้ันเรยีน 
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3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)  

  ความรับผิดชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง 

รายวชิา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ด้านความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคลและความรับผดิชอบ 

5. ทักษะการ

วเิคราะห์เชิง

ตัวเลข การ

สื่อสาร และ

การใช้

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

6. 

สุนทรีย 

ภาพ 

7. ทักษะการ

ส่งเสริมสุขภาพ

และพัฒนา

บุคลิกภาพ 

(1) (2) (3) (4) (1) (2) (3) (1) (2) (3) (4) (1) (2) (3) (4) (1) (2) (1) (1) (2) 
1.) หมวดวิชาพื้นฐาน 
 263700 ระเบียบวธีิวิจัยดา้น

วทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
                    

 263701 สัมมนา                     

2.) หมวดวิชาเฉพาะดา้น 

(ก) วิชาเอกบังคบั 
 263710 คณิตศาสตร์ขัน้สูงส าหรับ

วศิวกรโยธา 
                    

 263719 การวเิคราะห์ไฟไนต์เอลิ

เมนต์ 
                    

 263731 วศิวกรรมฐานรากขั้นสูง 

 
                    



 

 40 

รายวชิา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ด้านความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคลและความรับผดิชอบ 

5. ทักษะการ

วเิคราะห์เชิง

ตัวเลข การ

สื่อสาร และ

การใช้

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

6. 

สุนทรีย 

ภาพ 

7. ทักษะการ

ส่งเสริมสุขภาพ

และพัฒนา

บุคลิกภาพ 

(1) (2) (3) (4) (1) (2) (3) (1) (2) (3) (4) (1) (2) (3) (4) (1) (2) (1) (1) (2) 
(ข) วิชาเอกเลือก 
     กลุ่มวิชาวิศวกรรมโครงสร้าง 
 263711 การวเิคราะห์โครงสร้างขั้น

สูง 
                    

 263712 โครงสร้างคอนกรตีเสริม

เหลก็ขั้นสูง 
                    

 263713 พลศาสตร์โครงสร้าง                     

 263715 วัสดุวิศวกรรมโยธาขัน้สูง                     

 263716 เทคโนโลยคีอนกรีตขั้นสูง                     

 263720 การออกแบบอาคาร

ตา้นทานแผ่นดินไหว 
                    

 263721 โครงสร้างคอนกรตีหลอ่

ส าเร็จรูป 
                    

 263750 หัวขอ้เฉพาะทางด้าน

วศิวกรรมโยธา 
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รายวชิา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ด้านความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคลและความรับผดิชอบ 

5. ทักษะการ

วเิคราะห์เชิง

ตัวเลข การ

สื่อสาร และ

การใช้

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

6. 

สุนทรีย 

ภาพ 

7. ทักษะการ

ส่งเสริมสุขภาพ

และพัฒนา

บุคลิกภาพ 

(1) (2) (3) (4) (1) (2) (3) (1) (2) (3) (4) (1) (2) (3) (4) (1) (2) (1) (1) (2) 
     กลุ่มวิชาวิศวกรรมปฐพีและขนสง่ 

 263730 ปฐพีกลศาสตร์ขัน้สูง                     

 263732 คุณสมบัตขิองดนิและการ

ทดสอบในงานวิศวกรรมปฐพี 
                    

 263733 การปรับปรุงดิน                     

 263740 การวางแผนการขนส่งใน

ชุมชนเมอืง 
                    

 263741 โครงสร้างพื้นผิวทาง                     

 263742 ระบบขนสง่สาธารณะ                     

 263744 การจัดการโลจิสตกิส ์                     

 263745 ความรู้พืน้ฐานของ

วศิวกรรมขนส่งทางราง 
                    

 263750 หัวขอ้เฉพาะทางด้าน

วศิวกรรมโยธา 
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รายวชิา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ด้านความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคลและความรับผดิชอบ 

5. ทักษะการ

วเิคราะห์เชิง

ตัวเลข การ

สื่อสาร และ

การใช้

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

6. 

สุนทรีย 

ภาพ 

7. ทักษะการ

ส่งเสริมสุขภาพ

และพัฒนา

บุคลิกภาพ 

(1) (2) (3) (4) (1) (2) (3) (1) (2) (3) (4) (1) (2) (3) (4) (1) (2) (1) (1) (2) 
     กลุ่มวิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ า 
 263750 หัวขอ้เฉพาะทางด้าน

วศิวกรรมโยธา 
                    

 263760 กลศาสตร์ของไหลขัน้สูง                     

 263761 การพัฒนาและจัดการ

ทรัพยากรน้ า 
                    

 263762 อุทกวิทยาขัน้สูง                     

 263763 การออกแบบอาคารชล

ศาสตร์ 
                    

 263764 การวเิคราะห์ระบบ

ทรัพยากรน้ า 
                    

 263767 วศิวกรรมชลประทานและ

ระบายน้ า 
                    

 263769 วศิวกรรมการอนุรักษ์ดิน

และน้ า 
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รายวชิา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ด้านความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคลและความรับผดิชอบ 

5. ทักษะการ

วเิคราะห์เชิง

ตัวเลข การ

สื่อสาร และ

การใช้

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

6. 

สุนทรีย 

ภาพ 

7. ทักษะการ

ส่งเสริมสุขภาพ

และพัฒนา

บุคลิกภาพ 

(1) (2) (3) (4) (1) (2) (3) (1) (2) (3) (4) (1) (2) (3) (4) (1) (2) (1) (1) (2) 
3.) วทิยานิพนธ ์

 263791 วทิยานพินธ์                     

4.) รายวิชาบังคับไมน่ับหน่วยกติ 
 146700 ภาษาอังกฤษแบบเข้ม

ส าหรับระดับบัณฑิตศกึษา 
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนสิิต 

 

1. กฎระเบียบหรอืหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน 

 การวัดผลและการส าเร็จการศึกษาเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษา

ระดับบัณฑติศกึษา พ.ศ. 2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

 

2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต 

2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรยีนรู้ขณะนิสิตยังไม่ส าเร็จการศึกษา 

1. การทวนสอบในระดับรายวิชา มีการประเมินทั้งในภาคทฤษฎีและปฏิบัติ 

2. การทวนสอบในระดับหลักสูตร มีระบบประกันคุณภาพภายใน เพื่อใช้ในการทวนสอบ

มาตรฐานผลการเรียนรู้ของนิสติ 

3. มีการประเมินการสอนของผู้สอนโดยนิสติ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรูข้องนสิิต 

 2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนิสิตส าเร็จการศึกษา 

        การก าหนดกลวิธีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนิสิตหลังส าเร็จการศกึษา เพื่อ

น ามาใช้ปรับปรุงกระบวนการการเรียนการสอนและหลักสูตร รวมทั้งการประเมินคุณภาพของหลักสูตร

ใช้การประเมินจาก 

1. ภาวะการได้งานท าของมหาบัณฑิต โดยประเมินจากมหาบัณฑิตแต่ละรุ่นที่ส าเร็จ

การศึกษา ในด้านของระยะเวลาในการหางานท า ความเห็นต่อความรู้ ความสามารถ 

ความมั่นใจของมหาบัณฑติในการประกอบการงานอาชีพ 

2. การทวนสอบจากผู้ประกอบการ เพื่อประเมินความพึงพอใจในมหาบัณฑิตที่จบ

การศกึษาและเข้าท างานในสถานประกอบการนัน้ ๆ 

3. การประเมินจากสถานศึกษาอื่นถึงระดับความพึงพอใจในด้านความรู้ ความพร้อม 

และคุณสมบัติด้านอื่น ๆ ของมหาบัณฑิตที่เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกใน

สถานศกึษานั้น ๆ 

4. การประเมินจากมหาบัณฑิตที่ไปประกอบอาชีพ ในส่วนของความพร้อมและความรู้

จากสาขาวิชาที่เรยีนตามหลักสูตร เพื่อน ามาใช้ในการปรับหลักสูตรใหด้ียิ่งขึน้ 

5. มีการเชิญผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก และผู้ประกอบการ มาประเมินหลักสูตร หรือ เป็น

อาจารย์พิเศษ เพื่อเพิ่มประสบการณ์ เรียนรู้ และการพัฒนาองค์ความรูข้องนสิิต 
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3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย 

การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ

เรื่อง เกณฑม์าตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑติศกึษา พ.ศ. 2558 

แผน ก แบบ 2 ศกึษารายวิชาครบถ้วนตามที่ก าหนดในหลักสูตร โดยจะต้องได้ระดับคะแนนเฉลี่ย

ไม่ต่ ากว่า 3.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า พร้อมทั้งเสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการ

สอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย โดยคณะกรรมการที่สถาบันอุดมศึกษานั้นแต่งตั้ง และต้องเป็นระบบเปิดให้

ผูส้นใจเข้ารับฟังได้ 

ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยได้รับการ

ยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 

หรือน าเสนอต่อที่ประชุมวิชาการโดยบทความที่น าเสนอฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ได้รับการตีพิมพ์ใน

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceedings) ดังกล่าว 
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หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์ 

 

1. การเตรยีมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 

1. มีการปฐมนิเทศแนะแนวการเป็นครูแก่อาจารย์ใหม่ ให้มีความรู้และเข้า ใจนโยบายของ

มหาวิทยาลัยและคณะ ตลอดจนเข้าใจหลักสูตรที่สอน 

2. แนะน าเทคนิคการสอนแบบต่าง ๆ ตลอดจนการใชแ้ละผลติสื่อการสอน เพื่อเป็นการพัฒนาการ

สอนของอาจารย์ 

3. ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพื่อส่งเสริมการสอนและการ

วิจัยอย่างต่อเนื่อง การสนับสนุนด้านการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพใน

องค์กรต่าง ๆ การประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศและ /หรือต่างประเทศ หรือการลาเพื่อ

เพิ่มพูนประสบการณ์ 

 

2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ 

2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 

1. ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพื่อส่งเสริมการสอน

และการวิจัยอย่างต่อเนื่อง การสนับสนุนด้านการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานทาง

วิชาการและวิชาชีพในองค์กรต่าง ๆ การประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศและ /หรือ

ต่างประเทศ หรอืการลาเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ 

2. มีการเพิ่มพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลใหท้ันสมัย 

2.2 การพัฒนาวชิาการและวิชาชีพด้านอื่นๆ 

1. การมีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาความรู้

และคุณธรรม 

2. มีการกระตุน้อาจารย์ท าผลงานทางวิชาการสายตรงในสาขาวิชา 

3. ส่งเสริมการท าวิจัยสร้างองค์ความรู้ใหม่เป็นหลักและเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน

และมีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพ 

4. ส่งเสริมให้คณาจารย์มีความร่วมมือด้านวิจัยหรือบริการวิชาการกับภาคเอกชน ใน

รูปแบบของศูนย์วิจัยและบริการวชิาการของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.พะเยา 
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 

 

1. การก ากับมาตรฐาน 

 มีการแต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตร โดยมีหน้าที่เสนอหลักสูตรใหม่ หลักสูตร

ปรับปรุง หรือเสนอปิดหลักสูตร ตลอดจนด าเนินการบริหารหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน

หลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 

และการประกันคุณภาพการศกึษา 

 

2. บัณฑิต 

1. ให้มีการส ารวจความต้องการของตลาดแรงงานและความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตก่อนการ

ปรับปรุงหลักสูตร 

2. มีการติดตามการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม ของประเทศ และโลก 

เพื่อศกึษาทิศทางของตลาดแรงงานทั้งในระดับท้องถิ่น และประเทศ 

 

3. นิสิต 

คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรก าหนดและเสนอคุณสมบัติผู้สมัครเข้าศึกษาและคณะ

ด าเนินงานตามขัน้ตอนการรับเข้าที่มหาวิทยาลัยก าหนด  

คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรพิจารณา และเสนอคณะแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษานิสิตใหม่

ส าหรับให้ค าปรึกษาวิชาการและแนะน าอื่น ๆ ที่เป็นประโยชน์ และให้อาจารย์ที่ปรึกษารายงานผลการ

ให้ค าปรึกษาต่อคณะกรรมการรับผดิชอบหลักสูตรทุกปีการศึกษา 

คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรร่วมกับคณะก าหนดรูปแบบกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพิ่มเติม

และประเมินผลการการจัดกิจกรรม เพื่อส่งเสริมให้นิสิตมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ตามอัต

ลักษณ์ของมหาวิทยาลัย  

คณะรวบรวมข้อมูลการคงอยู่ของนิสิต อัตราการส าเร็จการศึกษา การร้องเรียนและประเมิน

ความพึงพอใจของนิสิตในการการจัดการข้อร้อง (ถ้ามี) สรุปผลในแต่ละปีให้คณะกรรมการรับผิดชอบ

หลักสูตรเพื่อเป็นข้อมูลประกอบในการปรับปรุงหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนทุกปีการศึกษา 

 

4. คณาจารย์ 

คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรก าหนด และเสนอคุณสมบัติของอาจารย์ และให้คณะ

ด าเนินการรับ และแตง่ตัง้อาจารย์ประจ าหลักสูตรตามเกณฑท์ี่มหาวิทยาลัยก าหนด  
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คณะส ารวจความต้องการ และสนับสนุนงบประมาณให้อาจารย์เข้าร่วมประชุมวิชาการ  

การอบรม การสัมมนาทางวิชาชีพ มีกาหนดภาระงานของอาจารย์ และให้อาจารย์รายงานผลการปฏิบัติ

หนา้ที่ประกอบการพิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงานประจ าปี 

คณะรวบรวมข้อมูลร้อยละอาจารย์ที่มีต าแหน่งทางวิชาการ ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ 

อัตราการคงอยู่ของอาจารย์ และประเมินความพึงพอใจในการปฏิบัติหน้าที่ของอาจารย์ สรุปผลส่ง

คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรให้ข้อเสนอแนะในแต่ละปี เพื่อเป็นข้อมูลประกอบในการปรับปรุงการ

ส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ 

 

5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรยีน 

คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรร่วมกับคณะจัดเตรียมแผน และรวบรวมข้อมูลป้อนกลับจาก

สถานประกอบการ ผู้ใช้บัณฑิต อาจารย์ บุคลากรสายบริการ นิสิต บัณฑิต ศิษย์เก่า นโยบายของคณะ

และมหาวิทยาลัย เกณฑม์าตรฐานหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการปรับปรุงหลักสูตร 

หลักสูตรที่เกี่ยวข้อง  

คณะกรรมการรับผดิชอบหลักสูตรก าหนดภาระงานสอนตามความรู้ความสามารถของอาจารย์

ผูส้อน พิจารณาการจัดท ารายละเอียดของรายวิชา หรอืรายละเอียดของข้อสอบ การวัดและประเมินผล 

และการบูรณาการการเรียนการสอนกับการจัดกิจกรรมต่าง ๆ  

คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรพิจารณาผลการจัดการเรียนการสอนจากรายงานผลการ

ด าเนินการของรายวิชา และการ บูรณาการการเรียนการสอนกับการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ทุกภาค

การศึกษา เมื่อสิ้นปีการศึกษาจัดทารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร สรุปผลในแต่ละปีเพื่อเป็น

ข้อมูลประกอบในการปรับปรุงหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน  

อาจารย์ผู้สอนจัดท ารายละเอียดของรายวิชา ให้สอดคล้องกับผลการเรียนรู้ที่ก าหนดใน

รายละเอียดของหลักสูตรก่อนเปิดสอน เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษาจัดท ารายงานผลการด าเนินการของ

รายวิชา และรายงานผลตอ่คณะกรรมการรับผดิชอบหลักสูตร  

คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรจัดท ารายงานผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และด าเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษา

ภายในที่มหาวิทยาลัยกาหนด ทุกปีการศึกษา 

 

6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรก าหนดประเด็นสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่จ าเป็นส าหรับ

หลักสูตร เช่น ห้องเรียนและอุปกรณ์สื่อการสอน ห้องปฏิบัติการ และเครื่องมืออุปกรณ์ประกอบการ

เรียนวิชาปฏิบัติการ เครื่องคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่าย และซอฟต์แวร์ ห้องสมุดหรือแหล่งความรู้และ
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สิ่งอ านวยความสะดวกในการสืบค้นความรู้ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ หนังสือ ต าราและวารสาร อาคาร

หรอืสถานที่สาหรับท ากิจกรรม เสนอใหค้ณะเพื่อก าหนดผู้รับผิดชอบ และประเมินผลการใหบ้ริการจาก

นิสิต บุคลากรและอาจารย์ สรุปผลและข้อเสนอแนะในแต่ละปี เป็นข้อมูลประกอบในการปรับปรุงการ

ให้บริการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

 

6. ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) 

 ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปีที่ 1 ปีที ่2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5 

1. อาจารย์ประจ าหลักสูตร อย่างนอ้ยร้อยละ 80 มีสว่น

ร่วมในการประชุมวางแผน เพื่อติดตาม และทบทวน

การด าเนินการของหลักสูตร  

     

2. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2  

ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แหง่ชาติ หรอืมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี) 

     

3. มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของ

ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ 

มคอ.4  อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาค

การศกึษาให้ครบทุกรายวิชา 

     

4. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา และ

รายงานผลการด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม 

(ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน 

หลังสิ้นสุดภาคการศกึษา  ที่เปิดสอนใหค้รบทุกรายวิชา 

     

5. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร               

ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศกึษา 

     

6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนิสิตตามมาตรฐาน           

ผลการเรียนรู้ที่ก าหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 (ถ้าม)ี อย่าง

น้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่ เปิดสอนในแต่ละปี

การศกึษา 
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 ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปีที่ 1 ปีที ่2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5 

7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน      

กลยุทธ์ การสอน หรือ การประเมินผลการเรียนรู้จาก

ผลการประเมินการด าเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปีที่

แล้ว 

     

8. อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือ

ค าแนะน าด้านการจัดการเรียนการสอน 

     

9. อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ 

และ/หรอืวิชาชีพ อย่างนอ้ยปีละหนึ่งครั้ง 

 
 

    

10. จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) 

ได้รับการพัฒนาวิชาการและ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 50 ต่อปี 

     

11. ระดับความพึงพอใจของนิสิตปีสุดท้าย/บัณฑติใหม่ที่มีต่อ

คุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0 

     

12. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิต

ใหม่ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0 

     

รวมตัวบ่งช้ี (ข้อ) ในแต่ละปี 9 11 12 12 12 

ตัวบ่งชีบ้ังคับ (ข้อที่) 1-5 1-5 1-5 1-5 1-5 

ตัวบ่งชีต้้องผา่นรวม (ข้อ) 9 9 9 9 9 
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หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 

 

1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 

 1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน 

     การสังเกตพฤติกรรมและการโต้ตอบของนักศึกษา การประชุมคณาจารย์ในภาควิชา เพื่อ

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และขอค าแนะน า และมกีารสอบถามจากนักศกึษา 

 1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 

      ให้นสิิตได้ประเมินผลการสอนของอาจารย์ในทุกด้าน ทั้งในด้านทักษะ กลยุทธ์การสอน และ

การใชส้ื่อในทุกรายวิชา 

 

2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 

 ประเมินโดยนิสติปีสุดท้าย มหาบัณฑติที่ส าเร็จการศกึษา และผูใ้ช้บัณฑิต/ผูม้ีสว่นได้ส่วนเสีย 

 

3. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 

 การประเมนิคุณภาพการศกึษาประจ าปี ตามดัชนีบ่งช้ีผลการด าเนนิงานที่ระบุในหมวดที่ 7 ข้อ 7 

โดยคณะกรรมการประเมินอย่างน้อย 3 คน ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาอย่างน้อย 1 คน ที่

ได้รับการแตง่ตัง้จากมหาวทิยาลัย 

 

4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตร 

 ให้คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตร รวบรวมข้อมูลจากการประเมินการเรียนการสอนของ

อาจารย์ นิสิต บัณฑิต และผู้ใช้บัณฑิต และข้อมูลจาก มคอ .5, 6, 7 เพื่อทราบปัญหาของการบริหาร

หลักสูตรทั้งในภาพรวมและในแต่ละรายวิชา และน าไปสู่การด าเนินการปรับปรุงรายวิชาและหลักสูตร

ต่อไป ส าหรับการปรับปรุงหลักสูตรนั้นจะกระท าทุกๆ 5 ปี ทั้งนี้ เพื่อให้หลักสูตรมีความทันสมัยและ

สอดคล้องกับความตอ้งการของผูใ้ช้บัณฑิต 
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ภาคผนวก ก  

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศกึษา พ.ศ. 2553 และที่แก้ไข

เพิ่มเติม 
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ภาคผนวก ข 

ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง  หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการเทยีบโอนผลการเรยีน ระดับ

บัณฑิตศกึษา พ.ศ. 2554  
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ภาคผนวก ค 

ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การสอบผ่านความรู้ภาษาอังกฤษของนิสิต 

ระดับบัณฑิตศกึษา พ.ศ. 2559 
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ภาคผนวก ง 

ตารางเปรยีบเทยีบหลกัสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2555 และหลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2560 
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ตารางเปรียบเทยีบโครงสร้างหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 

ล าดับ

ที่ 
รายการ 

เกณฑ์ 

สกอ. 

