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(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)

คณะวิศวกรรมศาสตร์
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รายละเอียดของหลักสูตร
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา ศูนย์รงั สิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา
หมวดที่ 1. ข้อมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อหลักสูตร
รหัสหลักสูตร : 25450051100387
ภาษาไทย
: หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Engineering Program in Civil Engineering
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ภาษาไทย
ชื่อเต็ม วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา)
ชื่อย่อ วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา)
ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม Bachelor of Engineering in Civil Engineering
ชื่อย่อ B. Eng. (Civil Engineering)
3. วิชาเอก (ถ้ามี)
-ไม่มี4. จานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
จานวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 147 หน่วยกิต
5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี
5.2 ประเภทของหลักสูตร
หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพ
5.3 ภาษาที่ใช้
หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาไทย
5.4 การรับเข้าศึกษา
รับนักศึกษาไทย และนักศึกษาต่างชาติที่สามารถใช้ภาษาไทยได้เป็นอย่างดี
5.5 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น
เป็นหลักสูตรของสถาบันโดยเฉพาะ
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5.6 การให้ปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษา
ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
6.1 สถานภาพของหลักสูตร
- หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 ปรับปรุงจากหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า พ.ศ. 2556
- กาหนดเปิดสอนในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561
6.2 การพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
- ได้พิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการนโยบายวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 3/2561
เมื่อวันที่ 16 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2561
- ได้รับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 6/2561
เมื่อวันที่ 25 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2561
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
หลักสูตรมีความพร้อมเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดม ศึกษา
แห่งชาติในปีการศึกษา 2563
8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสาเร็จการศึกษา
8.1 วิศวกร
8.2 นักวิชาการ
8.3 นักวิจัย
8.4 ที่ปรึกษาโครงการ
8.5 ผู้บริหารโครงการ
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9. ชื่อ นามสกุล เลขประจาตัวประชาชน ตาแหน่ง ทางวิชาการ และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
เลขประจาตัว
ตาแหน่ง
คุณวุฒิการศึกษา/สถาบัน/
ลาดับ
ชื่อ - สกุล
ประชาชน
ทางวิชาการ
ปีการศึกษาที่จบ
1 565999000xxxx รองศาสตราจารย์ นคร ภู่วโรดม
Ph.D. (Structural Engineering),
Saitama University, Japan, 2539
M.Eng. (Structural Engineering)
Asian Institute of Technology, 2536
วศ.บ. วิศวกรรมโยธา จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, 2534
2 510209903xxxx ผู้ช่วย
ดนัย วันทนากร
Ph.D. (Construction Engineering &
ศาสตราจารย์
Management), University of
Notingham, United Kingdom, 2544
M.Sc. (Construction Engineering &
Management, University of
Missouri-Columbia, U.S.A., 2530
วศ.บ. วิศวกรรมโยธา
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณ
ทหารลาดกระบัง, 2525
3 352080015xxxx อาจารย์
วรุณศักดิ์ เลี่ยมแหลม D. Eng. (Environmental Engineering),
Asian Institute of Technology,
Thailand, 2550
M.Eng. (Water and Wastewater
Engineering), Asian Institute of
Technology, 2546
วศ.บ. วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม,
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2544
4 340990064xxxx รองศาสตราจารย์ สายันต์ ศิริมนตรี
ปร.ด. วิศวกรรมโยธา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2554
วศ.บ. วิศวกรรมโยธา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2538
วศ.ม. วิศวกรรมโยธา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2532
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ลาดับ
5

เลขประจาตัว
ตาแหน่ง
ประชาชน
ทางวิชาการ
333990002xxxx อาจารย์

ชื่อ - สกุล
กฤษฏา ไชยสาร

คุณวุฒิการศึกษา/สถาบัน/
ปีการศึกษาที่จบ
Ph.D. (Civil Engineering)
University of Cambridge, 2557
M.Eng. (Civil Engineering)
University of Cambridge, 2550
B.A. (Civil Engineering)
Unibersity of Cambridge. 2549

10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จาเป็นต้องนามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
สืบเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ด้านต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในประเทศไทยในปัจจุบันและที่จะ
เกิดขึ้นในอนาคต ทาให้มีการคาดการณ์กันว่าประเทศไทยยังคงประสบสภาวะแวดล้อมที่ทาให้ เกิดความไม่
แน่นอน ขณะที่บริบทของการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ก่อให้เกิดความเสี่ยงทั้งภายในและภายนอก โดยเฉพาะ
กระแสการเปิดเศรษฐกิจเสรีในระดับภูมิภาคและระดับโลก เทคโนโลยีใหม่ที่ก่อให้เกิดความท้าทายต่อความ
เป็ น อยู่ ข องคนไทยและประชาคมโลกในด้ า นต่ า ง ๆ การเกิ ด ภั ย ธรรมชาติ ที่ รุ น แรง ตลอดจนปั ญ หา
ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมที่มีอยู่อย่างจากัดและมีคุณภาพเสื่อมทรามลง สภาวะดังกล่าวมีความแตกต่าง
จากสภาวะในอดีต ส่งผลกระทบต่อขีดความสามารถและศักยภาพแข่งขันของประเทศไทยเมื่อเปรียบเทียบ
กับประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาคอย่างเห็นได้ชัด นอกจากนี้ในอนาคตอันใกล้ประเทศไทยและหลายประเทศ
ในภูมิภาคยังคงมีความต้องการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานหลากหลายรูปแบบ เช่น การปรับปรุงรูปแบบ
การขนส่งที่จะต้องมีการปรับเปลี่ยนให้มีกความหลากหลายมากขึ้น การบริหารจัดการทรัพยากรน้าใช้และ
การเตรียมความพร้อมรับปัญหาภัยพิบัติให้มีประสิทธิภาพ เป็นต้น
สภาวการณ์ดังกล่าวมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว จึงมีความจาเป็นที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องจะต้ องมี
การคาดการณ์ถึงผลกระทบความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น เพื่อที่จะหาแนวทางบริหารจัดการรองรับการเปลี่ยนแปลง
ในระยะสั้นและระยะยาว
11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
ปัจจุบันประเทศไทยกาลังประสบปัญหาโครงสร้างประชากรที่เปลี่ยนแปลงเข้าสู่การเป็นสังคมสูง
วัย กาลังแรงงานมีแนวโน้มลดลงและยังมีปัญหาเชิงคุณภาพหลายด้าน โดยเฉพาะด้านการศึกษา การเรียนรู้
และคุณธรรมจริยธรรม สั งเกตได้จากในระยะ 5 ปีที่ผ่านมาคะแนนผลสัมฤทธิทางการเรียนของนักเรียนขั้น
พื้นฐาน (O-NET) อยู่ในระดับต่า ในปี 2556 มีค่าเฉลี่ยต่ากว่าร้อยละ 50 นอกจากนี้ยังมีปัญหาความซื่อสัตย์
สุจริต และการทุจริตคอรัปชั่น ทาให้การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมกลายเป็นเรื่องที่ต้องให้ความสาคัญอย่าง
เร่งด่วน
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12. ผลกระทบจาก ข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของ
สถาบัน
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
จากสถานการณ์ ข้างต้นทาให้ ต้องมีการพัฒ นาหลักสูตรเพื่อให้มีความทันสมัย รองรับกับความ
ต้องการของสังคมและประเทศชาติในอนาคตอันใกล้ เน้นให้หลักสูตรมีความเป็นสากลมากขึ้น มีการเพิ่มเติม
องค์ความรู้ใหม่ๆ และทักษะทางด้านวิชาการที่มีความเป็นปัจจุบันมากขึ้น มีการนาเทคโนโลยีที่ไ ด้จากการ
วิจัยและพัฒนาเข้าไปในหลักสูตรมากขึ้น เมื่อเปรียบเทียบกับหลักสูตรเดิมที่มักจะเน้นในเชิงทฤษฎีเป็นหลัก
มีการสร้างเสริมทักษะในการคิดวิเคราะห์ การใช้เหตุผล และใช้ปัญญาแยกแยะปัญหา เพื่อนาไปสู่การสรุป
และตัดสิ นใจแก้ปัญ หาในด้านต่าง ๆ ตลอดจนเสริมสร้างขีดความสามารถของนักศึกษาที่จะไปประกอบ
วิช าชีพ ในโลกอนาคต นอกจากนี้ ยั งมุ่งเน้ น การเสริมสร้างให้ นักศึ กษามีค วามเป็ น วิศ วกรที่ ดี มี คุณ ธรรม
จริยธรรม และยึดมั่นจรรยาบรรณในการประกอบอาชีพ
12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน
หลักสูตรจะสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาและให้ความรู้ แก่ผู้สนใจในด้านวิชาการ การวิจัย การนา
ความรู้ด้านเกี่ยวข้องกับ วิชาชีพวิศวกรรมไปให้บริการทางวิชาการแก่สังคม มุ่งเน้นการผลิตบัณ ฑิตสาขา
วิศวกรรมโยธาที่มีคุณธรรมจริยธรรม ซึ่งเป็นการตอบสนองความต้องการของสังคม และสอดคล้องกับพันธกิจ
ของมหาวิทยาลัย
13. ความสัมพันธ์ (ถ้ามี) กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในวิทยาลัย/คณะ/ภาควิชาอื่น (เช่น รายวิชาที่เปิด
สอนเพื่อให้บริการวิทยาลัย/คณะ/ภาควิชาอื่น หรือต้องเรียนจากวิทยาลัย/คณะ/ภาควิชาอื่น)
13.1 รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยวิทยาลัย/คณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่น
มธ.100 พลเมืองกับการลงมือแก้ปัญหา
3 หน่วยกิต
TU100 Civic Engagement
มธ.101 โลก, อาเซียน และไทย
3 หน่วยกิต
TU101 Thailand, ASEAN, and the World
มธ.102 ทักษะชีวิตทางสังคม
3 หน่วยกิต
TU102 Social Life Skills
มธ.103 ชีวิตกับความยั่งยืน
3 หน่วยกิต
TU103 Life and Sustainability
มธ.050 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
(ไม่นับหน่วยกิต)
TU050 English Skill Development
มธ.104 การคิด อ่าน และเขียนอย่างมีวิจารณญาณ
3 หน่วยกิต
TU104 Critical Thinking, Reading, and Writing
มธ.105 ทักษะการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ
3 หน่วยกิต
TU105 Communication Skills in English
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มธ.106 ความคิดสร้างสรรค์และการสื่อสาร
3
TU106 Creativity and Communication
มธ.107 ทักษะดิจิทัลกับการแก้ปัญหา
3
TU107 Digital Skill and Problem
มธ.108 การพัฒนาและจัดการตนเอง
3
TU108 Self-Development and Management
มธ.109 ทักษะดิจิทัลกับการแก้ปัญหา
3
TU109 Innovation and Entrepreneurial Mindset
วท.123 เคมีพื้นฐาน
3
SC123 Fundamental Chemistry
วท.133 ฟิสิกส์สาหรับวิศวกร 1
3
SC133 Physics for Engineers I
วท.134 ฟิสิกส์สาหรับวิศวกร 2
3
SC134 Physics for Engineers
วท.173 ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน
1
SC173 Fundamental Chemistry Laboratory
วท.183 ปฏิบัติการฟิสิกส์สาหรับวิศวกร 1
1
SC183 Physics for Engineers Laboratory
วท.184 ปฏิบัติการฟิสิกส์สาหรับวิศวกร 2
1
SC184 Physics for Engineers Laboratory II
ค.111 แคลคูลัสพื้นฐาน
3
MA111 Fundamentals of Calculus
ค.112 เรขาคณิตวิเคราะห์และแคลคูลัสประยุกต์
3
MA112 Analytic Geometry and Applied Calculus
ค.214 สมการเชิงอนุพันธ์
3
MA214 Differential Equations
วก.100 กราฟิกวิศวกรรม
3
ME100 Engineering Graphics
วอ.121 วัสดุวิศวกรรม 1
3
IE121 Engineering Materials I
13.2 รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้วิทยาลัย/คณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่น ต้องมาเรียน
วย.100 จริยธรรมสาหรับวิศวกร
0
CE100 Ethics for Engineers

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

หน่วยกิต
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วย.202 กลศาสตร์วิศวกรรม-สถิตยศาสตร์
3 หน่วยกิต
CE202 Engineering Mechanics-Statics
วย.221 กลศาสตร์ของแข็ง 1
3 หน่วยกิต
CE221 Mechanics of Solids I
13.3 การบริหารจัดการ
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) ถูก
ปรั บ เนื้ อ หาให้ เป็ น ไปตามข้ อ กาหนดของสภาวิศ วกร มี ความสอดคล้ อ งกั บ มาตรฐานผลการเรียนรู้ ต าม
มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ ในการจัดการเรียนการสอนนั้น รายวิชาพื้นฐานให้
เป็ น ไปตามที่ทางมหาวิท ยาลั ยกาหนด รายวิชาเฉพาะพื้นฐานมีการมีการจัดการเรียนการสอนโดยคณะ
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี ขณะที่นักศึกษาคณะอื่นฯ หากสนใจก็สามารถลงทะเบียนเรียนรายวิชาของหลักสูตร
นี้ได้ การจัดการเรียนการสอนและการสอบเป็นไปตามกาหนดการที่ทางมหาวิทยาลัยกาหนด