หลักสูตร

ปรับปรุง พ.ศ. 

2555 

หลักสูตร

ปรับปรุง พ.ศ. 

2560 

แผน ก 

แบบ ก 2 

แผน ก 

แบบ ก 2 

แผน ก 

แบบ ก 2 

1 

 

 

 

 

2 

3 

งานรายวิชา          ไม่น้อยกว่า 

1.1  หมวดวิชาพืน้ฐาน   

1.2  หมวดวิชาเฉพาะด้าน  ไม่น้อยกว่า 

1.2.1  วิชาเอกบังคับ  

1.2.2  วิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า 

วิทยานิพนธ์              ไม่น้อยกว่า 

รายวิชาบังคับไม่นับหนว่ยกิต 

24 

 

 

 

 

12 

25 

4 

21 

12 

9 

12 

3 

25 

4 

21 

9 

12 

12 

3 

จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร  ไม่น้อย

กว่า 
36 37(3) 37(3) 
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หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 สาระท่ี

ปรับปรุง 
146700 ภาษาอั ง กฤษแบบ เ ข้ ม ส า ห รับ ระดั บ

บัณฑิตศกึษา 3 (3-0-6) 

Intensive English for Graduate Studies  

ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการในระดับกลาง และ

สูงเพื่อเป็นพื้นฐานในการศึกษาระดับปริญญาโทโดย

เน้นด้านการอา่นและการเขียนเชิงวิชาการ 

Academic English at intermediate and 

upper-intermediate level for graduate studies by 

focusing on academic reading and writing skills  

 

146700  ภาษาอั ง กฤษแบบ เ ข้ มส า ห รับ ระดั บ

บัณฑิตศกึษา 3 (3-0-6) 

 Intensive English for Graduate Studies  

 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ ประเภท 

ของบทอ่าน การอ่านและการเขียนเชิงวิเคราะห์และ

วิจารณ์ การเขียนระดับอนุเฉท การเขียนเรียงความ 

การแสดงความคิดเห็นอย่างมีวิจารณญาณต่อบทอ่าน

โดยการพูดและการเขียน การใช้ เทคโนโลยีและ

ฐานข้อมูลอิเลคทรอนิกส์เพื่อแสวงหาความรู้เพิ่มเติม

เกี่ยวกับหัวข้อที่ตนสนใจและในวิชาชีพของตน ระบบ

อา้งองิและการเขียนอ้างองิ 

Academic English, types of reading texts, 

analytical reading and writing, paragraph writing, 

essay writing, expressing critical opinion towards 

reading texts through speaking and writing, using 

technology and electronic data base, citation system, 

and writing citation   

ปรับค าอธิบาย

รายวิชา 

263700 ระเบียบวิธี วิจัยด้ านวิทยาศาสต ร์และ

เทคโนโลย ี3 (3-0-6) 

 Research Methodology in Science and 

Technology 

263700 ระเบียบวิธี วิจัยด้ านวิทยาศาสต ร์และ

เทคโนโลย ี3 (3-0-6) 

 Research Methodology in Science and 

Technology 

คงเดิม 

263701 สัมมนา 1 (-3-2) 

 Seminar 

263701 สัมมนา 1 (-3-2) 

 Seminar 

คงเดิม 

263710 คณิตศาสตร์ขั้นสูงส าหรับวิศวกรโยธา

 3 (3-0-6) 

 Advanced Mathematics for Civil Engineers 

263710 คณิตศาสตร์ขั้นสูงส าหรับวิศวกรโยธา

 3 (3-0-6) 

 Advanced Mathematics for Civil Engineers 

คงเดิม 

263711 การวิเคราะห์โครงสร้างขั้นสูง 3 (2-2-5) 

 Advanced Structural Analysis 

263711 การวิเคราะห์โครงสรา้งขั้นสูง 3(2-2-5) 

 Advanced Structural Analysis 

คงเดิม 

263712 โครงสรา้งคอนกรีตเสรมิเหลก็ขั้นสงู 

 3(2-2-5) 

 Advanced Reinforced Concrete Structures 

 พฤติกรรม และ ก าลัง ขององค์อาคาร

คอนกรีตเสริมเหล็กภายใต้แรงกระท าต่างๆ ข้อต่อของ

อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก  การวิบัติของโครงสร้าง

คอนกรีตเสรมิเหล็ก มาตรฐานการออกแบบโครงสร้าง

คอนกรีตเสริมเหล็กในปัจจุบัน การวิเคราะห์เส้นคราก

ของแผ่นพื้น แนวคิดการออกแบบโดยวิธีลิมิตสเตต 

ความเหนียวของชิน้ส่วนโครงสรา้งคอนกรีตเสรมิเหล็ก 

263712  โครงส ร้ า งคอนก รีต เส ริม เหล็ กขั้ น สู ง 

 3(2-2-5) 

 Advanced Reinforced Concrete Structures 

 มาตรฐานการออกแบบโครงสร้างคอนกรีต

เสริมเหล็กในปัจจุบัน พฤติกรรม และ ก าลัง ขององค์

อาคารคอนกรีตเสรมิเหล็กภายใต้แรงกระท าต่างๆ เช่น 

แรงในแนวดิ่ง แรงดันทางข้าง แรงดันดิน แรงอัด

ร่วมกับโมเมนต์ดัด ฯลฯ การวิบัติของโครงสร้าง

คอนกรีตเสริมเหล็ก การออกแบบโดยวิธีแบบจ าลอง 

strut-and-tie การออกแบบโครงสร้างโครงสร้าง

ปรับค าอธิบาย

รายวิชา 
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ปรับปรุง 
 Behavior and strength of reinforced 

concrete members subjected to various loads, 

reinforced concrete building connection, failure of 

reinforced concrete structure, recent building code for 

reinforced concrete structure, yield line analysis of 

slabs, limit state design concepts, ductility of 

reinforced concrete structural components 

คอนกรีตเสริมเหล็กด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่

ทันสมัย 

 Recent building code for reinforced 

concrete structure, behavior and strength of 

reinforced concrete members subjected to various 

loads such as gravity load, lateral load, soil pressure 

load, combination loads from compression and 

moment etc., failure of reinforced concrete structure, 

designed of reinforced concrete member using strut-

and-tie model, using resent computer program in 

designed concrete member. 

263713 พลศาสตร์โครงสรา้ง 3 (3-0-6) 

 Structural Dynamics 

263713 พลศาสตร์โครงสรา้ง 3 (3-0-6) 

 Structural Dynamics 

คงเดิม 

263714   กลศาสตรข์องวัสดขุั้นสงู  3(3-0-6) 

            Advanced Mechanics of Materials 

ความสัมพันธ์ ระหว่ า งความ เค้นและ

ความเครียด  ข้อก าหนดการวิบัติ วิธีพลังงาน ปัญหา

ความเค้นและความเครียดระนาบ คานโค้ง ปัญหา

เกี่ยวกับการบิดและการโก่งเดาะ คานบนฐานราก

ยืดหยุ่น ทฤษฎีอีลาสติก  ทฤษฎีพลาสติก  วิสโคอีลา

สติก  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 

 ปิดรายวิชา 

263715 วัสดุวิศวกรรมโยธาขั้นสูง  3 (3-0-6) 

 Advanced Civil Engineering Materials 

 จุลโครงสร้างของคอนกรีต ไม้ เหล็ก และ

วัสดุวิศวกรรมโยธา วัสดุประกอบ กลไกการวิบัติ การ

วิเคราะห์การวิบัติและความเสียหาย ก าลังการล้าและ

การขยายตัวรอยร้าว สเตอริโอโลยี เทคนิคการ

วิเคราะห์โครงสร้างและคุณสมบัติของวัสดุ ทราน

มิสชั่นอิเล็กตรอนไมโครสโคป สแกนนิ่งอิเล็กตรอนไม

โครสโคป เอ็กซเรย์ดิฟแฟรคชัน รีโอโลย ีความก้าวหนา้

ทางวัสดุวิศวกรรมในปัจจุบัน 

 Microstructure of concrete, wood, steel, 

and other civil engineering materials, composite 

materials, failure mechanism, failure and damage 

analysis, fatigue strength and crack growth, 

263715 วัสดุวิศวกรรมโยธาขั้นสูง 3 (3-0-6) 

 Advanced Civil Engineering Materials 

 จุลโครงสร้างของคอนกรีต ไม้ เหล็ก และ

วัสดุวิศวกรรมโยธา วัสดุประกอบ กลไกการวิบัติ การ

วิเคราะห์การวิบัติและความเสียหาย ก าลังการล้าและ

การขยายตัวรอยร้าว เทคนิคการวิเคราะห์โครงสร้าง

และคุณสมบัติของวัสดุ สแกนนิ่งอิเล็กตรอนไมโครส

โคป เอกซเรย์ดิฟแฟรคชัน ความก้าวหน้าทางวัสดุ

วิศวกรรมในปัจจุบัน วัสดุวิศวกรรมโยธาที่เป็นมิตรกับ

สิ่งแวดล้อม 

 Microstructure of concrete, wood, steel, 

and other civil engineering materials, composite 

materials, failure mechanism, failure and damage 

analysis, fatigue strength and crack growth, material 

ป รั บ ป รุ ง

ค า อ ธิ บ า ย

รายวิชา 
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ปรับปรุง 
stereology, material structures and properties 

analyzing techniques; Transmission Electron 

structures and properties analyzing techniques; 

Scaning Electron Microscope, X-Ray diffraction, 

recent advances in engineering materials, 

environmentally friendly civil engineering materials 

263716  เทคโนโลยคีอนกรีตขัน้สูง 3(2-2-5) 

Advanced Concrete Technology 

คุณสมบัติของคอนกรีตสดและคอนกรีตที่

แข็งตัว  พฤติกรรมอิลาสติก การคืบ การล้า การหดตัว 

ความคงทนของโครงสรา้งคอนกรีต ความต้านทานการ

กระแทก จุลโครงสรา้งของคอนกรีต คอนกรีตก าลังสูง 

คอนกรีตการเทได้สูง คอนกรีตน้ าหนักเบา คอนกรีต

สมรรถนะสูง คอนกรีตเสริมใยและคอนกรีตอัดแน่น 

ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยคีอนกรีตในปัจจุบัน 

Properties of fresh and harden concrete, 

elastic behavior, creep, fatigue, shortening, durability 

concrete structures, impact resistance, microstructure 

of concrete, high strength concrete, high workability 

concrete, light weight concrete, high performance 

concrete, fiber reinforced concrete, compacted 

concrete, recent advances in concrete technology 

263716 เทคโนโลยคีอนกรีตขั้นสูง 3(3-0-6) 

Advanced Concrete Technology 

คุณสมบัติของคอนกรีตสดและคอนกรีตที่

แข็งตัว  พฤติกรรมอีลาสติก จุลโครงสร้างของ

คอนกรีต การหดตัว การคืบ ความสามารถในการ

ต้านทานการซึมผ่านของน้ า ความคงทนของโครงสร้าง

คอนกรีต คุณสมบัติทางความร้อนของคอนกรีต การ

ทดสอบแบบไม่ท าลาย คอนกรีตก าลังสูง คอนกรีตที่มี

ความสามารถการเทได้สูง คอนกรีตน้ าหนักเบา 

คอนกรีตบดอัดแน่น คอนกรีตพรุน คอนกรีตที่เป็นมิตร

กับสิ่งแวดล้อม ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีคอนกรีต

ในปัจจุบัน 

Properties of fresh and hardened concrete, 

elastic behavior, microstructure of concrete, 

shrinkage, creep, permeability of concrete, durability 

of concrete, thermal properties of concrete, 

nondestructive test, high strength concrete, high 

workability concrete, light weight concrete, roller 

compacted concrete, porous concrete, 

environmentally friendly concrete, recent advances in 

concrete technology 

ป รั บ ป รุ ง

ค า อ ธิ บ า ย

ร า ย วิ ช า แ ล ะ

หน่วยกิต 

263717 โครงสรา้งเหลก็ขั้นสูง 3 (3-0-6) 

 Advanced Steel Structures 

 พฤติกรรมขององค์อาคารเหล็กรับแรงอัด 

แรงดึง การรับแรงดัดและแรงอัดร่วมกัน องค์อาคาร

รับแรงบิด คานที่มีและปราศจากค้ า ยันด้านข้าง 

เสถียรภาพขององค์อาคารของโครงสร้างเหล็ก ข้อต่อ

ของอาคารเหล็ก มาตรฐานการออกแบบอาคารใน

ปัจจุบัน การล้าของโครงสร้างเหล็ก การออกแบบโดย

วิธีพลาสติก 

 Behaviors of steel structural members 

subjected to compression, tension, biaxial loads, 

torsional members, beam with and without lateral 

bracing, stability of structural steel members, steel 

building connection, recent building codes, fatigue of 

steel structures, plastic design 

 

 ปิดรายวิชา 
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ปรับปรุง 
263718   โครงสรา้งชั่วคราว  3(3-0-6) 

Temporary Structures 

ประเภท วัสดุ อุปกรณ์ วิธีการก่อสรา้ง และ 

ออกแบบ โครงสร้างชั่วคราวเพื่อการท างานก่อสร้าง 

แบบหล่อคอนกรีต นั่งร้าน ค้ ายัน ท านบกั้นน้ าชั่วคราว 

การเสริมก าลังฐานรากของโครงสร้างเก่า ก าแพงกัน

ดินแบบหล่อคอนกรีต ก าแพงกันดินแบบเสาเข็มพืด 

การเบรสคัด การดูดน้ าจากสถานที่ก่อสร้าง 

Types, materials, equipments, construction 

techniques and design of temporary structures 

utilized in construction operations; concrete formwork, 

scaffolding, falsework and shoring, cofferdams, 

underpinning of existing structures, diaphragm walls, 

sheet pile wall, braced cut, construction dewatering 

 ปิดรายวิชา 

263719 การวิเคราะห์ไฟไนตเ์อลิเมนต ์ 3 (2-2-5) 

 Finite Element Analysis 

263719 การวิเคราะห์ไฟไนตเ์อลิเมนต์ 3 (2-2-5) 

 Finite Element Analysis 

คงเดิม 

263720 การออกแบบอาคารต้านทานแผ่นดินไหว

 3 (2-2-5) 

 Seismic Design of Buildings 

263720 การออกแบบอาคารต้านทานแผ่นดินไหว

 3 (2-2-5) 

 Seismic Design of Buildings 

คงเดิม 

 263721  โ ค ร ง ส ร้ า ง ค อ น ก รี ต หล่ อ ส า เ ร็ จ รู ป

 3(3-0-6) 

             Precast Concrete Structures   

           บทบาทและความส าคัญของโครงสร้าง

คอนกรีตหล่อส าเร็จรูปวัสดุที่ใช้ในโครงสร้างส าเร็จรูป

การวิเคราะห์โครงสรา้งส าเร็จรูปพื้นคอนกรีตส าเร็จรูป

คานคอนกรีตส า เร็จรูปเสาและผนัง รับแรง เฉือน

ไดอะแฟรมของพื้นทางราบจุดต่อและการต่อเชื่อมการ

เชื่อมต่อระหว่างคานและเสาการโยงยึดในโครงสร้าง

คอนกรีตหล่อส าเร็จรูป 

           Role and important of precast concrete 

structures, materials used in precast structures, 

precast frame analysis, precast concrete floors, 

precast concrete beams, columns and shear walls, 

horizontal floor diaphragms, joints and connections, 

beam and column connections, ties in precast 

concrete structures 

เ ปิ ด ร า ย วิ ช า

ใหม่ 

263730   ปฐพีกลศาสตร์ขั้นสงู           3(3-0-6) 

 Advanced Soil Mechanics 

 สมดุล ความเค้นและการกระจายความเค้น

ในมวลดิน  ความเค้น-ความเครียดและความแข็งแรง

ของดิน ความสามารถในการซึมน้ าของดิน แรงดันน้ า

263730 ปฐพีกลศาสตร์ขั้นสูง 3(3-0-6) 

 Advanced Soil Mechanics 

 สมดุล ความเค้นและการกระจายความเค้น

ในมวลดิน  ความเค้น-ความเครียดและความแข็งแรง

ของดิน ความสามารถในการซึมน้ าของดิน แรงดันน้ า

ปรับค าอธิบาย

รายวิชา 
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ปรับปรุง 
ในมวลดิน แรงดันน้ าร่ัวไหล ทฤษฎีการยุบตัวและการ

วิเคราะห์การทรุดตัว 

 Equilibrium, internal soil stresses and stress 

distributions, stress-strain and strength of soil, soil 

permeability, pore water pressure and seepage 

force, theory of consolidation and settlement analysis 

ในมวลดิน แรงดันน้ าร่ัวไหล ทฤษฎีการยุบตัวและการ

วิเคราะห์การทรุดตัว เสถียรภาพลาดเอียง 

 Equilibrium, internal soil stresses and stress 

distributions, stress-strain and strength of soil, soil 

permeability, pore water pressure and seepage 

force, theory of consolidation and settlement analysis, 

slope stability 

263731 วิศวกรรมฐานรากขั้นสูง 3(2-2-5) 

 Advanced Foundation Engineering 

 การตรวจสอบชั้นดินและหินในโครงการ

ก่อสร้างขนาดใหญ่  ฝึกปฏิบัติออกแบบฐานรากแบบ

ต่าง ๆ เข็มพืด  เสาเข็มและเข็มเจาะ  อิทธิพลการ

สั่นสะเทือนจากการตอกเข็ม  ฐานรากแบบเคซอง  

การหาค่าการทรุดตัวและ    การประยุกต์  การ

ปรับปรุงฐานรากให้มั่นคง 

 Soil and rock investigation for large-scale 

construction projects, designed practice of footing 

foundations, sheet pile, piles and bored piles, 

vibration impact of pile blowing, caissons, 

determination of settlement and its application, 

foundation improvements 

263731 วิศวกรรมฐานรากขั้นสูง 3(2-2-5) 

 Advanced Foundation Engineering 

 การตรวจสอบชั้นดินและหินในโครงการ

ก่อสรา้งขนาดใหญ่  ฝึกปฏิบัติออกแบบฐานรากแบบ

ต่างๆ ก าแพงกันดิน เข็มพืด เสาเขม็ตอกและเสาเขม็

เจาะ อทิธิพลการสั่นสะเทือนจากการตอกเข็ม การหา

ค่าการทรุดตัว การปรับปรุงฐานรากให้มั่นคง 

 Soil and rock investigation for large-scale 

construction projects, designed practice of footing 

foundations, retaining wall, sheet pile, driven piles 

and bored piles, vibration impact of pile blowing, 

determination of settlement, foundation 

improvements 

ปรับค าอธิบาย

รายวิชา 

263732 คุณสมบัติของดินและการทดสอบในงาน

วิศวกรรมปฐพ ี 3 (2-2-5) 

        Soil Properties and Testing in Geotechnical 

Engineering 

263732 คุณสมบัติของดินและการทดสอบในงาน

วิศวกรรมปฐพี 3 (2-2-5) 

 Soil Properties and Testing in Geotechnical 

Engineering 

คงเดิม 

263733 การปรับปรุงดิน  3 (3-0-6) 

    Soil Improvement 

263733 การปรับปรุงดิน 3 (3-0-6) 

 Soil Improvement 

คงเดิม 

263734  วิศวกรรมอุโมงค์    3 (3-0-6) 

 Tunneling Engineering 

 การก าหนดลักษณะของดินและหิน การ

ตรวจสอบโครงสร้างของฐานรากในภาคสนามและ

ห้องปฏิบัติการ  ความแข็งแรงของฐานราก  การ

ทนทานต่อแรงดันต่าง ๆ  การผุกร่อน  การอุดรอยร่ัว  

เทคนิคการวางแผนงานก่อสร้าง  วิธีการก่อสร้างและ

การใช้ เคร่ืองมือขุดเจาะอุโมงค์  ความปลอดภัย

ระหว่าง     การท างาน  การออกแบบเสริมโครงสร้าง

ผนังอุโมงค์เพื่อวัตถุประสงค์ในงานวิศวกรรมโยธาต่าง 

ๆ และการด าเนินงาน 

 Foundation of soil and rock characteristic 

determinations, field and lab tests for foundation 

structures, strength, pressures, corrosion, grouting, 

 ปิดรายวิชา 
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ปรับปรุง 
construction planning techniques, method and 

equipment for tunnel drilling, safety, design of 

tunneling and wall, and operation method 

 

 

263735 ทฤษฎีปฐพกีลศาสตร์ 3 (3-0-6) 

 Theoretical Soil Mechanic 

 หลักการของความเค้นและความเครียด 

ความเค้นและความเครียดหลัก ตัวแปรความเค้นไม่

แปรเปลี่ยน ระนาบความเค้น ระนาบความเครียด 

พฤติกรรมดิน สภาพอลิาสติกในปฐพีกลศาสตร์ ทฤษฎี

พลาสติกซิตี แบบจ าลองดิน ทฤษฎีสถานะวิกฤติ การ

ประยุกต์ใช้ทฤษฎีสถานะวิกฤติ 

 Stress and strain concepts, principal 

stresses and strains, invariants, plane stress, plan 

strain, soil behaviour, elasticity in soil mechanics, 

theories of plasticity, soil model, critical state theory, 

application of critical state theory 

 ปิดรายวิชา 

263740 การวางแผนการขนส่งในชุมชนเมือง

 3(3-0-6) 