7

มคอ.2

หมวดที่ 2. ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสาคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.1 ปรัชญา
ผลิตวิศวกรโยธาที่มีความรู้ ทักษะ และความสามารถในการเรียนรู้ การคิด วิเคราะห์ปัญหาการ
เรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ โดยมีวิศวกรโยธาเป็นประชากรกลุ่มเป้าหมาย ตลอดจนมีจรรยาบรรณในการประกอบ
วิชาชีพ และสามารถพัฒนาความรู้ได้อย่างต่อเนื่อง
1.2 ความสาคัญ
สถานการณ์ด้านเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบันทาให้ความต้องการวิศวกรที่มีคุณภาพเข้าไปทางาน
ในตลาดแรงงานเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในสาขาวิศวกรรมโยธาที่เป็นวิชาชีพที่มีบทบาทสาคัญในการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ประกอบกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในโลกยุคปัจจุบันที่มีกระแส
การเปิดเศรษฐกิจเสรี เทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่มีความท้ าทายได้ก้าวเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจาวันอย่าง
หลักเลี่ยงไม่ได้ ทาให้การพัฒนาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา (หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2561) มีความจาเป็นที่จะต้องดาเนินการให้สอดคล้ องกับความต้องการของสังคมอย่างหลี กเลี่ยงไม่ได้
เพื่อเป็นทางเลือกให้กับผู้ที่สนใจเข้ามาศึกษาในสาขาวิศวกรรมโยธาและประสงค์จะไปประกอบวิชาชีพในโลก
อนาคตที่มีความท้าทาย การปรับปรุงหลักสูตรนอกจากจะเน้นการเสริมสร้างทักษะทางด้านวิชาการและ
วิชาชีพแล้ว จะต้องให้ความสาคัญกับการเตรียมความพร้อมให้แก่บัณฑิตให้รองรับตลาดแรงงานที่ขยายตัว ใน
ระดับสากลอีกด้วย ดังนั้ น หลักสูตรที่ปรับปรุงขึ้นมาใหม่นี้จึงต้องมีการปรับเปลี่ยนให้ เป็นที่ยอมรับทั้งใน
ระดับประเทศและระดับสากล
1.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
เพื่อให้บัณฑิตที่สาเร็จการศึกษาในหลักสูตรมีลักษณะดังนี้
1) เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถในด้านวิชาการและด้านการประกอบวิชาชีพ โดยยึด
มั่น ในคุณ ธรรมจริ ยธรรม และจรรยาบรรณวิช าชีพทางด้านวิศ วกรรมโยธา มีจิตสาธารณะ และมีส านึ ก
รับผิดชอบต่อส่วนรวม
2) เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความใฝ่รู้ พร้อมรับการถ่ายทอดและส่งต่อเทคโนโลยีไปยังผู้อื่น มีความคิด
ริเริ่มสร้างสรรค์ ขยันหมั่นเพียรในการแสวงหาความรู้
3) เพื่อให้บัณฑิตรู้จักแก้ปัญหาทางด้านวิศวกรรมอย่างครบวงจร ตอบสนองต่อวิกฤติการณ์หรือ
สถานการณ์ใหม่ๆ ได้อย่างเหมาะสม
4) เพื่ อเพิ่ มศักยภาพการแข่งขันให้ แก่บัณ ฑิตที่จะไปประกอบวิช าชีพ ภายใต้กระแสการเปิ ด
เศรษฐกิจเสรีในระดับสากลในอนาคต
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2. แผนพัฒนาปรับปรุง คาดว่าจะดาเนินการแล้วเสร็จครบถ้วน ภายใน 1 ปี
การพัฒนา/เปลี่ยนแปลง
กลยุทธ์
หลักฐาน/ตัวบ่งชี้
ปรับปรุงเนื้อหาวิชาทางด้าน
- วิเคราะห์สภาพ ปัญหา ความ - เอกสารปรับปรุงหลักสูตร
วิศวกรรมโยธาที่จะนามาใช้ใน
ต้องการ และความจาเป็นต่างๆ - รายงานผลการประเมิน
การเรียนการสอน เพื่อให้เกิดการ ของสังคม
หลักสูตร
เรียนรู้ตรงกับความต้องการและ - ศึกษาพัฒนาการของผู้เรียน
- รายงานผลการประเมินความถึง
ความจาเป็นของสังคม
กระบวนการเรียนรู้ ตลอดจน
พอใจในการใช้บัณฑิตของ
ธรรมชาติของความรู้
ผู้ประกอบการ
- คัดเลือกประสบการณ์การเรียน
โดยอาศัยความรู้เกี่ยวกับ
กระบวนการเรียนรู้และวิธีสอน
แบบต่างๆ เป็นแนวทาง
- ติดตามความเปลี่ยนแปลงความ
ต้องการวิศวกรในด้านวิศวกรรม
โยธาของสังคม
พัฒนาองค์ความรู้ด้านวิศวกรรม - รวบรวมค้นคว้าและศึกษา
- รายงานวิจัย
โยธาสาขาต่าง ๆ และเผยแพร่
งานวิจัย บทความด้านวิชาการ ที่ - บทความทางด้านวิชาการ
เพื่อการนาไปใช้ประโยชน์ผ่าน
เกี่ยวกับการพัฒนาองค์ความรู้
- ตารา
ทางงานวิจัย บทความทางด้าน ด้านวิศวกรรมโยธาจากหน่วยงาน
วิชาการ และตาราที่เกี่ยวข้อง
ต่างๆ
- สนับสนุนบุคลากร และ
นักศึกษาในการทางานวิจัย
บทความด้านวิชาการ และตารา
พัฒนานักศึกษาและบุคลากรให้ สนับสนุนนักศึกษาและบุคลากร - รายงานบริการวิชาการสังคม
นาความรู้ ประสบการณ์ที่ได้รับ ให้นาความรู้ประสบการณ์ที่ได้รับ
ไปใช้ในการแก้ปัญหาให้กับสังคม ไปใช้ในการบริการวิชาการแก่
ผ่านการบริการวิชาการ
สังคม
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หมวดที่ 3. ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
ใช้ ร ะบบการศึ ก ษาแบบทวิ ภ าค โดย 1 ปี ก ารศึ ก ษาแบ่ งออกเป็ น 2 ภาคการศึ ก ษา คื อ ภาค
การศึกษาที่ 1 และภาคการศึกษาที่ 2 และอาจมีถาคฤดูร้อนต่อจากภาคการศึกษาที่ 2
ในภาคการศึกษาให้มีระยะเวลาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ และในภาคฤดูร้อนให้มีระยะเวลา ไม่
น้อยกว่า 6 สัปดาห์ แต่ให้เพิ่มชั่วโมงการศึกษาในแต่ละรายวิชาให้เท่ากับภาคการศึกษา
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
มีการจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน ในการเรียนชั้นปีที่ 2 และ 3
1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค
ไม่มี
2. การดาเนินการหลักสูตร
2.1 วัน-เวลาในการดาเนินการเรียนการสอน
วัน – เวลาราชการปกติ
ภาคการศึกษาที่ 1 เดือนสิงหาคม – ธันวาคม
ภาคการศึกษาที่ 2 เดือนมกราคม – พฤษภาคม
ภาคฤดูร้อน
เดือนมิถุนายน – กรกฎาคม
2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาต้องเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาชั้น
ปริญญาตรี พ.ศ. 2561 ข้อ 14
การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา
การคั ดเลื อ กผู้ เข้าศึ กษาให้ เป็ น ไปตามระเบี ย บคัด เลื อกเพื่ อเข้าศึก ษาในสถาบั น การศึ กษาขั้ น
อุดมศึกษาของส่ วนราชการหรือหน่ วยงานอื่น ดาเนินการตามการมอบหมายของมหาวิทยาลัยหรือตาม
ข้อตกลง หรือการคัดเลือกตามวิธีการที่มหาวิทยาลัยกาหนด โดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัยและ
ออกเป็นประกาศมหาวิทยาลัย
2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า
1) นักศึกษาอาจมีพื้นฐานความรู้ทางด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาตร์เพื่อการเรียนรู้ในวิชาการขั้น
สูงแตกต่างกันไป
2) นักศึกษาอาจขาดทักษะในด้านการเขียนรายงาน นาเสนอผลงาน และภาษาต่างประเทศ ซึง่
อาจส่งผลต่อการถ่ายทอดความรู้และความเข้าใจ ให้แก่ผู้ร่วมงานหรือสาธารณชนเมื่อสาเร็จการศึกษา
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2.4 กลยุทธ์ในการดาเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3
1) หลักสูตรกาหนดให้นักศึกษาลงทะเบียนวิชาพื้นฐานทางด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์เป็น
วิชาบังคับ
2) มีการเพิ่มพูนทักษะด้านการเขียนรายงาน การนาเสนอ และภาษาต่างประเทศ โดยการ
สอดแทรกในกระบวนการเรียนการสอนวิชาต่าง ๆ และจัดโครงการอบรมเพิ่มพูนทักษะดังกล่าวตามสมควร
ส่วนทักษะภาษาต่างประเทศ มีการบรรจุเป็นเงื่อนไขในการลงทะเบียนเรียนวิชาโครงงานหรือสหกิจศึกษา
2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้สาเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี
ในแต่ละปีการศึกษาจะรับนักศึกษาปีละ 65 คน
จานวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา
จานวนนักศึกษา
2561
2562
2563
2564
ชั้นปีที่ 1
65
65
65
65
ชั้นปีที่ 2
65
65
65
ชั้นปีที่ 3
65
65
ชั้นปีที่ 4
65
รวม
65
130
195
260
คาดว่าจะจบการศึกษา
65

2565
65
65
65
65
260
65

2.6 งบประมาณตามแผน
ใช้งบประมาณ ดังนี้
งบบุคลากร
108,684,500 บาท
หมวดเงินเดือน
108,281,100 บาท
หมวดค่าจ้างประจา
403,400 บาท
งบดาเนินการ
121,845,800 บาท
หมวดค่าตอบแทน
บาท
หมวดค่าใช้สอย
121,695,800 บาท
หมวดค่าวัสดุ
บาท
หมวดสาธารณูปโภค
150,000 บาท
งบลงทุน
17,790,000 บาท
หมวดครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง
17,790,000 บาท
รวมทั้งสิ้น
248,320,300 บาท
ค่ าใช้ จ่ า ยต่ อ หั ว นั ก ศึ ก ษา 174,873 บาทต่ อ ปี โดยมี ก ารบริ ห ารจั ด การเป็ น โครงการปกติ ใช้
งบประมาณแผ่นดินประจาปี
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2.7 ระบบการศึกษา
 แบบชั้นเรียน
 แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก
 แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสื่อหลัก
 แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (E-learning)
 แบบทางไกลทางอินเตอร์เน็ต
 อื่นๆ (ระบุ)
2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย
1) การเที ย บโอนหน่ ว ยกิ ต รายวิช า ให้ เป็น ไปตามข้อ บังคั บมหาวิท ยาลั ยธรรมศาสตร์ ว่าด้ว ย
การศึกษาชั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2561 ข้อ 25 และข้อ 31-33
2) หลักเกณฑ์การลงทะเบียนข้ามมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามข้อบังคับ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่า
ด้วยการศึ กษาชั้น ปริญ ญาตรี พ.ศ. 2561 ข้อ 25-26 และประกาศมหาวิทยาลั ย ธรรมศาสตร์ เรื่อง การ
ลงทะเบียนรายวิชาข้ามสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2560
3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จานวนหน่วยกิตรวมและระยะเวลาศึกษา
จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
147 หน่วยกิต
ระยะเวลาศึกษา เป็นหลักสูตรแบบศึกษาเต็มเวลา นักศึกษาต้องใช้ระยะเวลา
การศึกษาตลอดหลักสูตร อย่างน้อย 7 ภาคการศึกษาปกติ และอย่างมากไม่เกิน 8 ปีการศึกษา
3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร
นักศึกษาจะต้องจดทะเบียนศึกษารายวิชา รวมไม่น้อยกว่า 147 หน่วยกิต โดยศึกษา
รายวิชาต่างๆ ครบตามโครงสร้างองค์ประกอบ และข้อกาหนดของหลักสูตรดังนี้
1) วิชาศึกษาทั่วไป
30
หน่วยกิต
2) วิชาเฉพาะ
111 หน่วยกิต
2.1) วิชาเฉพาะพื้นฐาน
24
หน่วยกิต
2.1.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 17
หน่วยกิต
2.1.2 กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรม
7
หน่วยกิต
2.2) วิชาเฉพาะด้าน*
87
หน่วยกิต
2.2.1 กลุ่มวิชาบังคับทางวิศวกรรม
72
หน่วยกิต
2.2.2 กลุ่มวิชาเลือกทางวิศวกรรม
15
หน่วยกิต
3) วิชาเลือกเสรี
6
หน่วยกิต
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3.1.3 รายวิชาในหลักสูตร
3.1.3.1 รหัสวิชา
รายวิชาในหลักสูตรประกอบด้วย อักษรย่อ 2 ตัว และเลขรหัส 3 ตัว โดยมีความหมาย
ดังนี้
อักษรย่อ วย/ CE
หมายถึง อักษรย่อของสาขาวิชา วิศวกรรมโยธา
ตัวเลข มีความหมาย ดังนี้
เลขหลักหน่วย
เลข 0-3
หมายถึง วิชาบังคับ
เลข 4-9
หมายถึง วิชาเลือก
เลขหลักสิบ
เลข 0
หมายถึง วิชาในหมวดวิชาพื้นฐาน
เลข 1
หมายถึง วิชาในหมวดวิชาการสารวจ
เลข 2
หมายถึง วิชาในหมวดวิชาทฤษฎีวิเคราะห์โครงสร้าง
เลข 3
หมายถึง วิชาในหมวดวิชาคอนกรีตและการออกแบบโครงสร้าง
เลข 4
หมายถึง วิชาในหมวดวิชาการก่อสร้างและการจัดการ
เลข 5
หมายถึง วิชาในหมวดวิชาวิศวกรรมปฐพี
เลข 6
หมายถึง วิชาในหมวดวิชาการทางและการขนส่ง
เลข 7
หมายถึง วิชาในหมวดวิชาวิศวกรรมแหล่งน้า
เลข 8
หมายถึง วิชาในหมวดวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
เลข 9
หมายถึง วิชาในหมวดวิชากลุ่มพิเศษและหัวข้อพิเศษ
เลขหลักร้อย
เลข 1
หมายถึง รายวิชาที่จัดสอนในหลักสูตรชั้นปีที่ 1
เลข 2
หมายถึง รายวิชาที่จัดสอนในหลักสูตรชั้นปีที่ 2
เลข 3
หมายถึง รายวิชาที่จัดสอนในหลักสูตรชั้นปีที่ 3
เลข 4 และ 5 หมายถึง รายวิชาที่จัดสอนในหลักสูตรชั้นปีที่ 4
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3.1.3.2 รายวิชาและข้อกาหนดของหลักสูตร
1) วิชาศึกษาทั่วไป
30 หน่วยกิต
นักศึกษาจะต้องศึกษารายวิชาในหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไป รวมแล้วไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต ตาม
โครงสร้างและองค์ประกอบของหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไป ซึ่งแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ
ส่วนที่ 1 : เป็นหลักสูตรกลางของมหาวิทยาลัยที่กาหนดให้นักศึกษาทุกคนต้องเรียนจานวน 21
หน่วยกิต ดังต่อไปนี้
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

หมวดสังคมศาสตร์ บังคับ 2 วิชา 6 หน่วยกิต
บังคับ 1 วิชา มธ.100

(3 หน่วยกิต)

มธ.100 พลเมืองกับการลงมือแก้ปัญหา
TU100 Civic Engagement
มธ.101 โลก, อาเซียน และไทย
TU101 Thailand, ASEAN, and the World
มธ.109 นวัตกรรมกับกระบวนคิดผู้ประกอบการ
TU109 Innovation and Entrepreneurial Mindset
หมวดมนุษยศาสตร์ บังคับ 1 วิชา 3 หน่วยกิต

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

บังคับเลือกอย่างน้อย 1 วิชา (อย่างน้อย 3 หน่วยกิต)

มธ.102 ทักษะชีวิตทางสังคม
TU102 Social Life Skills
มธ.108 การพัฒนาและจัดการตนเอง
TU108 Self-Development and Management
หมวดวิทยาศาสตร์กบั คณิตศาสตร์ บังคับ 1 วิชา 3 หน่วยกิต
บังคับเลือกอย่างน้อย 1 วิชา (อย่างน้อย 3 หน่วยกิต)
มธ.103 ชีวิตกับความยั่งยืน
TU103 Life and Sustainability
มธ.107 ทักษะดิจิทัลกับการแก้ปัญหา
TU107 Digital Skill and Problem Solving
หมวดภาษา บังคับ 3 วิชา 9 หน่วยกิต
มธ.050 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
TU050 English Skill Development

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

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

3 (3-0-3)
(ไม่นับหน่วยกิต)
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มธ.104
TU104
มธ.105
TU105
มธ.106
TU106

การคิด อ่าน และเขียนอย่างมีวิจารณญาณ
3 (3-0-3)
Critical Thinking, Reading, and Writing
ทักษะการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ
3 (3-0-3)
Communication Skills in English
ความคิดสร้างสรรค์และการสื่อสาร
3 (3-0-3)
Creativity and Communication
ส่วนที่ 2 : นักศึกษาจะต้องศึกษารายวิชาต่างๆ ตามเงื่อนไขรายวิชาที่คณะฯ กาหนดให้นักศึกษา
ต้องศึกษาตามเงื่อนไขที่กาหนดไว้รวมไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต ดังนี้ คือ
วท.123 เคมีพื้นฐาน
3 (3-0-6)
SC123 Fundamental Chemistry
วท.173 ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน
1 (0-3-0)
SC173 Fundamental Chemistry Laboratory
วพ.101 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
3 (3-0-6)
CN101 Introduction to Computers Programming
และเลือกศึกษารายวิชาอื่นๆ จากรายวิชาที่เปิดสอนในหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไป ส่วนที่ 2 ไม่น้อยกว่า 2
หน่วยกิต
2) วิชาเฉพาะ
2.1) วิชาเฉพาะพื้นฐาน
2.1.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
วท.133 ฟิสิกส์สาหรับวิศวกร 1
SC133 Physics for Engineers I
วท.134 ฟิสิกส์สาหรับวิศวกร 2
SC134 Physics for Engineers II
วท.183 ปฏิบัติการฟิสิกส์สาหรับวิศวกร 1
SC183 Physics for Engineers Laboratory I
วท.184 ปฏิบัติการฟิสิกส์สาหรับวิศวกร 2
SC184 Physics for Engineers Laboratory II
ค.111 แคลคูลัสพื้นฐาน
MA111 Fundamentals of Calculus
ค.112 เรขาคณิตวิเคราะห์และแคลคูลัสประยุกต์
MA112 Analytic Geometry and Applied Calculus
ค.214 สมการเชิงอนุพันธ์
MA214 Differential Equations

111 หน่วยกิต
24
หน่วยกิต
17
หน่วยกิต
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
1 (0-3-0)
1 (0-3-0)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
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2.1.2 กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรม
วก.100 กราฟิกวิศวกรรม
ME100 Engineering Graphics
วย.100 จริยธรรมสาหรับวิศวกร
CE100 Ethics for Engineers
วย.101 ความรู้เบื้องต้นทางวิชาชีพวิศวกรรมศาสตร์
CE101 Introduction to Engineering Profession
วอ.121 วัสดุวิศวกรรม 1
IE121 Engineering Materials I

7
หน่วยกิต
3 (2-3-4)

2.2) วิชาเฉพาะด้าน
2.2.1 กลุ่มวิชาบังคับทางวิศวกรรม
1) วิชาบังคับในสาขา
วย.201 เขียนแบบสาหรับงานด้านวิศวกรรมโยธา
CE201 Drawing in Civil Engineering
วย.202 กลศาสตร์วิศวกรรม - สถิตย์ศาสตร์
CE202 Engineering Mechanics - Statics
วย.203 คณิตศาสตร์ประยุกต์สาหรับวิศวกรโยธา
CE203 Applied Mathematics for Civil Engineers
วย.211 การสารวจ
CE211 Surveying
วย.212 ปฏิบัติการการสารวจ
CE212 Surveying Laboratory
วย.213 การฝึกสารวจภาคสนาม
CE213 Surveying Field Practices
วย.221 กลศาสตร์ของแข็ง 1
CE221 Mechanics of Solids I
วย.222 กลศาสตร์ของแข็งประยุกต์
CE222 Applied Mechanics of Solids
วย.223 การวิเคราะห์โครงสร้าง 1
CE223 Structural Analysis I
วย.231 คอนกรีตและวัสดุก่อสร้าง
CE231 Concrete and Construction Materials

87
หน่วยกิต
72
หน่วยกิต
69
หน่วยกิต
2 (1-3-2)

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

3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
1 (0-3-0)
1 (12-80-0)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
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วย.232
CE232
วย.271
CE271
วย.272
CE272
วย.321
CE321
วย.331
CE331
วย.332
CE332
วย.341
CE341
วย.351
CE351
วย.352
CE352
วย.353
CE353
วย.361
CE361
วย.362
CE362
วย.371
CE371
วย.372
CE372
วย.381
CE381
วย.382
CE382
วย.390
CE390

ปฏิบัติการทดสอบวัสดุก่อสร้าง
1 (0-3-0)
Construction Material Testing
กลศาสตร์ของไหลสาหรับวิศวกรโยธา
3 (3-0-6)
Fluid Mechanics for Civil Engineers
ปฏิบัติการกลศาสตร์ของไหล
1 (0-3-0)
Fluid Mechanics Laboratory
การวิเคราะห์โครงสร้าง 2
3 (3-0-6)
Structural Analysis II
การออกแบบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก
4 (3-3-6)
Reinforced Concrete Design
การออกแบบโครงสร้างไม้และโครงสร้างเหล็ก
4 (3-3-6)
Timber and Steel Design
วิศวกรรมการก่อสร้างและการจัดการ
3 (3-0-6)
Construction Engineering and Management
ปฐพีกลศาสตร์
3 (3-0-6)
Soil Mechanics
ปฏิบัติการปฐพีกลศาสตร์
1 (0-3-0)
Soil Mechanics Laboratory
วิศวกรรมฐานราก
3 (3-0-6)
Foundation Engineering
วิศวกรรมการทาง
3 (3-0-6)
Highway Engineering
วัสดุการทาง
3 (2-3-4)
Highway Materials
อุทกวิศวกรรม
3 (3-0-6)
Engineering Hydrology
วิศวกรรมชลศาสตร์
3 (3-0-6)
Hydraulic Engineering
วิศวกรรมการประปาและสุขาภิบาล
3 (3-0-6)
Water Supply and Sanitary Engineering
ปฏิบัติการวิศวกรรมการประปาและสุขาภิบาล
1 (0-3-0)
Water Supply and Sanitary Engineering Laboratory
ฝึกงานทางวิศวกรรมโยธา
1 (ไม่น้อยกว่า 240 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษา)
Pratical Training in Civil Engineering
17

มคอ.2

วย.491 สัมมนาทางวิศวกรรมโยธา
CE491 Civil Engineering Seminar
2) วิชาบังคับนอกสาขา
วอ.261 สถิติวิศวกรรม
IE261 Engineering Statistics

1 (0-3-0)

3

หน่วยกิต
3 (3-0-6)

2.2.2 กลุ่มวิชาเลือกทางวิศวกรรม
15
หน่วยกิต
นักศึกษาต้องเลือกศึกษารายวิชาในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง ดังต่อไปนี้
1) รูปแบบที่ 1 วิชาโครงงานทางวิศวกรรมโยธาและวิชาเลือก
15
หน่วยกิต
(1) วิชาบังคับโครงงานทางวิศวกรรมโยธา
3
หน่วยกิต
วย.492 โครงงานทางวิศวกรรมโยธา 1
1 (0-3-0)
CE492 Civil Engineering Project I
วย.493 โครงงานทางวิศวกรรมโยธา 2
2 (0-6-0)
CE493 Civil Engineering Project II
(2) วิชาเลือก
12
หน่วยกิต
เลือกจากวิชาที่กาหนดให้ในหมวดวิชาต่าง ๆ รวมถึงวิชาเลือกนอกสาขาหรือ
นอกคณะ ตามที่หลักสูตรกาหนดไว้
2) รูปแบบที่ 2 วิชาสหกิจศึกษาวิศวกรรมโยธาและวิชาเลือก
15
หน่วยกิต
(1) วิชาบังคับสหกิจศึกษาทางวิศวกรรมโยธา
6
หน่วยกิต
วย.592 การเตรียมสหกิจศึกษาวิศวกรรมโยธา
0 (0-3-0)
CE592 Preparation for Co-operative Education in Civil Engineering
วย.593 สหกิจศึกษาวิศวกรรมโยธา
6 (ไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์)
CE593 Co-operative Education in Civil Engineering
(2) วิชาเลือก
9
หน่วยกิต
เลือกจากวิชาที่กาหนดให้ในหมวดวิชาต่าง ๆ รวมถึงวิชาเลือกนอกสาขาหรือ
นอกคณะ ตามที่หลักสูตรกาหนดไว้
วิชาเลือกทางวิศวกรรมที่กาหนดให้นักศึกษาเลือกตามโครงสร้างวิชาเลือก มีดังนี้
หมวดวิชาการสารวจ
วย.414 การสารวจด้วยแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศ
3 (3-0-6)
CE414 Photogrammetry
วย.415 เทคโนโลยีการสารวจ
3 (3-0-6)
CE415 Surveying Technology
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หมวดวิชาทฤษฎีวิเคราะห์โครงสร้าง
วย.424 การจาลองและเทคนิคการทดลองแบบจาลองโครงสร้างเบื้องต้น
3 (3-0-6)
CE424 Introduction to Structural Modeling and Experimental Techniques
วย.425 การวิเคราะห์โครงสร้างโดยวิธีเมตริกซ์
3 (3-0-6)
CE425 Matrix Structural Analysis
วย.426 พลศาสตร์โครงสร้างพื้นฐาน
3 (3-0-6)
CE426 Fundamental of Structural Dynamics
วย.427 วิธีไฟไนต์เอลิเมนต์เบื้องต้น
3 (3-0-6)
CE427 Introduction to Finite Element Method
วย.428 การประเมินและตรวจสอบสภาพโครงสร้างเบื้องต้น
3 (3-0-6)
CE428 Introduction to Structural Inspection and Evaluation
วย.429 พฤติกรรมและการออกแบบโครงสร้างเหล็กขั้นสูง
3 (3-0-6)
CE429 Advanced Design and Behavior of Steel Structures
หมวดวิชาคอนกรีตและการออกแบบโครงสร้าง
วย.435 การออกแบบสะพาน
CE435 Bridge Design
วย.436 เทคโนโลยีคอนกรีตประยุกต์
CE436 Applied Concrete Technology
วย.437 การออกแบบคอนกรีตอัดแรง
CE437 Prestressed Concrete Design
วย.438 การออกแบบอาคาร
CE438 Building Design
วย.439 เทคโนโลยีการออกแบบและการก่อสร้างในงานวิศวกรรมโยธา
CE439 Design and Construction Technology in Civil Engineering
หมวดวิชาวิศวกรรมการก่อสร้างและการจัดการ
วย.444 การจาลองสารสนเทศในงานวิศวกรรมโยธา
CE444 Building Information Modeling in Civil Engineering
วย.445 การประมาณราคางานก่อสร้าง
CE445 Contract Cost Estimating
วย.446 การควบคุมและตรวจงานก่อสร้าง
CE446 Construction Supervision and Inspection

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

3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
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วย.447
CE447
วย.448
CE448
วย.449
CE449
วย.544
วย.544

การจัดการเครื่องจักรกลก่อสร้าง
Construction Equipment Management
สุขภาพ และความปลอดภัยในงานก่อสร้าง
Health and Safety in Construction
กฎหมายในงานวิศวกรรมการก่อสร้างและการจัดการ
Laws in Construction Engineering and Management
การวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์และการตัดสินใจสาหรับโครงการก่อสร้าง
Economics and Decision Analysis for Construction Projects

หมวดวิชาวิศวกรรมปฐพี
วย.454 กลศาสตร์ของหินเบื้องต้น
CE454 Introduction to Rock Mechanics
วย.455 ธรณีวิศวกรรม
CE455 Engineering Geology
วย.456 การปรับปรุงคุณภาพของดิน
CE456 Soil Stabilization
วย.457 พลศาสตร์ของดินพื้นฐาน
CE457 Fundamental of Soil Dynamics
วย.458 การประกันคุณภาพและการควบคุมคุณภาพงานดิน
CE458 Quality Assurance and Quality Control in Earth Work
หมวดวิชาวิศวกรรมการทางและการขนส่ง
วย.464 การวิเคราะห์การจราจรและความปลอดภัยเบื้องต้น
CE464 Introduction to Traffic and Safety Data Analysis
วย.465 วิศวกรรมการจราจร
CE465 Traffic Engineering
วย.466 การวางแผนการขนส่งในเมือง
CE466 Urban Transportation Planning
วย.467 วิศวกรรมพื้นถนนและการออกแบบ
CE467 Pavement Engineering and Design
วย.468 ระบบขนส่งอัจฉริยะเบื้องต้น
CE468 Introduction to Intelligent Transportation Systems
วย.469 การประเมินผลกระทบของการจราจร
CE469 Traffic Impact Assessment

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

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

3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
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วย.564
CE564
วย565
CE565

วิธีการตัดสินใจทางเศรษฐศาสตร์
Economic Decision Methods
เทคโนโลยีในงานชั้นทาง
Pavement Technology

หมวดวิชาวิศวกรรมแหล่งน้า
วย.474 กฎหมายด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้า
CE474 Laws for Water Resources Management
วย.475 การออกแบบทางวิศวกรรมชลศาสตร์
CE475 Hydraulic Engineering Design
วย.476 วิศวกรรมน้าใต้ดิน
CE476 Groundwater Engineering
วย.477 การบริหารจัดการและวางแผนระบบทรัพยากรน้า
CE477 Water Resources Systems Planning and Management
หมวดวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
วย.484 การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
CE484 Environmental Impact Assessment
วย.485 การบริหารจัดการทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
CE485 Environmental Systems and Management
วย.486 การสุขาภิบาลในอาคาร
CE486 Building Sanitation
วย.487 การออกแบบวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
CE487 Environmental Engineering Design
วย.488 วิศวกรรมการประปาและการออกแบบ
CE488 Water Supply Engineering and Design
วย.489 การออกแบบวิศวกรรมน้าเสีย
CE489 Wastewater Engineering Design
วย.584 วิศวกรรมและการจัดการขยะมูลฝอย
CE584 Solid Waste Engineering and Management
วย.585 การควบคุมมลพิษอากาศและการออกแบบ
CE585 Air Pollution Control and Design