 Urban Transportation Planning 

 หลักเบื้องต้นของความสัมพันธ์ระหว่างการ

ใช้พื้นที่และระบบขนส่งในชุมชนเมืองและข้างเคียง 

รูปแบบส าหรับการก าหนดระบบการจราจรและขนส่ง  

การกระจายปริมาณการใช้เส้นทางและการจัดการ

จราจร 

 Principles of land-use and urban 

transportation system relationship, specification of 

traffic and transportation systems, route distribution 

methods and traffic management 

263740 การวางแผนการขนส่ ง ในชุมชน เมื อ ง

 3(3-0-6) 

 Urban Transportation Planning 

 ความสัมพันธ์ระหว่างการใช้พื้นที่และระบบ

ขนส่งในชุมชนเมือง  อุปสงค์และอุปทานของการขนส่ง  

กระบวนการและหลักการที่ใชใ้นการวางแผนการขนส่ง

ในชุมชนเมือง  การจัดการระบบขนส่งเบื้องต้น  การ

ก าหนดแนวทางการส ารวจข้อมูล  การเลือกตัวอย่าง  

การรวบรวมข้อมูล  การเกิดการเดินทาง  การกระจาย

การเดินทาง  การแบ่งแยกรูปแบบ  การก าหนดการ

เดินทาง 

 Relationship between land-use and urban 

transportation system, transportation demand and 

supply, process and introduction to the fundamental 

methods used in urban transportation planning,  

introductory transportation system management,  

sampling, data collection, trip generation, trip 

distribution, modal split, trip assignment 

ปรับค าอธิบาย

รายวิชา 

263741 โครงสรา้งพืน้ผิวทาง 3(3-0-6) 

 Pavement Structure 

 ทฤษฎีโครงสร้างและการออกแบบพื้นผิว

ทาง ถนน และลานบินแบบต่างๆ  การคัดเลือกวัสดุ 

263741 โครงสรา้งพืน้ผิวทาง 3(3-0-6) 

 Pavement Structure 

 ประเภทและลักษณะโครงสร างผิวทาง 

มาตรฐานและการทดสอบวัสดุการทาง ดินคันทาง 

มวลรวม แอสฟลต การออกแบบผิวทางแอสฟลต 

ปรับค าอธิบาย

รายวิชา 



85 

 

 

หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 สาระท่ี

ปรับปรุง 
การค านวณและออกแบบระบบระบายน้ า การก่อสรา้ง

และบ ารุงรักษา 

 Theory of structural and pavement design 

for roads and airports, materials selection, 

computation and design of drainage systems, 

construction and maintenance 

หลักการออกแบบผิวทางคอนกรีต การออกแบบผิว

ทางของสนามบิน การระบายน้ า กลศาสตรของแอสฟ

ลตคอนกรีต 

 Type and feature of pavement structure, 

standards and highway material tests, subgrade soil, 

aggregates, asphalt, asphalt pavement design, 

principles of design for concrete pavement, airport 

pavement design, drainage, mechanics of asphalt 

concrete 

263742   ระบบขนส่งสาธารณะ      3(3-0-6) 

 Public Transportation 

 สภาพปัญหาการเดินทางของประชาชนใน

ชุมชนเมือง คุณลักษณะและการท างานของระบบขนสง่

แต่ละประเภท วิธีการที่ เหมาะสมในการวางแผน 

ออกแบบและด าเนินงานระบบขนส่งสาธารณะ 

 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 

263742 ระบบขนส่งสาธารณะ 3(3-0-6) 

 Public Transportation 

 สภาพปัญหาการเดินทางของประชาชนใน

ชุมชนเมือง  คุณลักษณะและการท างานของระบบ

ขนส่งแต่ละประเภท  วิธีการที่เหมาะสมในการวางแผน 

ออกแบบและด า เนินงานระบบขนส่งสาธารณะ 

ผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม 

 Problems of passenger movements in 

urban areas, characteristics and performance of 

public transport systems, methodologies applicable 

for planning, design and operation of public transport 

systems, environmental effect 

ปรับค าอธิบาย

รายวิชา 

263743   การวิเคราะห์เชงิเศรษฐศาสตร์ส าหรับ

วิศวกรรมขนส่ง   3(3-0-6) 

 Economic Analysis for Transportation 

Engineering 

 แนวความคิด หลักการ และการวิเคราะห์

ทางด้านเศรษฐศาสตรส์ าหรับงานวางแผนด้าน

วิศวกรรมขนส่ง  และวิศวกรรมการทาง 

 Concept, principle and economic analysis 

methods for transportation and highway engineering 

planning 

 ปิดรายวิชา 

263744  การจัดการโลจสิติกส ์ 3(3-0-6) 

 Logistics Management  

 การจัดการโลจิสติกส์  กระบวนการในการ

จัดการโลจิสติกส์  การจัดการการไหลของผลิตภัณฑ์ 

การบริหารการจัดส่ง  การวางเส้นทางและการจัด

ตารางเวลา  การรวมและการแยกสินค้า  ที่ตั้งและการ

วางผังคลังสินค้า การขนส่งหลายรูปแบบและโลจิ

สติกส์ระหว่างประเทศ  

 Logistics management, logistics 

management process, product flow management, 

263744 การจัดการโลจสิติกส์  3(3-0-6) 

 Logistics Management 

 การจัดการโลจิสติกส์  กระบวนการในการ

จัดการโลจิสติกส์  การจัดการการไหลของผลิตภัณฑ์  

การบริหารการจัดส่ง  การวางเส้นทางและการจัด

ตารางเวลา  การรวมและการแยกสินค้า  ที่ตั้งและการ

วางผังคลังสินค้า การขนส่งหลายรูปแบบและโลจิ

สติกส์ระหว่างประเทศ 

            Logistics management, logistics 

management process, product flow management, 

ปรับค าอธิบาย

รายวิชา 
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ปรับปรุง 
fleet management, routing and scheduling, goods 

consolidation and distribution, warehouse location and 

layout, multi-modal transportation and international 

logistics 

fleet management, routing and scheduling, goods 

consolidation and distribution, warehouse location and 

layout, multi-modal transportation and international 

logistics 

 

 

 

 263745 ความรู้พื้นฐานของวิศวกรรมขนส่งทางราง        

Introduction to Railway Engineering 

3(3-0-6) 

 ความส าคัญของระบบขนส่งทางรางต่ อ

สังคมและเศรษฐกิจของประเทศ โบกี้รถไฟ ระบบ

อาณัติสัญญาณและการเดินรถ องค์ประกอบของทาง

รถไฟเทคโนโลยีรถไฟความเร็วสูง การออกแบบทาง

รถไฟ การออกแบบย่านสถานีและย่านสินค้า การ

พัฒนาพื้ นที่ รอบสถานี ขนส่ ง  การก่อส ร้างและ

บ ารุงรักษา 

 Aspect of railway transportation to socio-

economic, rolling stock and motive power, signals and 

operations, railroad track, high speed rail systems and 

technologies, track design, terminals and yards, 

transit oriented development, construction and 

maintenance 

เ ปิ ด ร า ย วิ ช า

ใหม่ 

263750 หัวข้อเฉพาะทางด้านวิศวกรรมโครงสร้าง

 3(2-2-5) 

 Selected Topics in Structural Engineering 

 การก าหนดประเด็นหัวข้อที่สนใจหรือที่เป็น

ปัจจุบันหรือกรณีศึกษา  ในสาขาวิศวกรรมโครงสร้าง 

การค้นคว้า  การรวบรวมข้อมูล  การวิเคราะห์และ

สังเคราะห์  การน าเสนอ  การอภิปราย และการตอบ

ข้อซักถาม 

 Selecting interesting or current topic or 

case study in structural engineering, studying, 

collecting data, analyzing and synthesizing, 

presenting, discussing and answering question 

263750 หัวข้อเฉพาะทางด้านวิศวกรรมโยธา  

 3(2-2-5) 

 Selected Topics in Structural Engineering 

 การก าหนดประเด็นหัวข้อที่สนใจหรือที่เป็น

ปัจจุบันหรือกรณีศึกษา  ในสาขาวิศวกรรมโยธา การ

ค้นคว้า  การรวบรวมข้อมูล  การวิ เคราะห์และ

สังเคราะห์  การน าเสนอ  การอภิปราย และการตอบ

ข้อซักถาม 

 Selecting interesting or current topic or 

case study in civil engineering, studying, collecting 

data, analyzing and synthesizing, presenting, 

discussing and answering question 

เปลี่ยนชื่อและ

ค า อ ธิ บ า ย

รายวิชา 

263751 หัวข้อเฉพาะทางด้านวิศวกรรมปฐพีและ

ขนส่ง 3(2-2-5) 

 Selected Topics in Soil and Transportation 

Engineering 

 การก าหนดประเด็นหัวข้อที่สนใจหรือที่เป็น

ปัจจุบันหรือกรณีศึกษา  ในสาขาวิศวกรรมปฐพีและ

 ปิดรายวิชา 
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ปรับปรุง 
ขนส่ง การค้นคว้า  การรวบรวมข้อมูล  การวิเคราะห์

และสังเคราะห์  การน าเสนอ  การอภิปราย และการ

ตอบข้อซักถาม 

            Selecting interesting or current topic or case 

study in soil and transportation engineering, studying, 

collecting data, analyzing and synthesizing, 

presenting, discussing and answering questions 

263752 หัวข้อเฉพาะทางด้านวิศวกรรมทรัพยากรน้ า

 3(2-2-5) 

 Selected Topics in Water Resources 

Engineering 

 การก าหนดประเด็นหัวข้อที่สนใจหรือที่เป็น

ปัจจุบันหรือกรณีศึกษา  ในสาขาวิศวกรรมทรัพยากร

น้ า การค้นคว้า  การรวบรวมข้อมูล  การวิเคราะห์และ

สังเคราะห์  การน าเสนอ  การอภิปราย และการตอบ

ข้อซักถาม 

 Selecting interesting or current topic or case 

study in water resources engineering, studying, 

collecting data, analyzing and synthesizing, 

presenting, discussing and answering question 

 ปิดรายวิชา 

263760 กลศาสตร์ของไหลขั้นสูง 3(3-0-6) 