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

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

3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
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หมวดวิชากลุ่มพิเศษและหัวข้อพิเศษ
วย.295 การเขียนแบบและกราฟฟิกทางวิศวกรรม
CE295 Graphics and Drawings in Engineering
วย.494 หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมโยธา 1
CE494 Special Topic in Civil Engineering I
วย.495 หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมโยธา 2
CE495 Special Topic in Civil Engineering II
วย.496 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุสาหรับวิศวกรโยธา
CE496 Object-Oriented Programming for Civil Engineers
วย.497 การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในงานวิศวกรรมโยธา
CE497 Introduction to Computing in Civil Engineering
วย.498 เทคโนโลยีสารสนเทศสาหรับวิศวกรรมโยธา
CE498 Information Technology for Civil Engineering
วย.499 กระบวนการออกแบบและงานระบบต่างๆ ในอาคาร
CE499 Design Processes and Services for Buildings
วย.594 บูรณาการทางด้านวิศวกรรมโยธา
CE594 Integrated Sciences in Civil Engineering
วย.595 ความรู้เบื้องต้นทางด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
CE595 Introduction to Real Estate Development

3 (2-3-4)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)

3) วิชาเลือกเสรี
6
หน่วยกิต
นักศึกษาสามารถเลือกศึกษาวิชาใดก็ได้ โดยเป็นรายวิชาที่มีรหัสวิชาตั้งแต่ ระดับ 200 ขึ้นไป ที่
เปิดสอนในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นวิชาเลือกเสรีไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
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3.1.4 แผนการศึกษา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้วางแผนการจัดรายวิชาสาหรับหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์
บัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ไว้ดังนี้
ปีการศึกษาที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 1
วย.100 จริยธรรมสาหรับวิศวกร
ค.111
แคลคูลัสพื้นฐาน
วอ.121 วัสดุวิศวกรรม
วท.123 เคมีพื้นฐาน
วท.133 ฟิสิกส์สาหรับวิศวกร 1
วท.173 ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน
วท.183 ปฏิบัติการฟิสิกส์สาหรับวิศวกร 1
มธ.104 การคิด อ่าน และเขียนอย่างมีวจิ ารณญาณ
มธ.050 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
รวม
ภาคการศึกษาที่ 2
วย.101
ความรู้เบื้องต้นทางวิชาชีพวิศวกรรมศาสตร์
วย.202
กลศาสตร์วิศวกรรม – สถิตศาสตร์*1
วก.100
กราฟิกวิศวกรรม
ค.112
เรขาคณิตวิเคราะห์และแคลคูลสั ประยุกต์
วท.134 ฟิสิกส์สาหรับวิศวกร 2
วท.184 ปฏิบัติการฟิสิกส์สาหรับวิศวกร 2
มธ.100
พลเมืองกับการลงมือแก้ไขปัญหา
มธ.105 ทักษะการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ
รวม

หน่วยกิต
0
3
3
3
3
1
1
3
3
20
หน่วยกิต
1
3
3
3
3
1
3
3
20

*1 กลุ่มความรู้ดา้ นวิศวกรรมโครงสร้างและวัสดุ (Structural Engineering and Materials)
*2 กลุ่มความรูด้ ้านวิศวกรรมปฏพีและชลศาสตร์ (Soil and Hydraulic Engineering)
*3 กลุ่มความรูด้ ้านวิศวกรรมสารวจและการจัดการ (Surveying and Engineering Management)
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ปีการศึกษาที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 1
วย.201 เขียนแบบสาหรับงานด้านวิศวกรรมโยธา *1
วย.221 กลศาสตร์ของแข็ง 1 *1
วอ.261 สถิติวิศวกรรม
ค.214 สมการเชิงอนุพันธ์
วพ.101 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
วย.271 กลศาสตร์ของไหลสาหรับวิศวกรโยธา *2
วย.272 ปฏิบัติการกลศาสตร์ของไหล *2
มธ.102 ทักษะชีวิตทางสังคม/ มธ.108 การพัฒนาและจัดการตนเอง
รวม
ภาคการศึกษาที่ 2
วย.203 คณิตศาสตร์ประยุกต์สาหรับวิศวกรโยธา
วย.211 การสารวจ*3
วย.212 ปฏิบัติการการสารวจ*3
วย.222 กลศาสตร์ของแข็งประยุกต์*1
วย.223 การวิเคราะห์โครงสร้าง 1*1
วย.231 คอนกรีตและวัสดุก่อสร้าง*1
วย.232 ปฏิบัติการทดสอบวัสดุก่อสร้าง*1
มธ.103 ชีวิตกับความยั่งยืน/ มธ.107 ทักษะดิจิทัลกับการแก้ปัญหา
รวม
ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษาที่ 2
วย.213 การฝึกสารวจภาคสนาม*3
รวม

หน่วยกิต
2
3
3
3
3
3
1
3
21
หน่วยกิต
3
3
1
3
3
3
1
3
20
หน่วยกิต
1
1

*1 กลุ่มความรู้ดา้ นวิศวกรรมโครงสร้างและวัสดุ (Structural Engineering and Materials)
*2 กลุ่มความรูด้ ้านวิศวกรรมปฏพีและชลศาสตร์ (Soil and Hydraulic Engineering)
*3 กลุ่มความรูด้ ้านวิศวกรรมสารวจและการจัดการ (Surveying and Engineering Management)
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ปีการศึกษาที่ 3
ภาคการศึกษาที่ 1
วย.321 การวิเคราะห์โครงสร้าง 2*1
วย.331 การออกแบบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก*1
วย.351 ปฐพีกลศาสตร์*2
วย.352 ปฏิบัติการปฐพีกลศาสตร์*2
วย.362 วัสดุการทาง*3
วย.371 อุทกวิศวกรรม*2
XX.xxx วิชาศึกษาทั่วไปส่วนที่ 2
รวม
ภาคการศึกษาที่ 2
วย.332 การออกแบบโครงสร้างไม้และโครงสร้างเหล็ก*1
วย.341 วิศวกรรมการก่อสร้างและการจัดการ*3
วย.353 วิศวกรรมฐานราก*2
วย.361 วิศวกรรมการทาง*3
วย.372 วิศวกรรมชลศาสตร์*2
วย.381 วิศวกรรมการประปาและสุขาภิบาล*3
วย.382 ปฏิบัติการวิศวกรรมการประปาและสุขาภิบาล*3
รวม
ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษาที่ 3
วย.390 ฝึกงานทางวิศวกรรมโยธา
รวม

หน่วยกิต
3
4
3
1
3
3
2 หรือ 3
18-19
หน่วยกิต
4
3
3
3
3
3
1
20
หน่วยกิต
1 (ไม่น้อยกว่า 240 ชั่วโมง)
1 (ไม่น้อยกว่า 240 ชั่วโมง)

*1 กลุ่มความรู้ดา้ นวิศวกรรมโครงสร้างและวัสดุ (Structural Engineering and Materials)
*2 กลุ่มความรูด้ ้านวิศวกรรมปฏพีและชลศาสตร์ (Soil and Hydraulic Engineering)
*3 กลุ่มความรูด้ ้านวิศวกรรมสารวจและการจัดการ (Surveying and Engineering Management)
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แผนการศึกษาสาหรับนักศึกษาปีการศึกษาที่ 4
กรณีเลือกศึกษาวิชาโครงงานทางด้านวิศวกรรมโยธาและวิชาเลือก
ปีการศึกษาที่ 4
ภาคการศึกษาที่ 1
วย.491 สัมมนาทางวิศวกรรมโยธา
วย.492 โครงงานทางวิศวรรมโยธา 1
วย.xxx วิชาเลือกเฉพาะสาขา
วย.xxx วิชาเลือกเฉพาะสาขา
มธ.106 ความคิดริเริม่ สร้างสรรค์และการสือ่ สาร
XX.xxx วิชาเลือกเสรี
รวม
ภาคการศึกษาที่ 2

หน่วยกิต
1
1
3
3
3
3
14
หน่วยกิต

มธ.101 โลก อาเซียน และไทย/ มธ.109 นวัตกรรมกับกระบวนการคิดผูป้ ระกอบการ

3

วย.493
วย.xxx
วย.xxx
XX.xxx

2
3
3
3
14

โครงงานทางวิศวกรรมโยธา 2
วิชาเลือกเฉพาะสาขา
วิชาเลือกเฉพาะสาขา
วิชาเลือกเสรี
รวม
*1 กลุ่มความรู้ดา้ นวิศวกรรมโครงสร้างและวัสดุ (Structural Engineering and Materials)
*2 กลุ่มความรูด้ ้านวิศวกรรมปฏพีและชลศาสตร์ (Soil and Hydraulic Engineering)
*3 กลุ่มความรูด้ ้านวิศวกรรมสารวจและการจัดการ (Surveying and Engineering Management)
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แผนการศึกษาสาหรับนักศึกษาปีการศึกษาที่ 4
กรณีเลือกศึกษาวิชาสหกิจศึกษาวิศวกรรมโยธาและวิชาเลือก
ปีการศึกษาที่ 4
ภาคการศึกษาที่ 1
วย.491 สัมมนาทางวิศวกรรมโยธา
วย.592 การเตรียมสหกิจศึกษาวิศวกรรมโยธา
วย.xxx วิชาเลือกเฉพาะสาขา
วย.xxx วิชาเลือกเฉพาะสาขา
วย.xxx วิชาเลือกเฉพาะสาขา
มธ.106 ความคิดริเริม่ สร้างสรรค์และการสือ่ สาร

มธ.101 โลก อาเซียน และไทย/ มธ.109 นวัตกรรมกับกระบวนการคิดผูป้ ระกอบการ
XX.xxx วิชาเลือกเสรี
XX.xxx วิชาเลือกเสรี
รวม
ภาคการศึกษาที่ 2
วย.593 สหกิจศึกษาวิศวกรรมโยธา
(นักศึกษาจะต้องไม่จดทะเบียนเรียนวิชาอื่นใดเพิ่มเติมในภาคการศึกษาที่ 2)
รวม
*1 กลุ่มความรู้ดา้ นวิศวกรรมโครงสร้างและวัสดุ (Structural Engineering and Materials)
*2 กลุ่มความรูด้ ้านวิศวกรรมปฏพีและชลศาสตร์ (Soil and Hydraulic Engineering)
*3 กลุ่มความรูด้ ้านวิศวกรรมสารวจและการจัดการ (Surveying and Engineering Management)