            Advanced Fluid Mechanics 

 ทฤษฎีกลศาสตร์ของไหลขั้นสู ง   การ

เคลื่อนที่ของของไหลแบบคงทีแ่ละไม่คงที ่ของไหลแบบ

ยุบตัวและไม่ยุบตัว   ไฮโดรไดนามิกส์ กลศาสตร์ของ

ไหลอุดมคติและของไหลหนืด 

 Advanced theoretical fluid mechanics, 

steady and unsteady flow analysis compressible and 

uncompressible flow, hydrodynamics, mechanics of 

ideal and viscous fluids 

263760 กลศาสตร์ของไหลขั้นสูง  3(3-0-6) 

 Advanced Fluid Mechanics 

 ทฤษฎีกลศาสตร์ของไหลขั้ นสู ง   การ

เคลื่อนที่ของของไหลแบบคงที่และไม่คงที่ สมาการการ

ไหลต่อเนื่อง กฎทรงมวล สมการโมเมนต์ตัม สมการ

พลังงาน ของไหลแบบยุบตัวและไม่ยุบตัว   สมการนา

เวียร์-สโตกส์ส าหรับการไหลกระแสหนืด ไฮโดร

ไดนามิกส์ กลศาสตร์ของไหลอุดมคติและของไหลหนืด 

การไหลแบบปั่นป่วน  การค านวณทางพลศาสตร์ของ

ไหล ความคล้ายคลึงกันและการวิเคราะห์มิติ 

 Advanced theoretical fluid mechanics, 

steady and unsteady flow analysis, the equation of 

continuity, mass conservation, momentum equation 

and energy equation, compressible and 

uncompressible flow, Navier-Stokes equation for 

viscous flows, hydrodynamics, mechanics of ideal and 

viscous fluids, introduction to turbulence flow, 

concepts and methods of fluid dynamics, similarity 

and dimensional analysis.  

ปรับค าอธิบาย

รายวิชา 

263761 การพัฒนาและจั ดการท รัพยาก รน้ า

 3 (3-0-6) 

263761 การพัฒนาและจั ดการท รัพยาก รน้ า

 3 (3-0-6) 

ปรับค าอธิบาย

รายวิชา 
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ปรับปรุง 
 Water Resources Development and 

Management 

 ปัญหา ชนิดและวัตถุประสงค์ของการ

พัฒนาและการจัดการทรัพยากรน้ า  ค าจ ากัดความ

ของการจัดการด้านกายภาพ  เศรษฐกิจ  สังคม  

สถาบัน  กฎหมาย  สิ่งแวดล้อม  การประเมินทรัพยากร

น้ า  ข้อมูลที่ใช้รวบรวมและวิเคราะห์  เทคนิคและ

เคร่ืองมือในการบริหาร  แนวโน้มในอนาคตของการ

จัดการ  แบบจ าลองและกรณีศกึษา 

 Problems, type and objectives of water 

resources development and management, dimension 

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 

 Water Resources Development and 

Management 

 ปัญหา ชนิดและวัตถุประสงค์ของการ

พัฒนาและการจัดการทรัพยากรน้ า  ค าจ ากัดความ

ของการจัดการด้านกายภาพ  เศรษฐกิจ  สังคม  

สถาบัน  กฎหมาย  สิ่งแวดล้อม  การประเมินทรัพยากร

น้ า  ข้อมูลที่ใช้รวบรวมและวิเคราะห์  เทคนิคและ

เคร่ืองมือในการบริหาร  แนวโน้มในอนาคตของการ

จัดการ  แบบจ าลองและกรณีศึกษา การจัดการ

วางแผนและบริหารลุ่มน้ าโดยค านึงถึงผลกระทบของ

ผังเมืองและสิ่งแวดล้อม 

 Problems, type and objectives of water 

resources development and management, dimension 

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, watershed 

planning and management taking into account the 

impact of urban and environment 

263762 อุทกวิทยาชั้นสูง 3(3-0-6) 

 Advanced Hydrology 

 ศักยภาพของความชื้นในมวลอากาศ  ค่า

ความน่าจะเป็นสูงสุดของหยาดน้ าฟ้า  ความสัมพันธ์

ของน้ าฝน-ช่วงเวลา ความถี่ ลักษณะและปริมาณของ

การน้ าท่วม  การหาขนาดน้ าท่วม  กระบวนการทาง

สถิติในงานอุทกวิทยา และเทคนิควิเคราะห์ล าดับเวลา

ของระบบอุทกวิทยา  เพื่อแยกแยะลักษณะทางอุทก

วิทยาและแบบจ าลองทางอุทกวิทยา 

 Air-moisture potential, maximum 

probability of precipitation, relationship between 

rainfall depth-duration-frequency, specification and 

magnitude of floods, statistical in hydrology and 

hydrological time series techniques for hydrological 

system separation and simulation 

263762 อุทกวิทยาขั้นสูง 3(3-0-6) 

 Advanced Hydrology 

 ศักยภาพของความชื้นในมวลอากาศ  ค่า

ความน่าจะเป็นสูงสุดของหยาดน้ าฟ้า  ความสัมพันธ์

ของน้ าฝน-ช่วงเวลา ความถี่ ลักษณะและปริมาณของ

การน้ าท่วม  การหาขนาดน้ าท่วม  กระบวนการทาง

สถิติในงานอุทกวิทยา และเทคนิควิเคราะห์ล าดับเวลา

ของระบบอุทกวิทยา  เพื่อแยกแยะลักษณะทางอุทก

วิทยาและแบบจ าลองทางอุทกวิทยา เทคโนโลยีอุกทก

วิทยา การเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อการพยากรณ์และ

การออกแบบทางอุทกวิทยา 

 Air-moisture potential, maximum 

probability of precipitation, relationship between 

rainfall depth-duration-frequency, specification and 

magnitude of floods, statistical in hydrology and 

hydrological time series techniques for hydrological 

system separation and simulation, hydrologic 

technology, data collection for forecasting and 

hydrologic design. 

ปรับค าอธิบาย

รายวิชา 
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ปรับปรุง 
263763 การออกแบบอาคารชลศาสตร์ 3(2-2-5)

 Design of Hydraulic Structures 

 ออกแบบและฝึกปฏิบัติออกแบบอาคารชล

ศาสตร์ที่ใช้ในการเก็บกักน้ าและควบคุมน้ า  ทาง

ระบายน้ าล้น และ แอ่งน้ านิ่งแบบต่าง ๆ  อาคาร

เชื่อมต่อและอาคารควบคุม  ช่องทางส าหรับการ

เดินเรือและเขื่อนกันคลื่น การประยุกต์ใช้แบบจ าลอง 

เพื่อการออกแบบทางชลศาสตร์ 

 Design and designed practice of hydraulic 

structures used in the storage and control of water, 

spillways, stilling basins, transitions and control 

structures, locks, and breakwaters, application of 

hydraulic models 

263763 การออกแบบอาคารชลศาสตร์ 3(2-2-5) 

 Design of Hydraulic Structures 

 ออกแบบและฝึกปฏิบัติออกแบบอาคารชล

ศาสตร์ที่ใช้ในการเก็บกักน้ าและควบคุมน้ า  ทาง

ระบายน้ าล้น และ อาคารสลายพลังงาน แอ่งน้ านิ่ง

แบบต่าง ๆ  อาคารเชื่อมต่อและอาคารควบคุม  

ช่องทางส าหรับการเดินเรือและเขื่อนกันคลื่น การ

ออกแบบคลองส่งน้ า การประยุกต์ใช้แบบจ าลอง เพื่อ

การออกแบบทางชลศาสตร์ 

 Design and designed practice of hydraulic 

structures used in the storage and control of water, 

spillways, energy dissipaters and stilling basins, 

transitions and control structures, locks, and 

breakwaters, design of cannel, application of 

hydraulic models for hydraulic design 

ปรับค าอธิบาย

รายวิชา 

263764 การวิเคราะห์ระบบทรัพยากรน้ า 3(3-0-6) 

 Water Resource Systems Analysis 

 การวางแผนและวิเคราะห์ระบบทรัพยากร

น้ า  ปัญหาในการพัฒนาออกแบบและปฏิบัติการ  การ

วิเคราะห์เชิงเศรษฐศาสตร์ แบบจ าลองอุทกวิทยาและ

ลุ่มน้ าและการวิเคราะห์ความต้องการใช้น้ า  ระบบน้ า

ผิวดินและน้ าใต้ดิน  การคาดการณ์น้ าท่า  การ

วิเคราะห์ระบบและแนวความคิดเชิงระบบ  สมการ

วัตถุประสงค์และข้อจ ากัดต่าง ๆ การจ าลองสภาวะ

การหาจุดเหมาะสมแบบโปรแกรมเชิงเส้นและไม่เป็น

เชิงเส้น  การวิเคราะห์ความแน่นอนและไม่แน่นอน  

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, non-linear, linear and dynamic 

programming, uncertainty and reliability-analysis, 

stochastic planning and management 

263764 การวิเคราะห์ระบบทรัพยากรน้ า 3(3-0-6) 

 Water Resource Systems Analysis 

 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการคิดเชิงระบบ 

ระบบทรัพยากรน้ า การพัฒนาที่ย่ังยืน แนวคิดเกี่ยวกับ

การวางแผนและการจัดการทรัพยากรน้ า ภาพรวมของ

ปัญหาทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม, การสรา้ง

แบบจ าลองทางคณิตศาสตร์และการประยุกต์ใช้การ

จ าลองต่าง ๆ ในงานด้านวิศวกรรมทรัพยากรน้ า การ

เขียนโปรแกรมเชิงเส้นและการเขียนโปรแกรมแบบได

นามิคในการแก้ไขปัญหาทรัพยากรน้ า, การประเมินผล

ของทางเลือกของงานด้านทรัพยากรน้ า 

          Introduction to water resources systems 

thinking, water resources systems, sustainable 

development, a concepts on water resources planning 

and management, overview of water resources 

problems on socio-economic and environmental 

issues, mathematical modeling and their application 

of deterministic simulation, apply of linear 

programming and dynamic programming to different 

water resources problems, evaluation of alternatives 

on water resources projects. 

ปรับค าอธิบาย

รายวิชา 

263765 วิศวกรรมแม่น้ า 3(3-0-6) 

 River Engineering 

 คุณสมบัติของลุ่มน้ า วัฎจักรอุทกวิทยา  

พื้นที่ลุ่มน้ า แหล่งตะกอนและปริมาณชลศาสตร์แม่น้ า  

 ปิดรายวิชา 
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ปรับปรุง 
กราฟความสัมพันธ์ของระดับน้ าและอัตราการไหล, 

การค านวณน้ าเอ่อท้น ลักษณะสัณฐานของแม่น้ า    

การเคลื่อนที่ของตะกอน  การเปลี่ยนแนวการไหล  

รูปร่างหน้าตัดการไหล  และรูปตัดตามยาวของทางน้ า  

งานวิศวกรรมแม่น้ า  การปรับปรุงร่องน้ าแบบชั่วคราว

และแบบถาวร  การก่อสร้างอาคารควบคุมการไหล  

และอาคารควบคุมการตกตะกอน 

 Catchment characteristics, hydrological 

cycle, catchment areas, sediment sources and 

sediment yield, river hydraulics, water levels-

discharges relation curves, backwater curve 

computation, river morphology, sediment transport, 

platforms, cross sections and longitudinal profiles, 

river engineering works, temporary and permanent 

river improvement, construction of control of flow 

regimes and sediment control devices 

263766 วิ ศ ว ก ร รมน้ า ใ ต้ ดิ น แล ะ แบบจ า ลอ ง

 3(3-0-6) 

 Groundwater Engineering and Modeling  

 หลักพื้นฐานของการไหลของน้ าใต้ดิน  

สมการที่เกี่ยวข้อง  บ่อน้ าใต้ดิน  การวิเคราะห์การ

ไหลน้ าใต้ดิน ดุลยภาพของน้ า วิธีเชิงตัวเลขจ าลองการ

เคลื่อนที่ของน้ าใต้ดิน สมการการเคลื่อนที่และความ

สมดุล 

 Fundamental of groundwater flow, 

governing equations, water wells, ground water flow 

analysis, water balance, numerical modeling of 

regional groundwater flow, motion and balance 

equation 

 ปิดรายวิชา 

263767 วิศวกรรมชลประทานและระบายน้ า

 3(3-0-6) 

 Irrigation and Drainage Engineering 

 การวางแผน การออกแบบ การส่งน้ าและ

การบ า รุง รักษาของอาคารต่างๆ ในระบบส่งน้ า  

ชลประทาน การบริหารและจัดการองค์กรโครงการ 

ระบบการระบายน้ าผิวดินและใต้ดิน การออกแบบ

อาคารชลศาสตรแ์ละสถานีสูบน้ า 

 Planning, design, operation and 

maintenance of an infrastructure for the irrigation 

systems, management and administration, surface 

263767 วิศวกรรมชลประทานและระบายน้ า

 3(3-0-6) 

 Irrigation and Drainage Engineering 

 หลักฟิสิกส์ของน้ าในดิน การวางแผน   การ

ออกแบบ การพัฒนาระบบชลประทาน ปริมาณความ

ต้องการน้ าชองพืช และปริมาณน้ าชลประทานในแง่

ของความต้องการและเวลาในการให้น้ า การส่งน้ าและ

การบ า รุง รักษาของอาคารต่างๆ ในระบบส่งน้ า   

ชลประทาน การบริหารและจัดการองค์กรโครงการ 

เกณฑ์การระบายน้ าไหลคงได้และไม่มั่นคงที่ ระบบการ

ระบายน้ าผิวดินและใต้ดิน  การออกแบบอาคารชล

ศาสตร์และสถานีสูบน้ า 

ปรับค าอธิบาย

รายวิชา 
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ปรับปรุง 
and subsurface drainage systems, design of hydraulic 

structures and pumping station 

 Soil water physics, Planning, design, 

irrigation development, crop/irrigation water 

requirements and scheduling, operation and 

maintenance of an infrastructure for the irrigation 

systems, management and administration, drainage 

criteria; steady/non-steady flow to drains, surface 

and subsurface drainage systems, design of hydraulic 

structures and pumping station 

263768 วิศวกรรมชายฝ่ัง 3(3-0-6) 

 Coastal Engineering 

 บทน าวิศวกรรมชายฝ่ัง ทฤษฎีของคลื่น 

ลักษณะการแผ่ขยายตัวและการเปลี่ยนรูปของคลื่น 

คลื่นที่มีคาบเวลายาว สถิติของคลื่น และคลื่นที่เกิด

จากลม แรงกระท าของคลื่นและโครงสร้างชายฝ่ัง การ

ตกตะกอนและการเคลื่อนที่ของตะกอนชายฝ่ัง 

 Introduction to coastal engineering, theory 

of waves, wave propagation and deformation, long 

period wave, wave statistics and wind generated 

waves, interaction of waves and coastal structure, 

sedimentation and coastal sediment transportation 

 ปิดรายวิชา 

263769 วิศวกรรมการอนุรักษ์ดินและน้ า 3(3-0-6) 

Soil and Water Conservation Engineering 

คุณสมบัติและคุณลักษณะจ าเพาะของพื้นที่ 

กลศาสตร์ของการชะล้างดินโดยน้ าและลม การป้องกัน

และควบคุมการชะล้างของดินด้วยวิธีทางกลและ

ทางการเกษตร  การควบคุมการชะล้างของดินในพืน้ที่

ชลประทาน การออกแบบอาคารอนุรักษ์   การเก็บกัก

ของน้ าผิวดินและการน าไปใช้ประโยชน์แบบหมุนเวียน  

การควบคุมการไหลของตะกอนสู่อ่างเก็บน้ า  การ

จัดการวางแผนและบริหารลุ่มน้ า 

Characteristics and classification of land, 

mechanics of erosion by water and wind, prevention 

and control of soil erosion by mechanical and 

agronomical methods, control of erosion in irrigated 

lands, design of conservation structures, runoff 

storage and recycling, control of sediment inflow to 

reservoirs, watershed planning and management 

263769 วิศวกรรมการอนุรักษ์ดินและน้ า 3(3-0-6) 

 Soil and Water Conservation Engineering 

 คุณสมบัติและคุณลักษณะจ าเพาะของพืน้ที่ 

ความสัมพันธ์ปรมิาณน้ าฝนและน้ าทา่ กลศาสตร์ของ

การชะล้างดินโดยน้ าและลม การปอ้งกันและควบคุม

การชะล้างของดินด้วยวิธีทางกลและทางการเกษตร  

การควบคมุการชะล้างของดินในพื้นทีช่ลประทาน การ

ออกแบบอาคารอนุรักษ์ การเก็บกกัของน้ าผิวดินและ

การน าไปใชป้ระโยชน์แบบหมุนเวียน การควบคุมการ

ไหลของตะกอนสู่อา่งเก็บน้ า การจดัการวางแผนและ

บรหิารลุ่มน้ า 

 Characteristics and classification of land, 

Rainfall-runoff relationships, mechanics of erosion by 

water and wind, prevention and control of soil erosion 

by mechanical and agronomical methods, control of 

erosion in irrigated lands, design of conservation 

structures, runoff storage and recycling, control of 

sediment inflow to reservoirs, watershed planning 

and management 

ปรับค าอธิบาย

รายวิชา 

263791 วิทยานิพนธ์ 12 (0-36-18) 

 Thesis 

263791 วิทยานิพนธ์ 12 (0-36-18) 

 Thesis 

คงเดิม 



92 

 

 

ตารางเปรียบเทยีบแผนการศึกษา  

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 

 

แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2555 

แผน ก  แบบ ก2 

ชั้นปีที่ 1 

ภาคการศึกษาตน้ 

แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2560 

แผน ก  แบบ ก2 

ชั้นปีที่ 1 

ภาคการศึกษาตน้ 

146700 ภาษาอั ง กฤษแบบ เ ข้ ม

ส าหรับระดับบัณฑิตศกึษา 

3(3-0-6) 146700 ภาษาอังกฤษแบบเข้ม

ส า ห รั บ ร ะ ดั บ

บัณฑิตศกึษา 

3(3-0-6) 

263700 ร ะ เ บี ย บ วิ ธี วิ จั ย ท า ง

วิ ท ย า ศ า ส ต ร์ แ ล ะ

เทคโนโลยี 

3(3-0-6) 263700 ร ะ เ บี ย บ วิ ธี วิ จั ย ท า ง

วิ ท ย า ศ า ส ต ร์ แ ล ะ

เทคโนโลยี 

3(3-0-6) 

263xxx วชิาบังคับ 3(3-0-6) 263710 ค ณิ ต ศ า ส ต ร์ ขั้ น สู ง

ส าหรับวศิวกรโยธา 

3(3-0-6) 

263xxx วชิาบังคับ 3(3-0-6) 263719 การวิเคราะห์ไฟไนต์เอลิ

เมนต์ 

3(2-2-5) 

 รวม 9(3)หนว่ยกิต  รวม 9(3)หนว่ยกิต 

 

แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2555 

แผน ก  แบบ ก2 

ชั้นปีที่ 1 

ภาคการศึกษาปลาย 

แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2560 

แผน ก  แบบ ก2 

ชั้นปีที่ 1 

ภาคการศึกษาปลาย 

263701 สัมมนา 1(0-3-2) 263701 สัมมนา  1(0-3-2) 

263xxx วชิาบังคับ 3(x-x-x) 263731 วศิวกรรมฐานรากขั้นสูง 3(2-2-5) 

263xxx วชิาบังคับ 3(x-x-x) 263xxx วชิาเลอืก 3(x-x-x) 

263xxx วชิาเลอืก 3(x-x-x) 263xxx วชิาเลอืก 3(x-x-x) 

 รวม 10 หนว่ยกิต  รวม 10 หนว่ยกิต 
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แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2555 

แผน ก  แบบ ก2 

ชั้นปีที่ 2 

ภาคการศึกษาตน้ 

แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2560 

แผน ก  แบบ ก2 

ชั้นปีที่ 2 

ภาคการศึกษาตน้ 

263791 วทิยานพินธ์ 6 หนว่ยกิต 263791 วทิยานพินธ์ 6 หนว่ยกิต 

263xxx วชิาเลอืก 3(x-x-x) 263xxx วชิาเลอืก 3(x-x-x) 

   263xxx วชิาเลอืก 3(x-x-x) 

 รวม 9 หนว่ยกิต  รวม 12 หนว่ยกิต 

 

แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2555 

แผน ก  แบบ ก2 

ชั้นปีที่ 2 

ภาคการศึกษาปลาย 

แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2560 

แผน ก  แบบ ก2 

ชั้นปีที่ 2 

ภาคการศึกษาปลาย 

263791 วทิยานพินธ์ 6 หนว่ยกิต 263791 วทิยานพินธ์ 6 หนว่ยกิต 

263xxx วชิาเลอืก 3(x-x-x)    

 รวม 9 หนว่ยกิต  รวม 6 หนว่ยกิต 
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ภาคผนวก จ 

ค าสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร 
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ภาคผนวก ฉ 

รายงานการประชุมวพิากษ์หลักสูตร 
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ภาคผนวก ช 

ประวัติและผลงานทางวชิาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
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ต าบลแมก่า อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000 

สถานที่ติดต่อได้โดยสะดวก สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย

พะเยา เลขที่ 19 หมู ่2 ถนนพหลโยธิน 

ต าบลแมก่า อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000 

โทรศัพท ์ 054-466-666 ต่อ 3385 

087-7279-998 

Email pnatpong_chin@hotmail.com 
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พ.ศ. 2553 Doctor of Philosophy (Civil Engineering) 
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พ.ศ. 2552 Master of Engineering (Civil Engineering) 

University of Colorado at Boulder, U.S.A. 
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มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

 

ผลงานวิจัย 

Phoo-Ngernkham, T., Hanjitsuwan, S., Detphan, S., Thumrongvut, J., Suksiripattanapong, C., 

Damrongwiriyanupap, N., Chindaprasirt, P., Shigemitsu, H. (2018) “SHEAR BOND 

STRENGTH OF FA-PC GEOPOLYMER UNDER DIFFERENT SAND TO BINDER RATIOs AND 
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SODIUM HYDROXIDE CONCENTRATIONS.”  International Journal of GEOMATE, Volume 

14, Issue 42, 52-57. 