หน่วยกิต
1
0
3
3
3
3

3
3
3
22
หน่วยกิต
6
6
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3.1.5 คาอธิบายรายวิชา
3.1.5.1 คาอธิบายรายวิชาภาษาไทย
1. วิชาศึกษาทั่วไป
ส่วนที่ 1
หมวดสังคมศาสตร์ (Social Science)
บังคับ 1 วิชา
มธ.100
(3 หน่วยกิต)
มธ.100 พลเมืองกับการลงมือแก้ไขปัญหา
3 (3-0-6)
TU100 Civic Engagement
ปลูกฝังจิตสานึก บทบาท และหน้าที่ความรับผิดชอบของการเป็นสมาชิกที่ดีของสังคมในฐานะ
พลเมืองโลก ผ่านกระบวนการหลากหลายวิธี เช่น การบรรยาย การอภิปรายกรณีศึกษาต่างๆ ดูงานเป็นต้น
โดยนักศึกษาจะต้องจัดทาโครงการรณรงค์ เพื่อให้เกิดการรับรู้ หรือเกิดการเปลี่ยนแปลง ในประเด็นที่สนใจ
Instillation of social conscience and awareness of one’s role and duties as a good
global citizen. This is done through a variety of methods such as lectures, discussion of
various case studies and field study outings. Students are required to organise a campaign
to raise awareness or bring about change in an area of their interest.
มธ.101 โลก อาเซียน และไทย
3 (3-0-6)
TU101 Thailand, ASEAN, and the World
ศึ ก ษาปรากฏการณ์ ที่ ส าคั ญ ของโลก อาเซี ย นและไทย ในมิ ติ ท างการเมื อ ง เศรษฐกิ จ สั งคม
วัฒนธรรม โดยใช้กรอบแนวคิด ทฤษฎี และระเบียบวิจัยทางสังคมศาสตร์ ผ่านการอภิปรายและยกตัวอย่าง
สถานการณ์หรือบุคคลที่ได้รับความสนใจ เพื่อให้เกิดมุมมองต่อความหลากหลายและเข้าใจความซับซ้อนที่
สัมพันธ์กันทั้งโลก มีจิตสานึกสากล (GLOBAL MINDSET) สามารถท้าทายกรอบความเชื่อเดิมและเปิดโลก
ทัศน์ใหม่ให้กว้างขวางขึ้น
Study of significant phenomena around the world, in the ASEAN region and in
Thailand in terms of their political, economic and sociocultural dimensions. This is done
through approaches, theories and principles of social science research via discussion and
raising examples of situations or people of interest. The purpose of this is to create a
perspective of diversity, to understand the complexity of global interrelationships, to build
a global mindset and to be able to challenge old paradigms and open up a new, broader
worldview.
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มธ.109 นวัตกรรมกับกระบวนคิดผู้ประกอบการ
3 (3-0-6)
TU109 Innovation and Entrepreneurial Mindset
การประเมินความเสี่ยงและการสร้างโอกาสใหม่ การคิดและการวางแผนแบบผู้ประกอบการ การ
ตัดสินใจและการพัฒนาธุรกิจ การสื่อสารเชิงธุรกิจและการสร้างแรงจูงใจอย่างมีประสิทธิภาพ การสร้าง
คุณค่าร่วมเพื่อสังคม
Risk assessment and creating new opportunities. Thinking and planning as an
entrepreneur. Decision making and entrepreneurial venture development. Business
communication for delivering concept or initiative in an efficient, effective and compelling
manner. Social shared value creation.
หมวดมนุษยศาสตร์ (Humanities)
บังคับเลือกอย่างน้อย 1 วิชา (อย่างน้อย 3 หน่วยกิต)
มธ.102 ทักษะชีวิตทางสังคม
3 (3-0-6)
TU102 Social Life Skills
การดุแลสุขภาพตนเองแบบองค์รวม ทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และจิตวิญญาณ ซึ่งเป็น
ทักษะสาคัญที่จะช่วยให้ประสบความสาเร็จและใช้ชีวิตในสังคมอย่างเป็นสุข ด้วยการพัฒนาความสามารถใน
การดูแลสุขภาพทางกายการจัดการความเครียด การสร้างความมั่นคงทางอารมณ์ การเข้าใจตนเองและการ
ปรับตัวเมื่อเผชิญกับปัญหาทางด้านจิตใจ อารมณ์ และสังคม การเข้าใจความหมายของสุนทรียศาสตร์ การ
ได้รับประสบการณ์และความซาบซึ้งในความสัมพันธ์ระหว่างศิลปะกับมนุษย์ ในแขนงต่างๆ ทั้งทัศนศิลป์
ดนตรี ศิลปะการแสดง และสถาปัตยกรรม
Holistic health care, addressing the physical, emotional, social, and spiritual needs,
which is considered. Important skills for success in leading a happy life in society. Students
learn to develop their ability in physical health care to manage stress, build emotional
security, understand themselves and adapt to psychological, emotional and social
problems. Students also learn to understand the meaning of aesthetics, experiencing and
appreciating the relationship between art and humanity in different fields, namely visual
arts, music, performing arts and architecture.
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มธ.108 การพัฒนาและจัดการตนเอง
3 (3-0-6)
TU108 Self-Development and Management
การจัดการและการปรับเข้ากับชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยท่ามกลางความหลากหลายและเสรีภาพ การ
พัฒนาทักษะทางสังคมและความฉลาดทางอารมณ์ การเข้าใจตนเองและการวางแผนอนาคต การพัฒนาการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต และการอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างสงบสุขและเคารพซึ่งกันและกัน
Coping with and adaptation to university life. Development of social skill and
emotional intelligence. Self understanding and planning for the future. Personality and
social etiquette. Learning to live harmoniously and respectfully with others and the society.
หมวดวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ (Sciences and Mathematics)
บังคับเลือกอย่างน้อย 1 วิชา (อย่างน้อย 3 หน่วยกิต)
มธ.103 ชีวิตกับความยั่งยืน
3 (3-0-6)
TU103 Life and Sustainability
การดาเนินชีวิตอย่างเท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงของโลก เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างพลวัต ของ
ธรรมชาติ มนุษย์ และสรรพสิ่ง ทั้งสิ่งแวดล้อมสรรสร้าง การใช้พลังงาน เศรษฐกิจ สังคมในความขัดแย้งและ
การแปรเปลี่ยน ตลอดจนองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ที่นาไปสู่การปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตสู่ความ
ยั่งยืน
This course provides an introduction to the importance of life-cycle systems
perspectives in understanding major challenges and solutions to achieving more
sustainable societies in this changing world. Students will learn about the relationship
between mankind and the environment in the context of energy and resource use,
consumption and development, and environmental constraints. Furthermore, an
examination of social conflict and change from the life-cycle perspective will be used to
develop an understanding of potential solution pathways for sustainable lifestyle
modifications.
มธ.107 ทักษะดิจิทัลกับการแก้ปัญหา
3 (3-0-6)
TU107 Digital Skill and Problem Solving
ทักษะการคิดเชิงคานวณเพื่อการแก้ปัญหาและการพัฒนาโอกาสใหม่ด้านสังคมและเศรษฐกิจ
ความสามารถในค้นหาและการเข้าถึงสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ การประเมินความน่าเชื่อถือของ
สารสนเทศ การกลั่นกรองและจัดการสารสนเทศอย่างเป็นระบบ การใช้และจรรยาบรรณด้านดิจิทัล การ
สื่อสารออนไลน์อย่างมือาชีพ
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Basic computational thinking skill for solving problems and developing new social
and economic opportunities. Efficient access and search for information. Information
reliability evaluation. Filtering and managing information systematically. Ethical digital usage
and professional online communication.
หมวดภาษา (Languages)
มธ.050 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
3 (3-0-6)
TU050 English Skill Development
ไม่นับหน่วยกิต
ฝึกทักษะภาษาอังกฤษในระดับเบื้องต้น ได้แก่ การฟัง การพูด การอ่าน การเขียน เชิงบูรณาการ
เพื่อเป็นพื้นฐานในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษระดับต่อไป
Practice basic skills for listening, speaking, reading, and writing in English through
an integrated method. Students will acquire a basis to continue to study English at a higher
level.
มธ.104 การคิด อ่าน และเขียนอย่างมีวิจารณญาณ
3 (3-0-6)
TU104 Critical Thinking, Reading, and Writing
พัฒนาทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณผ่านการตั้งคาถาม การวิเ คราะห์ การสังเคราะห์ และการ
ประเมิ น ค่า พั ฒ นาทักษะการอ่านเพื่อ จับสาระส าคั ญ เข้าใจจุดมุ่งหมาย ทั ศนคติ สมมติฐาน หลั กฐาน
สนั บ สนุ น การใช้เหตุผลที่น าไปสู่ข้อสรุปของงานเขียน พัฒ นาทักษะการเขียนแสดงความคิดเห็ นอย่างมี
เหตุผลและการเขียนเชิงวิชาการ รู้จักถ่ายทอดความคิด และเชื่อมโยงข้อมูลเข้ากับมุมมองของตนเอง รวมถึง
สามารถอ้างอิงหลักฐานและข้อมูลมาใช้ในการสร้างสรรค์งานเขียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
Development of critical thinking through questioning, analytical, synthetic and
evaluation skills. Students learn how to read without necessarily accepting all the
information presented in the text, but rather consider the content in depth, taking into
account the objectives, perspectives, assumptions, bias and supporting evidence, as well as
logic or strategies leading to the author’ s conclusion. The purpose is to apply these
methods to students’ own persuasive writing based on information researched from
various sources, using effective presentation techniques.
มธ.105 ทักษะการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ
3 (3-0-6)
TU105 Communication Skills in English
พัฒนาทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษโดยมุ่งเน้นความสามารถในการสนทนาเพื่อ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็ น และการอ่าน เพื่อทาความเข้าใจเนื้อหาวิช าการในศาสตร์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องกับ
วิชาชีพของนักศึกษา
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Development of English listening, speaking, reading and writing skills, focusing on
the ability to hold a conversation in exchanging opinions, as well as reading comprehension
of academic texts from various disciplines related to students’ field of study.
มธ.106 ความคิดสร้างสรรค์และการสื่อสาร
3 (3-0-6)
TU106 Creativity and Communication
กระบวนการคิดอย่างสร้างสรรค์ โดยมีการคิดเชิงวิพากษ์เป็นองค์ประกอบสาคัญ และการสื่อสาร
ความคิดดังกล่าวให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเหมาะสมตามบริบทสังคม วัฒ นธรรม สภาพแวดล้อม ทั้งในระดับ
บุคคล องค์กร และสังคม
Creative thought processes, with critical thinking as an important part, as well as
communication of these thoughts that lead to suitable results in social, cultural and
environmental contexts, at personal, organisational and social levels
ส่วนที่ 2
วท.123 เคมีพื้นฐาน
3 (3-0-6)
SC123 Fundamental Chemistry
โครงสร้างอะตอม ปริมาณสารสัมพันธ์ พันธะเคมี สมบัติธาตุเรพิเซนเททีฟและแทรนซิชัน แก๊ส
ของเหลวและสารละลาย ของแข็ง อุณหเคมี จลนพลศาสตร์ สมดุลเคมีและกรด-เบส เคมีไฟฟ้า
Atomic structure, Stoichiometry, Chemical bonds, Properties of Representative and
Transition Elements, Gases, Liquids and Solutions, Solids, Themochemistry, Chemical
Kinetics, Chemical Equilibrium and Acid and bases and Electrochemistry.
วท.173 ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน
1 (0-3-0)
SC173 Fundamental Chemistry Laboratory
วิชาบังคับก่อน : เคยศึกษา หรือศึกษาพร้อมกับ วท.123
ปฏิบัติการเสริมความรู้ทางทฤษฎีวิชา วท.123
Prerequisite: Have taken SC123 or taking SC123 in the same semester
Experiments related to the contents in SC123
วพ.101 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
3 (3-0-6)
CN101 Introduction to Computer Programming
หลั ก การพื้ น ฐานคอมพิ ว เตอร์ องค์ ป ระกอบคอมพิ ว เตอร์ ก ารท างานร่ ว มกั บ ฮาร์ ด แวร์ แ ละ
ซอฟต์แวร์ การเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ การฝึกฝนการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
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Computer Concepts, computer components: Hardware and software interaction,
Current programming Language: Programing practices.

2. วิชาเฉพาะ
2.1 วิชาเฉพาะพื้นฐาน
2.1.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
วท.133 ฟิสิกส์สาหรับวิศวกร 1
3 (3-0-6)
SC133 Physics for Engineers I
วิชาบังคับก่อน :การเคลื่อนที่ แรง ความโน้มถ่วง งานและพลังงาน การชน การเคลื่อนที่แบบหมุน วัตถุในสภาพ
สมดุล ความยืดหยุ่นและการแตกร้าว ของไหล การสั่นและคลื่อน เสียงและการประยุกต์ ความร้อนและ
ทฤษฎีจลน์ของก๊าซ กฎข้อที่ 1 และ 2 ของอุณหพลศาสตร์
Prerequisite :Motion, force, gravity work and energy, collisions, rotational motion, bodies in
equilibrium, elastic and fractures, fluids, Vibrationsand, waves, sound and applications, heat
and the kinetic theory, the first and the second laws of thermodynamics.
วท.134 ฟิสิกส์สาหรับวิศวกร 2
3 (3-0-6)
SC134 Physics for Engineers II
วิชาบังคับก่อน : เคยศึกษา วท.133
ประจุไฟฟ้าและสนามไฟฟ้า กฎของเกาส์ ศักย์ไฟฟ้า ความจุไฟฟ้า ไดอิเล็กตริก กระแสไฟฟ้า
วงจรไฟฟ้ากระแสตรงและอุปกรณ์ แม่เหล็กและแม่เหล็กไฟฟ้า การเหนียวนาแม่เหล็กและกฎของฟาราเดย์
ตัวเหนี่ยวนา วงจรไฟฟ้ากระแสสลับ ทฤษฎีคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าและการประยุกต์ แสง เลนส์และทัศนอุปกรณ์
การสะท้อน การหักเห การเลี้ยวเบน การแทรกสอดและโพลาไรเซชัน ฟิสิกส์ยุคใหม่
Prerequisite: Have taken SC133
Electric charge and electric fields, Gauss’ law, electric potential, capacitance,
dielectrics, electric current, DC circuits and devices, magnets and electromagnets, magnetic
induction and Faraday’ s law, inductors, AC circuits, electromagnetic theory and
applications, light, lenses and optical instruments, reflection, refraction, diffraction,
interference and polarization, modern physics.
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วท.183 ปฏิบัติการฟิสิกส์สาหรับวิศวกร 1
1 (0-3-0)
SC183 Physics for Engineers Laboratory I
วิชาบังคับก่อน : ปฏิบัติการเกี่ยวกับ การวัดและความคลาดเคลื่อน แรงและการเคลื่อนที่ พลังงาน โมเมนตัม คลื่น
และความร้อน
Prerequisite :Laboratory practices involving measurement and errors, force and motion, energy,
momentum, waves and heat.
วท.184 ปฏิบัติการฟิสิกส์สาหรับวิศวกร 2
1 (0-3-0)
SC184 Physics for Engineers Laboratory II
วิชาบังคับก่อน : ปฏิบัติการเกี่ยวกับ สนามแม่เหล็กไฟฟ้า วงจรและเครื่องมือวัดทางไฟฟ้า ทัศนศาสตร์ และฟิสิกส์
ยุคใหม่
Prerequisite :Laboratory practices involving electro-magnetic fields, electric circuits and
instruments, optics and modern physics.
ค.111 แคลคูลัสพื้นฐาน
3 (3-0-6)
MA111 Fundamentals of Calculus
วิชาบังคับก่อน : อุปนัยเชิงคณิตศาสตร์ ระบบจานวนและฟังก์ชันเบื้องต้น แคลคูลัสอนุพันธ์และปริพันธ์ของฟังก์ชัน
ตัวแปรเดียว ลิมิตความต่อเนื่อง อนุพันธ์ และการประยุกต์อนุพันธ์ ปฏิยานุพันธ์ เทคนิคการหาปริพันธ์และ
การประยุกต์ปริพันธ์ ปริพันธ์ไม่ตรงแบบ อนุกรม ทฤษฎีของเทย์เลอร์ของฟังก์ชันพื้นฐาน การหาปริพันธ์เชิง
ตัวเลขเบื้องต้น
หมายเหตุ : ไม่นับหน่วยกิตให้ผู้ที่กาลังศึกษาหรือสอบได้ ค.211 หรือ ค.216 หรือ ค.218 หรือ คป.101
Prerequisite: Mathematical induction, number systems and elementary functions, calculus of
one variable functions, limit, continuity, the derivative and its applications, antiderivatives,
techniques of integrations and its applications, improper integrals, series, Taylor’s Theorem
for basic functions, numerical integration.
Note : There is no credit for students who are currently taking or have earned
credits of MA211 or MA216 or MA218 or AM101
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ค.112 เรขาคณิตวิเคราะห์และแคลคูลัสประยุกต์
3 (3-0-6)
MA112 Analytic Geometry and Applied Calculus
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ ค.111
เรขาคณิตวิเคราะห์ พิกัดเชิงขั้ว พีชคณิ ตของเวกเตอร์ในปริภูมิส ามมิติ เส้น ระนาบ และผิวใน
ปริภูมิสามมิติ ลิมิต ความต่อเนื่อง อนุพันธ์ และปริพันธ์ของฟังก์ชันค่าเวกเตอร์ แคลคูลัสของฟังก์ชันค่าจริง
หลายตัวแปรและการประยุกต์ ปริพันธ์ตามเส้นเบื้องต้น ปริพันธ์ตามผิว ทฤษฎีบทของเกาส์ กรีน และส
โตกส์ การวิเคราะห์ฟูเรียร์และลาปลาซและการประยุกต์
Prerequisite: Have earned credits of MA111
Analytic geometry, polar coordinates, vector algebra in three dimensional space,
line, plane and surface in three dimensional space, limit, continuity derivative and integral
of vector valued functions, calculus of real-valued functions of several variables and
theirs applications, introduction to line integrals, surface integrals, Gauss’ s Theorem,
Green’ s Theorem and Stokes’ Theorem, Fourier and Laplace analysis and theirs
applications.
ค.214 สมการเชิงอนุพันธ์
3 (3-0-6)
MA214 Differential Equations
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ ค.112 หรือ ค.119
สมการเชิงอนุพันธ์อันดับหนึ่ง สมการเชิงอนุพันธ์อันดับสอง สมการเชิงอนุพันธ์เชิงเส้นเอกพันธ์
สมการเชิงอนุ พัน ธ์เชิงเส้ นไม่เอกพัน ธ์ สมการเชิงอนุพันธ์อันดับสูง ผลเฉลยในรูป อนุกรมของสมการเชิง
อนุพันธ์เชิงเส้น ฟังก์ชันพิเศษ สมการเชิงอนุพันธ์ย่อย การหาผลเฉลยโดยการแปลงลาปลาซและการแปลงฟู
เรียร์ สมการเชิงอนุพันธ์ไม่เชิงเส้นเบื้องต้น การนาไปใช้แก้ปัญหาทางวิศวกรรม
Prerequisite: Have earned credits of MA112 of MA113 or MA219
First order differential equations, second order differential equations,
homogeneous linear differential equations, nonhomogeneous linear differential equations,
differential equations of higher order, series solution of linear differential equations, special
functions, partial differential equations, the Laplace transform and Fourier transform,
introduction to nonlinear differential equations, applications engineering problem solving.
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2.1.2 กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรม
วก.100 กราฟิกวิศวกรรม
ME100 Engineering Graphics
วิชาบังคับก่อน : -