Hanjitsuwan, S., Phoo-Ngernkham, T., Li, L., Damrongwiriyanupap, N., Chindaprasirt, P. (2017) 

“Strength, Microstructure and Durability of FA-CCR Geopolymer.” Construction and 

Building Materials, Volume 162, 714-723. 

Phoo-Ngernkham, T., Li, L., Hanjitsuwan, S., Damrongwiriyanupap, N., Chindaprasirt, P. (2017) 

“Adhesion characterization of Portland cement concrete and alkali-activated bibders 

under different types of calcium promoters.” Advances in Cement Research, 

https://doi.org/10.1680/jadcr.17.00122. 

Damrongwiriyanupap, N., Scheiner, S., Pichler, B., and Hellmich, C. (2017) “Self-consistent channel 

approach for upscaling chloride diffusivity in cement pastes.” Transport in Porous Media, 

118, 495-518. 

Hanjitsuwan, S., Phoo-Ngernkham, T., and Damrongwiriyanupap, N. (2017) “Comparative Study 

using Portland Cement and Calcium Carbide Residue as a Promoter in Bottom Ash 

Geopolymer.” Construction and Building Materials, Volume 133, 128-134. 

Phoo-Ngernkham, T. Hanjitsuwan, S., Damrongwiriyanupap, N., and Chindaprasirt, P. (2016) “Effect 

of sodium hydroxide and sodium silicate solutions on strength of alkali activated high 

calcium fly ash containing Portland cement.” KSCE Journal of Engineering, DOI 

10.1007/s12205-016-0327-6, pp.2202-2210. 

Kroehong, W., Damrongwiriyanupap, N., Sinsiri, T., Jaturapitakkul, C., and Chindaprasirt, P. (2015) 

“The effect of palm oil fuel ash as a supplementary cementitious material on chloride 

penetration and microstructure of blended cement paste.”, Arabian Journal for Science 

and Engineering, DOI:10.1007/s13369-016-2143-1, pp.4799-4808. 

Damrongwiriyanupap, N., Li, L., Limkatanyu, S., and Xi, Y. (2015) “A Thermo-Hygro-Coupled Model 

for Chloride Penetration in Concrete Structures.”, Advances in Materials Science and 

Engineering, Volume 2015,Article ID 682940, 1-10. 

Damrongwiriyanupap, N., Li, L., Limkatanyu, S., and Xi, Y. (2014) “Temperature Effect on Multi-

Ionic Species Diffusion in Saturated Concrete.”, Computers and Concrete, 13(2), 149-

171. 

Suchart Limkatanyu, Nattapong Damrongwiriyanupap, Woraphot Prachasaree, and Worathep Sae-

Long. (2014) “EXACT STIFFNESS MATRIX FOR NONLOCAL BARS EMBEDDED IN ELASTIC 

https://doi.org/10.1680/jadcr.17.00122
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FOUNDATION MEDIA: THE VIRTUAL FORCE APPROACH.”, Journal of Engineering 

Mathematics, Volume 89, Issue 1, 163-176. 

Suchart Limkatanyu, Nattapong Damrongwiriyanupap, Woraphot Prachasaree, and Worathep Sae-

Long. (2013) “MODELING OF AXIALLY LOADED NANOWIRES EMBEDED IN ELASTIC 

SUBSTRATE MEDIA WITH INCLUSION OF NONLOCAL AND SURFACE EFFECTS.”, Journal 

of Nanomaterials, Volume 2013, Article ID 635428, 1-14. 

Suchart Limkatanyu, Woraphot Prachasaree, Nattapong Damrongwiriyanupap, Minho Kwon, and 

Wooyoung Jung (2013) “EXACT STIFFNESS FOR BEAMS ON KERR-TYPE FOUNDATION: 

THE VIRTUAL FORCE APPROACH.”, Journal of Applied Mathematics: Special Issue on 

Mathematical and Numerical Modeling in Geotechnical Engineering, Volume 2013, 

Article ID 626287, 1-13. 

Limkatanyu, S., Damrongwiriyanupap, N., Kwon, M., and Ponbunyanon, P. (2013) “FORCE-BASED 

DERIVATION OF EXACT STIFFNESS MATRIX FOR BEAMS ON WINKLER-PASTERNAK 

FOUNDATION.”, ZAMM - Journal of Applied Mathematics and Mechanics, 93(8), 1-30. 

Damrongwiriyanupap, N., Li, L., and Xi, Y. (2013) “Coupled Diffusion of Multi-Component Chemicals 

in Non-Saturated Concrete.”, Computers and Concrete, 11(3), 201-222. 

Damrongwiriyanupap, N., Limkatanyu S., and Xi, Y. (2014). “Modeling the Influence of Fly Ash on 

Degree of Hydration and Compressive Strength of Blended Cement Paste”. Proceedings 

of the 8th International Conference on Materials Science and Technology, December 15-

16, Bangkok, Thailand. 

Damrongwiriyanupap, N., and Xi, Y. (2012). “A Chemo-Hygro-Thermal Coupled Model for Multi-

Ionic Species Diffusion in Marine Concrete Structures”. Proceedings of the 5th 

International Conference of Asian Concrete Federation, October 24-26, Pattaya, 

Chonburi, Thailand. 

Damrongwiriyanupap, N., Liang, Y., and Xi, Y. (2012). “Multiscale Modeling of Multi-Ionic Transport 

Process in Recycled Aggregate Concrete”. Proceedings of the EMI/PMC 2012: 2012 Joint 

Conference of the Engineering Institute and the 11th ASCE Joint Specialty Conference on 

Probabilistic Mechanics and Structural Reliability, June 17-20, Notre Dame, IN, USA. 

Worathep Sae-Long, Suchart Limkatanyu, Woraphot Prachasaree, Nattapong Damrongwiriyanupap, 

and Kittisak Kuntiyawichai (2013). “Natural Stiffness Matrix for Bar with Lateral 

Interfaces: Exact Force-Based Derivation”. Proceedings of the 18th  National Convention 

on Civil Engineering, 8-10 May, Chiang Mai, Thailand. 
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พะเยา เลขที่ 19 หมู ่2 ถนนพหลโยธิน 

ต าบลแมก่า อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000 

โทรศัพท ์ 054-466-666 ต่อ 3385 

081-258-8518 
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พ.ศ. 2552 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา) 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

พ.ศ. 2548 วศิวกรรมศาสตรมหาบัณฑติ (วิศวกรรมโยธา) 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
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มหาวิทยาลัยศรีนครทิรวิโรฒ 
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Bamrungpong, W., Chuejedton, N., Likitlersuang, S., Jongvivatsakul, P., and Chompoorat, T. (2017) 

“A study of properties of controlled low – strength material made from fly ash utilized 

as pavement base material” Engineering Journal of Research and Development, Vol. 8, 

Issue 4, pp. 13 – 24. 

Chompoorat, T. and Likitlersuang, S. (2016). “An influence of asphalt binder on time-temperature 

shift function for asphalt concrete at large strains” KSCE Journal of Civil Engineering, Vol. 

20, Issue 7, pp. 2765–2774, DOI:10.1007/s12205-016-0665-4 
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Likitlersuang, S. and Chompoorat, T. (2016) “Laboratory investigation of the performances of cement 

and fly ash modified asphalt concrete mixtures” International Journal of Pavement 

Research and Technology, VoL. 9, Issue 5, PP. 337–344 DOI: 

10.1016/j.ijprt.2016.08.002 

Chompoorat, T. and Likitlersuang, S. (2015). “Laboratory investigation of hot mix asphalt behaviour 

for mechanistic- empirical pavement design in tropical countries” Geotechnical 

Engineering Journal of the SEAGS & AGSSEA, Vol. 46, No. 1, pp. 37 – 44. 

Chompoorat, T. and Likitlersuang, S. (2015b) . “Assessment of shrinkage characteristic in blended 

cement and fly ash admixed soft clay” 15th Asian Regional Conference on Soil Mechanics 

and Geotechnical Engineering, Japanese Geotechnical Society Special Publication, Vol. 

2, No. 6, pp. 311 – 316. DOI: http://doi.org/10.3208/jgssp.THA-01 

Likitlersuang, S. and Chompoorat, T. (2014). “Laboratory study on engineering characteristics of hot 

mix asphalt used in Thailand” Proceeding of Advances in Civil Engineering for 

Sustainable Development 2014, Thailand. 

Srisakul W. , Photchana, R. , Chompoorat, T. , and Chub-uppakarn, T.  (2014 ) .  “Combine effect of 

strain rate and temperature on mechanical behavior of Pakphanang clay” Proceeding of 

National Civil Engineering Conference 19th, Thailand, GTE432, pp.1776-1784. 

Phannakham, N. , Likitlersuang, S. , and Chompoorat, T.  ( 2013 ) .  “Strength behaviour of soft clay 

treated with cement and fly ash” Proceeding of KKHTCNN Symposium on Civil 

Engineering 26nd, Singapore. 

Pholkainuwatra, P. , Likitlersuang, S. , and Chompoorat, T.  ( 2 0 1 3 ) .  “Laboratory investigation of 

strength behaviour of asphaltic concrete mixed with mineral filler” Proceeding of National 

Civil Engineering Conference 18th, Thailand, GTE027, pp.GTE81-GTE87. 

Srisakukul W., Chub-uppakarn, T., and Chompoorat, T. (2013). “A development of triaxial apparatus 

for temperature control” Proceeding of National Civil Engineering Conference 1 8 th, 

Thailand, GTE051, pp.GTE196-GTE203. 

Shivakul, S., Chub-uppakarn, T., and Chompoorat, T. (2013). “The influence of rate effect on stress 

and strain behavior of Pak Panang soft clay” Proceeding of National Civil Engineering 

Conference 18th, Thailand, GTE034, pp.GTE11-GTE116. 
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