3 (2-3-4)

ความสาคัญของการเขียนแบบ เครื่องมือและวิธีใช้ การเขียนเส้นและตัวอักษร การเตรียมงานเขียนแบบ
เรขาคณิตประยุกต์ การระบุขนาดและพิกัดความเผื่อ การเขียนภาพออโธกราฟิก ภาพพิคทอเรียล การเขียนภาพ
ด้วยมือเปล่า ภาพตัดและภาพช่วย การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในงานเขียนแบบ

Prerequisite : The significance of drawing. Instruments and their uses. Lining and ettering. Work
preparation. Applied geometry. Dimensioning and tolerancing. Orthographic drawing.
Pictorial drawing. Freehand sketching. Sections and auxiliary views.Computer aided drawing.
วย.100 จริยธรรมสาหรับวิศวกร
0 (0-0-0)
CE100 Ethics for Engineers
วิชาบังคับก่อน : จรรยาบรรณวิศวกรรม ผลกระทบของเทคโนโลยีต่อสังคม ปัญหาและประเด็นทางด้านจริยธรรม
และคุณธรรม แนวทางแก้ไขตลอดจนการป้องกัน เพื่อไม่ให้เกิดกรณีดังกล่าวกับลักษณะงานทางวิศวกรรม
ด้านต่างๆ การเข้าร่วมโครงการอบรมจริยธรรม เพื่อพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม วัดผลเป็นระดับ S หรือ U
(เข้าร่วมกิจกรรมกับที่ทางคณะวิศวกรรมศาสตร์จัดขึ้น)
Prerequisite : Ethical issues relevant to the engineering profession. Potential impact of
technoloty transfers and implementation with respect to society and its members.
Potential problems that may arise are studied along with possible ways to prevent them
from occurring and ways to deal with them once they occur. Grading is in S or U.
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วย.101 ความรู้เบื้องต้นทางวิชาชีพวิศวกรรมศาสตร์
1(1-0-2)
CE101 Introduction to Engineering Profession
วิชาบังคับก่อน : วิชาชีพวิศวกรรม บทบาทและหน้าที่ของวิศวกร วิศวกรรมสาขาต่างๆ หลักสูตรและการเรียนการ
สอนด้ า นวิ ศ วกรรมศาสตร์ วิ ช าพื้ น ฐานทางวิ ท ยาศาสตร์ แ ละวิ ศ วกรรมศาสตร์ ความรั บ ผิ ด ชอบและ
จรรยาบรรณของวิศ วกร วิธีการสื่ อ สารส าหรับงานทางวิศวกรรมเทคโนโลยีส ารสนเทศส าหรับ งานทาง
วิศวกรรม การแก้ปัญหาทางวิศวกรรม ความสาคัญของการทดสอบ การทดลอง และการเสนอผล กฎหมาย
เบื้ องต้น สาหรับวิศวกร วิศวกรกับ ความปลอดภัย วิศวกรกับสังคมและสิ่ งแวดล้อม วิศวกรกับการพัฒ นา
เทคโนโลยี คอมพิวเตอร์ในงานวิศวกรรม ความรู้พื้นฐานและปฏิบัติการเกี่ยวกับอุปกรณ์ เครื่องมือ และ
เครื่องจักร กรรมวิธีการผลิต และการใช้เครื่องมือวัดในงานอุตสาหกรรม
Prerequisite : Engineering profession, Roles and responsibilities of Engineers, Engineering fields,
Curriculum and courses in engineering, Basic science and engineering subjects,
Responsibility and ethics for engineers, Engineering communication, Information technology
in engineering, Problem solving in engineering, Importance of testing, experimentation, and
presentation, Basic law for engineers, Engineering safety, Engineering and society,
Engineering and environment, Engineering and technology development, Computers in
engineering, Basic knowledge and practice in tool and machine, Manufacturing process,
Usage of meaturement tool in industrial work.
วอ.121 วัสดุวิศวกรรม 1
3 (3-0-6)
IE121 Engineering Materials I
วิชาบังคับก่อน : ความสั ม พั น ธ์ระหว่าง โครงสร้าง สมบั ติ กระบวนการผลิ ต และการประยุ กต์ ใช้งานของกลุ่ ม
วิศ วกรรมหลั ก ได้แ ก่ โลหะ พอลิ เมอร์ เซรามิก ส์ และวัส ดุผ สม แผนภู มิส มดุล สมบั ติท างกล และก าร
เสื่อมสภาพของวัสดุ
Prerequisite : Relationship between structures, properties, production processed and
applications of main groups of engineering materials i.e, metals, polymers, Ceramics and
composites; phase equilibrium diagrams mechanical properties and materials degradation.
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2.2 วิชาเฉพาะด้าน
2.2.1 กลุ่มวิชาบังคับทางวิศวกรรม
1) กลุ่มวิชาบังคับในสาขา
วย.201 เขียนแบบสาหรับงานด้านวิศวกรรมโยธา
2 (1-3-2)
CE201 Drawing in Civil Engineering
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ วก.100
ทบทวนเนื้อหาเดิมของเขียนแบบทางวิศวกรรม 1 การเขียนแบบก่อสร้าง และแบบโครงสร้าง
พร้อมทั้งแบบขยาย สัญลักษณ์สาหรับวัสดุก่อสร้าง การเขียนแบบงานเชื่อม การเขียนแบบทางสถาปัตยกรรม
เช่น แปลน รูปด้าน รูปตัด และรูปขยาย การเขียนภาพ perspective เบื้องต้นเทคนิคการสเก็ตช์ภาพ
สั ญ ลั ก ษณ์ ในแบบทางวิ ศ วกรรมไฟฟ้ า ระบบสุ ข าภิ บ าล และระบบทางเครื่ อ งกล การอ่ า นแบบทาง
วิศวกรรมไฟฟ้า ระบบเครื่องกล และระบบสุขาภิบาล
Prerequisite: Have earned credits of ME100
Review the course of Engineering Graphics 1. Construction Drawing and structure
drawing and detail. Symbols of construction materials. Welding drawing. Architectural
graphics – plan view, side view, section and component details. Perspective. Technique of
free-hand sketching. Symbols of electrical system, sanitary system and mechanical system.
วย.202 กลศาสตร์วิศวกรรม - สถิตยศาสตร์
3 (3-0-6)
CE202 Engineering Mechanics - Statics
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ วท.133
การวิเคราะห์แรง กฏของนิ วตัน ผลรวมแรงลั พธ์ สมดุล ของแรง การประยุกต์ส มการสมดุลกับ
โครงสร้างและเครื่องจักร จุดศูนย์ถ่วง ทฤษฏีของแปปปัส คาน กลศาสตร์ของไหล ความฝืด การวิเคราะห์โดย
ใช้หลักของงานเสมือน เสถียรภาพของสมดุล เคเบิลโมเมนต์ความเฉื่อยของพื้นที่ โมเมนต์ความเฉื่อยของมวล
ความรู้เบื้องต้นในการวิเคราะห์หาโมเมนต์ดัด แรงเฉือน และการโก่งตัว
Prerequisite: Have earned credits of SC133
Force analysis; Newton’s law of motion; resultant; Equilibrium of forces;
Application of equilibrium equations for structures and machines; Center of gravity;
Theorems of Pappus. Beams; Friction; Virtual work and stability; Moment of inertia of an
area, mass; Introduction for bending moment, shear and deflection
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วย.203 คณิตศาสตร์ประยุกต์สาหรับวิศวกรโยธา
3 (3-0-6)
CE203 Applied Mathmatics for Civil Engineers
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ ค.214
พีชคณิตเชิงเส้น ทฤษฎีการคานวณอย่างประมาณขั้นต้น การแก้สมการพีชคณิตและสมการอดิศัย
การแก้สมการระบบเชิงเส้น สมการเชิงอนุพันธ์อันดั บที่ 1 และ 2 การแปลงฟูเรียร์และการแปลงลาปลาซ
แคลคูลัสเวกเตอร์ ผลเฉลยเชิงตัวเลขของสมการตัวแปรเดียว ผลเฉลยเชิงตัวเลขของสมการเชิงอนุพันธ์สามัญ
การวิเคราะห์ค่าผิดพลาด การหาผลเฉลยเชิงตัวเลขของระบบสมการเชิงเส้นโดยวิธีตรงและโดยวิธีทาซ้า การ
คานวณเชิงตัวเลขของค่าเฉพาะและเวคเตอร์เฉพาะ สมาชิกจากัด การแก้ปัญหาทางวิศวกรรมโดยใช้วิธีเชิง
ตัวเลขและโปรแกรมสาเร็จรูป
Prerequisite: Have earned credits of MA214
Linear algebra, introduction to the theory of approximations, solution of algebratic
and transcendental equations, solution of linear systems, first and second order differential
equations, Fourrier Transforms and Laplace transforms, vector calculus, numerical solutions
of one variable equations, numerical solutions of ordinary differential equations, error
analysis, numerical solutions of systems of linear equations (direct methods and iteration
methods), numerical methods in determining eigenvalues and eigenvectors, finite
elements, solving engineering problems by using numerical methods and mathematical
package.
วย.211 การสารวจ
3 (3-0-6)
CE211 Surveying
วิชาบังคับก่อน : หลักการเบื้องต้นของการสารวจ ทฤษฏีการวัดและความคลาดเคลื่อนและการปรับแก้พิกัดวงรอบ
เครื่องมือสารวจทั่วไป การวัดระยะและการสารวจด้วยโซ่และเข็มทิศ การสารวจด้วยโต๊ะแผนที่ การทาระดับ
การใช้ตรีโกณมิติในงานสารวจ การทาระดับพื้นที่ตัดด้านข้างและพื้นที่ตัดขวาง การคานวณพื้นที่และปริมาตร
การทาวงรอบด้วยกล้องวัดมุมและโซ่ระบบสเตเดีย การเก็บรายละเอียดทางราบและทางดิ่ง การทาระดับเส้น
ชั้นความสูงและการสารวจเพื่อทาแผนที่ภูมิประเทศอย่างละเอียด การหาอะชิมุทและแบริ่ง การหาระบบ
พิกัดของวงรอบการเขียนแผนที่ การวางแนวและวางระดับแนวทางกล้อง total station การวางโค้งแนวราบ
และแนวดิ่ ง ชนิ ด ต่ า งๆการค านวณงานดิ น และแผนผั ง มวลวั ส ดุ หลั ก การและความรู้ เ บื้ อ งต้ น ของ
photogrammetry วิธีการรีโมทเซนต์ซิ่ง และพื้นฐานระบบดาวเทียม
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Prerequisite: Introduction to surveying; Principle of measurement, error, and mistake; Chain
surveying and reconnaissance surveying; Levelling and trigonometric levelling; Route
surveying; Profile and cross-sectioning; Theodolite and traversing; Stadia surveying;
Measurement of horizontal and vertical angles; Data adjustment and correction; Error
propagation; Directions in surveying; Compass surveying; Plane tabling; Topographic
mapping and contouring; Tacheometry; Triangulation and Trilateration; Volume of
earthwork; Mass diagram; Horizontal curves; Vertical curves; Introduction and basic
principles of photogrammetry; Fundamental of remote sensing; Basic Global Positional
System
วย.212 ปฏิบัติการการสารวจ
1 (0-3-0)
CE212 Surveying Laboratory
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ หรือศึกษาพร้อมกับ วย.211
การวัดระยะทางด้วยการนับก้าว การเก็บรายละเอียดด้วยการใช้เทป การทาระดับแบบต่อเนื่อง
การทาระดับต่อเนื่องไปกลับบนหมุดเดียวกัน การหาระดับตามแนวเส้นและแนวตัดขวาง การตรวจสอบแนว
เล็งของกล้องระดับ การหาเส้นชั้นความสูง การทาวงรอบด้วยเข็มทิ ศ การรังวัดมุมราบและรังวัดมุมดิ่งด้วย
กล้องวัดมุม การทาวงรอบปิดด้วยกล้องวัดมุม การคานวณระยะทางโดยใช้เทคนิคสเตเดีย เทคนิคการวัดมุม
ซ้า การหาตาแหน่งด้วยดาวเทียมโดยใช้ GPS
Prerequisite: Have earned credits of CE211 or taking CE211 in the same semester
Hand on practice of basic surveying operations; reconnaissance surveying; distance
measurement by pacing; chain surveying, levelling nets; profile and cross-sectioning;
contouring; two-peg test; theodolite; vertical and horizontal angle measurements;
traversing; compass traversing; tacheometry by stadia; determination of stadia constant;
angle measurement by repetition method; vertical and horizontal curves layout; and
experience with photogrammetry and GPS
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วย.213 การฝึกสารวจภาคสนาม
1 (12-80-0)
CE213 Surveying Field Practices
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ วย.211 และ วย.212
หลั ก การเบื้ อ งต้ น ในการท างานส ารวจ พื้ น ฐานของการท างานภาคสนาม หลั ก การและการ
ประยุกต์ใช้กล้องวัดมุม การวัดระยะทางและทิศทาง ความคลาดเคลื่อนในการสารวจ ความคลาดเคลื่อนที่
ยอมรับได้ การปรับแก้ข้อมูล ทฤษฎีส ามเหลี่ยม การคานวณค่าถูกต้องของค่าอาซิมุท ความถูกต้องในการหา
ค่าพิกัดของวงรอบในแนวราบ ความถูกต้องของค่าระดับ การสารวจภูมิประเทศ การทาแผนที่และสร้าง
แบบจาลองภูมิประเทศของพื้นที่ที่ทาการศึกษา
(ปฏิบัติการในสนามไม่น้อยกว่า 80 ชั่วโมงในช่วงปิดภาคการศึกษา และมีการบรรยายและการ
อภิปรายนาเสนอผลงานไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง)
Prerequisite: Have earned credits of CE211 and CE212
Introduction to surveying work; basic field works, leveling; principles and
applications of theodolites; distance and direction measurements; errors in surveying,
acceptable error, data correction, triangulation; precise determination of azimuth; precise
traverse plane coordinate system, precise leveling; topographic survey; map plotting and
topographic model.
(Field practice not les than 80 hours with lecture and presentation not less than
12 hours during 3rd semester or summer break)
วย.221 กลศาสตร์ของแข็ง 1
3 (3-0-6)
CE221 Mechanics of Solids 1
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ วย.202
หลักการเบื้องต้นเกี่ยวกับกลศาสตร์ของวัตถุที่เปลี่ยนรูปได้ภายใต้การกระทาของแรง ความสัมพันธ์
ระหว่างแรงหน่วยแรงและการเสียรูปของวัตถุ ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยแรงและความเครียด ทฤษฏีการ
บิดและการดัดของวัตถุในช่วงยืดหยุ่นเชิงเส้น และไดอะแกรมแรงเฉือนและโมเมนต์ดัด หน่วยแรงดัดและ
หน่วยแรงเฉือนในคานรวมถึงหน่วยแรงรวม ทฤษฎีวงกลมของมอร์และหน่วยแรงรวม ทฤษฎีการวิบัติของ
วัสดุเบื้องต้นการโก่งของคานโดยวิธีอิน ติเกรต แรงเยื้องศูนย์ ทฤษฏีเบื้องต้นของการโก่งเดาะของวัตถุรับ
แรงอัด การทดสอบวัตถุ
Prerequisite: Have earned credits of CE202
Introduction to mechanics of deformable bodies; Relations among loads and
deformations; Stress-strain relationship; Axial loading. Torsion; Bending in elastic range;
Bending and shearing stresses in beams; Transformation of stress; Mohr’s circles and
combined stresss. Introduction to failure theory; Deflection of beams by integration;
Eccentric loading; Buckling of compression members; Material testing.
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วย.222 กลศาสตร์ของแข็งประยุกต์
3 (3-0-6)
CE222 Applied Mechanics of Solids
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ วย.221
การบิดของวัตถุที่มีหน้าตัดไม่เป็นรูปวงกลม คานโค้ง แรงดัดไม่สมมาตร หน่วยแรงเฉือนและจุด
ศูนย์ กลางแรงเฉือนทรงกระบอกและทรงกลม ผนังบางภายใต้แรงดัน เคเบิ้ล วัตถุภ ายใต้แรงกระทาร่วม
ทฤษฎีวงกลมของมอร์ ทฤษฎีการวิบั ติของวัสดุ ความรู้เบื้องต้นของวิธีพลังงานแรงกระแทก และความรู้
เบื้องต้นเกี่ยวกับการสั่นไหวของโครงสร้าง
Prerequisite: Have earned credits of CE221
Torsion of noncircular sections and thin-walled members; Curved beams.
Unsymmetrical bending; Shear center; Thin-walled cylinders and spheres under pressure;
Cables; Members under combined loading; Mohr’s circle; Failure theory; Introduction to
energy methods; Impact and repeated loading; Introduction to structural vibration.
วย.223 การวิเคราะห์โครงสร้าง 1
3 (3-0-6)
CE223 Structural Analysis I
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ วย.221
หลักการเบื้องต้นของการวิเคราะห์โครงสร้าง แรงปฏิกิริยา แรงเฉือนและโมเมนต์ดัดในโครงสร้างดี
เทอร์มิเนทเชิงสถิต วิธีวิเคราะห์ แรงจากรูปภาพ เส้ นอิทธิพลสาหรับโครงสร้างดีเทอร์มิเนทเชิงสถิต การ
วิเคราะห์การเสียรูปของโครงสร้างดีเทอร์มิเนทเชิงสถิตโดยวิธีงานเสมือนและพลังงานความเครียด แผนภาพ
Williot- Mohr การวิเคราะห์โครงสร้างอินดีเทอร์มิเนทเชิงสถิตโดยวิธีการเสียรูปที่คงตัว
Prerequisite: Have earned credits of CE221
Introduction to structural analysis; reactions, shears and moments in statically
determinate structures; graphic statics; influence line of statically determinate structures;
deflections of statically determinate structures by method of virtual work, strain energy;
Williot-Mohr diagrams; analysis of statically indeterminate structures by method of
consistent deformation.
วย.231 คอนกรีตและวัสดุก่อสร้าง
3 (3-0-6)
CE231 Concrete and Construction Materials
วิชาบังคับก่อน : การจาแนกประเภท องค์ประกอบทางเคมี และคุณสมบัติทางกายภาพของปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์
และมวลรวม สารผสมเพิ่ม การออกแบบส่วนผสมคอนกรีตและการควบคุมคุณภาพของคอนกรีต คุณสมบัติ
ของคอนกรีต การจาแนกประเภทและคุณสมบัติของเหล็กเสริมและเหล็กโครงสร้าง โลหะ โลหะผสม และ
ผลิตภัณฑ์ไม้สาหรับงานอาคาร อิฐ บล็อก และกระเบื้อง
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Prerequisite: Classification, chemical composition, and physical properties of Portland cement
and aggregates; Admixtures; Mix design and concrete quality control; Properties of
concrete; Classification and properties of reinforcing and structural steel; Metals, alloys,
and wood products in building; Brick, block, highway materials, and tile
วย.232 ปฏิบัติการทดสอบวัสดุก่อสร้าง
1 (0-3-0)
CE232 Construction Materials Testing
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ หรือศึกษาพร้อมกับ วย.231
การทดสอบความหนาแน่ น และค่าความละเอียดของปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ การทดสอบแบบ
ลอสแอนเจลลิส การทดสอบขนาดคละ หน่วยน้าหนัก ความถ่วงจาเพาะ และการดูดซึมน้าของมวลรวม การ
ทดสอบการไหลและกาลังรับแรงอัดของมอร์ต้าร์ การวิเคราะห์คอนกรีตสดการทดสอบวัสดุก่อสร้างในการรับ
แรงดึง แรงเฉือน แรงอัด แรงดัด และแรงบิด ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยแรงและความเครียด การวัดหน่วย
แรงและความเครียดโดยใช้เครื่องมืออีเล็กทรอนิคส์ ศึกษาพฤติกรรมในช่วงยืดหยุ่นของโครงสร้างจาลองแบบ
ต่างๆ วัสดุการทาง
Prerequisite: Have earned credits of CE231 or taking CE231 in the same semester
Test of density and fineness for Portland cement; Los Angeles Test; Test of
gradation, unit weight, specific gravity and water absorption of aggregates; Flow and
compression tests of mortar; Fresh concrete analysis; Construction materials tests for
tension, shear, compression, bending and torsion; Stress-strain curves; Stress and strain
measurement by using electrical instruments; Studies of elastic behavior of various
structural models
วย.271 กลศาสตร์ของไหลสาหรับวิศวกรโยธา
3 (3–0–6)
CE271 Fluid Mechanics for Civil Engineers
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ วท.133
คุณสมบัติของของไหล สถิตยศาสตร์ของของไหล สมการโมเมนตัม สมการพลังงาน สมการการ
ไหลต่อเนื่อง การไหลของของไหล การวิเคราะห์ทางมิติ และความเหมือนกัน การไหลในท่อ การวัดการไหล
การไหลที่ไม่ยุบตัว
Prerequisite: Have earned credits of SC133
Properties of fluid; Fluid static; Momentum and energy equations; Equation of
continuity and motion; Similitude and dimensional analysis; Flow in pipes; Flow measurement;
Steady incompressible flow.
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วย.272 ปฎิบัติการกลศาสตร์ของไหล
1 (0-3-0)
CE272 Fluid Mechanics Laboratory
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ หรือ ศึกษาพร้อมกับ วย.271
การอัตราการไหลของน้า การทดลอง Osborne Reynolds การวัดความสูงเมตราเซนตริก การ
ไหลข้ามผ่านฝาย,การทดลองเรื่องสมการเบอร์นูลี่ การหาแรงกระแทกของลาน้า การทดลองเรื่องท่อ การวัด
ความดันของของไหล การกระโดดของน้า สัมประสิทธิความขรุขระของแมนนิ่ง การไหลลอดประตูน้า การ
ต่อท่อแบบต่างๆ Surge tank and water hammer การทดสอบเครื่องสูบน้า การตกตะกอนและการกัด
เซาะ
Prerequisite: Have earned credits of CE271 or taking CE271 in the same semester
Flow measurement, Reynolds number experiment, Hydrostatic pressure, Flow over
weir, Metacentric height, Bernoulli’s apparatus, Impact of jet, Pipe experiment, Hydraulic
jump, Roughness coefficient of Manning, Flow through a sluice gate, Pipe network, Surge
tank and water hammer, Pump test and Sedimentation and erosion.
วย.321 การวิเคราะห์โครงสร้าง 2
3 (3-0-6)
CE321 Structural Analysis II
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ วย.223 และเคยศึกษา วย.203
การวิเคราะห์โครงสร้างอินดีเทอร์มิเนทเชิงสถิตโดยวิธีแรงอีลาสติก วิธีมุมและการเสียรูปวิธีการ
กระจายโมเมนต์ วิธีพลังงานความเครียดเส้นอิทธิพลสาหรับโครงสร้างอินดีเทอร์มิเนทเชิงสถิต การวิเคราะห์
โครงสร้างโดยวิธีการประมาณ หลักการเบื้องต้นของการวิ เคราะห์โครงสร้างโดยวิธีเมตริกซ์ หลักการเบื้องต้น
ของการวิเคราะห์โครงสร้างในช่วงพลาสติก
Prerequisite: Have earned credits of CE223 and taken CE203
Analysis of statically indeterminate structures by method of consistent
deformation, elastic load method, method of slope and deflection, moment distribution
method, strain energy; influence line of statically indeterminate structures; approximate
analysis; introduction to matrix structural analysis; introduction to plastic analysis.
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วย.331 การออกแบบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก
4 (3-3-6)
CE331 Reinforced Concrete Design
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ หรือ ศึกษาพร้อมกับ วย.321 และสอบได้ วย.231
คุณสมบัติของคอนกรีตและเหล็กเสริม พฤติกรรมของโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กภายใต้แรง
กระทาแบบต่างๆ เช่นแรงดัด แรงเฉือน แรงบิด และแรงอัด การออกแบบองค์ประกอบโครงสร้างคอนกรีต
เสริมเหล็กโดยวิธีหน่วยแรงใช้งาน และวิธีกาลังประลัย ข้อบทบัญญัติในการออกแบบการออกแบบคาน แผ่น
พื้น บันได เสา ฐานรากกาแพงกันดิน และโครงข้อแข็ง การยึดเกาะของเหล็กเสริม การให้รายละเอียดเหล็ก
เสริม ปฏิบัติการเสริมสร้างทักษะและประสบการณ์การออกแบบ
Prerequisite: Have earned credits of CE321 or taking CE321 in the same semester
and Have earned credits of CE231
Properties of concrete and reinforcing steel; Behaviors of reinforced concrete
members under bending, shear, torsion, and compression; Working stress and ultimate
strength design; Building code requirement and related laws; Design of beam, slab, stair,
column, footing, retaining wall, and rigid frame; Bonding of steel and concrete; Design
practice and detailing
วย.332 การออกแบบโครงสร้างไม้และโครงสร้างเหล็ก
4 (3-3-6)
CE332 Timber and Steel Design
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ หรือ ศึกษาพร้อมกับ วย.321
คุณสมบัติความยืดหยุ่นและกาลังความต้านทานของไม้ การออกแบบคาน องค์อาคารที่รับแรงอัด
แรงดึง และจุดต่อ ข้อกาหนด และข้อบังคับในการออกแบบโครงสร้างเหล็กทั้งวิธีหน่วยแรงที่ยอมให้ (ASD)
และวิธีตัวคูณความต้านทานและน้าหนักบรรทุก (LRFD) การออกแบบองค์อาคารรับแรงดึง คานและคาน
แผ่นเหล็กประกอบขนาดใหญ่ การออกแบบเสา เสาประกอบ โครงสร้างอาคารเหล็ก การออกแบบจุดต่อ
ด้วยสลักเกลียวหมุดย้าและการเชื่อม การฝึกการออกแบบ และรายละเอียดของโครงสร้างไม้และโครงสร้าง
เหล็ก
Prerequisite: Have earned credits of CE321 or taking CE321 in the same semester
Elastic and strength properties of wood; Design of beams, compression members,
tension members, joints; Codes and specifications of steel design of both ASD and LRFD;
Design of tension members, beams and plate girder, columns, beam-columns, built-up
members, and steel frames; Design of bolted, riveted and welded connections; Design
practice and detailing of steel and timber structures.
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วย.341 วิศวกรรมการก่อสร้างและการจัดการ
3 (3-0-6)
CE341 Construction Engineering and Management
วิชาบังคับก่อน : เคยศึกษา วย.331
ความรู้เบื้องต้นในการจัดการหลักการในการจัดการอุตสาหกรรมการก่อสร้างและองค์การก่อสร้าง
แผนผั งโครงการ กระบวนการส่ งมอบงานวิ ธี ก ารส าหรั บ การจั ด การเทคโนโลยี ก ารก่ อ สร้ า งสมั ย ใหม่
เครื่องจักรในการก่อสร้าง เพิร์ทซีพีเอ็มการพัฒนาโครงการการจัดการทรัพยากร การวัดความก้าวหน้าของ
โครงการ ความปลอดภัยในการก่อสร้าง ระบบการควบคุมคุณภาพของโครงการ
Prerequisite: Have taken CE331
An introduction to the business aspects of construction management including
organization and financial concerns during entry into business and for continued operation.
Project delivery systems; project organization; site layout; project planning; modern
construction technology; construction equipments; critical path method (CPM); resource
management; progress measurement; construction safety; quality system.
วย.351 ปฐพีกลศาสตร์
3 (3-0-6)
CE351 Soil Mechanics
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ วย.221
การกาเนิดของดิน คุณสมบัติทางกายภาพและทางวิศวกรรมของดิน การจาแนกและจัดประเภท
ของดิน ส่วนประกอบและโครงสร้างของดินเหนียว การบดอัดดิน ความดันของน้าในดิน และหน่วยแรง
ประสิทธิผลของดิน การไหลซึมของน้าในดิน การทรุดตัวและทฤษฎีคอนโซลิเดชั่น หน่วยแรง ความเครียด
และการกระจายหน่วยแรงภายในดิน ความต้านทานแรงเฉือนของดินที่มีความเชื่อมแน่นและดินที่ไม่มีความ
เชื่อมแน่น การทดสอบดินและการเก็บตัวอย่าง เพื่อตรวจสอบคุณสมบัติทางวิศวกรรม พร้อมการประมวลผล
เจาะสารวจชั้นดิน ทฤษฎีกาลังรับน้าหนักของดินทฤษฎีที่เกี่ยวกับแรงดันดิน เสถียรภาพของลาดดิน
Prerequisite: Have earned the credits of CE221
Formation of soil; Physical and engineering properties of soil; Soil classification;
Soil composition and clay minerals; Soil compaction; Pore water pressure in soil and
effective stress concepts; Permeability of soil; Settlement and consolidation theory;
Stresses, strain and stress distribution within soil mass; Shear strength of cohesive and
cohesionless soil; Subsoil exploration, soil boring, sampling and testing; Bearing capacity
theory. Earth pressure theory, slope stability.
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วย.352 ปฏิบัติการปฐพีกลศาสตร์
1 (0–3–0)
CE352 Soil Mechanics Laboratory
วิชาบังคับก่อน : เคยศึกษา หรือ ศึกษาพร้อมกับ วย.351
การเจาะสารวจดินเพื่อเก็บตัวอย่างมาทาการทดสอบในห้องทดลอง โดยการทดสอบดินเพื่อหา
คุณสมบัติทางกายภาพและทางวิศวกรรมของดิน เช่น การหาค่าความถ่วงจาเพาะ การหาค่าดัชนีความเหนียว
การหาขนาดคละ การบดอัดดิน การหาค่า California bearing ratio การหาค่าความซึมน้า การทดสอบ
กาลังรับแรงเฉือนโดยไม่มีแรงกระทาทางด้านข้าง การทดสอบแรงเฉือนตรง การทดสอบแรงอัดสามแกน การ
ทดสอบการทรุดตัวของดิน
Prerequisite: Have taken CE351 or taking CE351 in the same semester
Soil boring and sampling; Tests for physical and engineering properties of soil such
as Specific gravity test, Plasticity index test, Grain size distribution test, Compaction test,
California bearing ratio test, Permeability test, Unconfined compressive strength test, Direct
shear test, Triaxial test, and Consolidation test
วย.353 วิศวกรรมฐานราก
3 (3-0-6)
CE353 Foundation Engineering
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ วย.351
การกระจายของหน่วยแรงภายในดิน การสารวจดินในสนาม ความสามารถรับแรงแบกทานของดิน
การออกแบบฐานรากตื้น ฐานรากแผ่ ฐานรากเสาเข็มเดี่ยว ฐานรากเสาเข็มกลุ่ ม การออกแบบฐานราก
เสาเข็มรับแรงด้านข้าง กาลังรับแรงถอนของเสาเข็ม การวิเคราะห์การทรุดตัวของฐานรากแผ่และฐานราก
เสาเข็ม เสถียรภาพของความลาดชันของดิน การออกแบบคันดินถม การออกแบบการขุดดินการป้องกันการ
เคลื่อนพังของดิน การวิเคราะห์แรงดันดินด้านข้าง การออกแบบกาแพงกันดิน เข็มพืด ความรู้ เบื้องต้นการ
ปรับปรุงคุณภาพของดิน
Prerequisite: Have earned credits of CE351
Stress distribution within soil mass; Subsoil exploration and testing; Soil-bearing
capacity; Shallow foundation analysis and design; Mat foundation; Deep foundation analysis
and design, single pile foundation, group effects; Laterally loaded pile foundation design;
Pullout resistance of pile; Settlement analysis of soil; Slope stability; Embankment and
slope excavation design; Slope protection; Lateral earth pressure; Earth retaining structure
analysis and design, retaining wall and sheet piles; Soil improvement; Introduction of soil
dynamics
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วย.361 วิศวกรรมการทาง
3 (3-0-6)
CE361 Highway Engineering
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ วย.211 และ วย.371 และเคยศึกษาหรือศึกษาพร้อมกับ วย.372
ประวัติการพัฒนาระบบถนน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับถนน หลักการเบื้องต้นในการวางแผนการ
สร้างถนนและการวิเคราะห์การจราจร การออกแบบทางเรขาคณิตและการจัดการ เศรษฐศาสตร์การเงินใน
การสร้างถนน การออกแบบผิวจราจรแบบยืดหยุ่นและแบบคอนกรีต วัสดุทาถนน การสร้างและบารุงรักษา
ถนน ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณยวดยานและการใช้ที่ดิน การออกแบบถนนแบบสองช่องจราจร แบบ
หลายช่องจราจร และแบบฟรีเวย์
Prerequisite: Have earned credits of CE211 and CE371 and Have taken CE372 or
taking CE372 in the same semester
Historical development of highways; highway administration; principles of highway
planning and traffic analysis; geometric design and operations; highway finance and
economic; flexible and rigid pavement design; highway materials; construction and
maintenance of highways; Interaction between traffic demand and land use; design of twolane highways, multilane highways, and freeway.
วย.362 วัสดุการทาง
3 (2-3-4)
CE362 Highway Materials
วิชาบังคับก่อน : วิวัฒนาการของวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างทาง ลักษณะโครงสร้างของผิวทาง คุณสมบัติของมวลรวม
แอสฟัลท์ซีเมนต์คัทแบคแอสฟัลท์ และแอสฟัลท์อีมัลชัน ชนิดและการใช้งานแอสฟัลท์คอนกรีตแบบผสมร้อน
มาตรฐานของวัสดุและการออกแบบส่วนผสมแอสฟัลท์คอนกรีตแบบผสมร้อน คุณสมบัติของวัสดุพื้นทางและ
รองพื้นทาง การปรับปรุงคุณภาพวัสดุการทาง การก่อสร้างผิวทาง ชนิดและการใช้งานแอสฟัลท์แบบผสมเย็น
การทดสอบวัสดุการทาง
Prerequisite: Historical development of materials used. in highway construction; pavement
structures; Properties of aggregates, asphalt cement, cut-back asphalt, and asphalt
emulsion; types of hot-mix asphalt and their applications; standard specification and mix
design of hot-mix asphalt; properties of base and sub bare materials; improvement of
highway materials; pavement construction; types of cold-mix asphalt and their
applications; and methods of testing of highway materials.
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วย.371 อุทกวิศวกรรม
3 (3-0-6)
CE371 Engineering Hydrology
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ วย.271 และ วย.272
หลักการพื้นฐาน น้าในชั้นบรรยากาศ ฝน การซึมลงใต้ดินของฝน การคายระเหย น้าลาธารและ
การวิเคราะห์ กราฟน้าท่า กราฟน้าท่าหนึ่งหน่วยและการประยุกต์ ทางเดินน้าหลาก แนวคิดของความน่าจะ
เป็นในการออกแบบทางอุทกวิทยา
Prerequisite: Have earned credits of CE271 and CE272
Basic principles; Atmospheric water; Precipitation; Infiltration; Evapotranspiration;
Groundwater; Streamflow and hydrograph analysis; Unit hydrograph and its applications;
Flood routing; Probability concept in hydrologic design
วย.372 วิศวกรรมชลศาสตร์
3 (3–0–6)
CE372 Hydraulic Engineering
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ วย.203 วย.371 และ เคยศึกษา วย.351
การประยุกต์หลักการของกลศาสตร์ของไหลเพื่อการศึกษาและวิเคราะห์งานทางด้านวิศวกรรมชล
ศาสตร์ การวิเคราะห์ระบบโครงข่ายท่อวอเตอร์แฮมเมอร์เสิจการไหลในทางน้าเปิดและการออกแบบ การ
คานวณการไหลแบบสม่าเสมอ การคานวณการไหลแบบแปรเปลี่ยน การออกแบบหน้าตัดทางชลศาสตร์ การ
วัดอัตราการไหลของการไหลในทางน้าเปิด ปัญหาของการไหลแบบไม่คงที่ เขื่อนเก็บกักน้า การเคลื่อนตัวของ
ตะกอนในทางน้าไหลเขื่อนแบบต่างๆ ทางน้าล้น เทอร์ไบน์และปั๊มแบบจาลองทางชลศาสตร์การระบายน้า
การหาแรงกระแทกของลาน้า
Prerequisite: Have earned credits of CE271 CE371 and Have taken the credits of
CE351
Application of Fluid Mechanics principles to study and practice of hydraulic
engineering; Piping systems; Water hammer; Surge; Pumps and turbines; Open channel flow
and design; Open channel flow measurement; Reservoir; Dams; Spillways; Hydraulic
models; Impact of jet
วย.381 วิศวกรรมการประปาและสุขาภิบาล
3 (3-0-6)
CE381 Water Supply and Sanitary Engineering
วิชาบังคับก่อน : เคยศึกษาหรือศึกษาพร้อมกับ วย.372
แหล่งน้าดิบ มาตรฐานและคุณภาพน้า ความต้องการและปริมาณน้าใช้ ระบบส่งน้าและระบบจ่าย
น้าประปา กระบวนการผลิตน้าประปา โคแอกกูเลชัน -ฟล็อกคูเลชัน การตกตะกอน การกรอง การฆ่าเชื้อ
โรค การทาให้น้าอ่อน การกาจัดเหล็กและแมงกานีส การกาจัดกลิ่นและรส
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Prerequisite: Have taken the credits of CE372 or taking CE372 in the same
semester
Water supply resources; Water quality standards; Water quantity and community
demand; Water transmission and distribution systems; Water treatment processes:
coagulation-flocculation, sedimentation, filtration, disinfection, softening, iron and
manganese removal, odor and taste removal.
วย.382 ปฏิบัติการวิศวกรรมการประปาและสุขาภิบาล
1 (0–3–0)
CE382 Water Supply and Sanitary Engineering Laboratory
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ หรือ ศึกษาพร้อมกับ วย.381
วิเคราะห์น้าและน้าเสียความขุ่นสีและสภาพนาไฟฟ้า พีเอช ความเป็นกรด และความเป็นด่าง จาร์
เทสต์คลอรีน คงเหลื อ ของแข็ง ออกซิเจนละลาย บีโอดี ซีโอดี ตรวจสอบคุณ ภาพน้ าทางแบคทีเรียและ
จุลินทรีย์
Prerequisite: Have earned credits of CE381 or taking CE381 in the same semester
Water and wastewater analysis; Turbidity, color and conductivity; pH, Acidity and
alkalinity; Jar test; Residual chlorine; Solids; Dissolved oxygen; Biochemical oxygen demand;
Chemical oxygen demand; Bacterial and microorganism examination of water.
วย.390 ฝึกงานทางวิศวกรรมโยธา
1 (ไม่น้อยกว่า 240 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษา)
CE390 Practical Training in Civil Engineering
วิชาบังคับก่อน: นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ขึ้นไปที่มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.00 และได้ศึกษา
รายวิชาบังคับในสาขาไม่น้อยกว่า 50 หน่วยกิต หรือได้รับอนุมัติจากภาควิชาวิศวกรรมโยธา
ฝึ กงานด้านวิศวกรรมโยธากับ บริษัท โรงงานหรือหน่ว ยงานราชการหรือรัฐวิส าหกิจที่ภ าควิช า
เห็นชอบมีกาหนดระยะเวลาไม่น้อยกว่า 6 สัปดาห์และไม่น้อยกว่า 240 ชั่วโมง นักศึกษาจะต้องส่งรายงาน
พร้อมทั้งนาเสนอสิ่งที่ได้จากการฝึกงาน
Prerequisite: To eligible to enroll this class, students need to have a minimum
GPA of 2.00 and have taken at least 50 credits of compulsory major courses, or consent
of the civil engineering department.
Civil engineering training in private or public sector approved by the department
for a minimum of 6 weeks and a minimum of 240 hours. Each student is required to submit
a report and to present his/her accomplishment.
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วย.491 สัมมนาทางวิศวกรรมโยธา
1 (0-3-0)
CE491 Civil Engineering Seminar
วิชาบังคับก่อน :เป็นการฝึกฝนให้นักศึกษารู้จักค้นคว้าวิเคราะห์วิจารณ์ทารายงานและนาเสนอรายงานต่อที่ประชุม
โดยนักศึกษาเป็นผู้เลือกหัวข้อที่ตนเองสนใจมาสัมมนาและนาเสนอรายงานต่อผู้เข้าประชุม
Prerequisite: Students are trained to research, analyse, discuss, and write reports. Students may
choose the selected topics or their topics interested and have to present their works in the
class. Each student requires to submit a report and makes a presentation.
2) กลุ่มวิชาบังคับทางวิศวกรรมนอกสาขา
วอ.261 สถิติวิศวกรรม
3 (3-0-6)
IE261 Engineering Statistics
วิชาบังคับก่อน : การนาเสนอและการวิเคราะห์ข้อมูล ทฤษฎีความน่าจะเป็น การแจกแจงทางสถิติ ทฤษฎีการสุ่ม
ตัวอย่าง การประมาณค่า การอนุ มานทางสถิติ การทดสอบสมมติฐาน การวิเคราะห์ความแปรปรวน การ
วิเคราะห์ การถดถอยและสหสั มพัน ธ์ การใช้วิธีการทางสถิติในการแก้ไขปั ญ หา การประยุกต์ส ถิติในเชิ ง
วิศวกรรม
Prerequisite:Presenting and analyzing data. Probability theory. Statistics distribution. Sampling
theory. Estimation theory statistical inference. Hypothesis testing. Analysis of variance.
Regression analysis and correlation. Using statistical methods as the tool in engineering
problem solving.
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2.2.2 กลุ่มวิชาเลือกทางวิศวกรรม
1) รูปแบบที่ 1 วิชาโครงงานทางวิศวกรรมโยธา
วย.492 โครงงานทางวิศวกรรมโยธา 1
1 (0-3-0)
CE492 Civil Engineering Project I
วิชาบังคับก่อน : ลงทะเบียนเรียนรายวิชาตามโครงสร้างของหลักสูตรนับถึงภาคการศึกษาก่อน
หน้าที่ลงทะเบียนเรียนวิชานี้ไม่น้อยกว่า 110 หน่วยกิต โดยนักศึกษาต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่
น้อยกว่า 2.00 และได้รับอนุมัติจากอาจารย์ผู้สอน
เป็นโครงงานที่เป็นการศึกษาค้นคว้าเบื้องต้นและหรือปฏิบัติการในเรื่องที่น่าสนใจทางวิศวกรรม
โยธาด้ว ยตัวนั กศึกษาเองและตามที่ภ าควิชาเห็ นว่าเหมาะสมโดยจะมีอาจารย์ของภาควิ ช าเป็นผู้ ควบคุม
แนะนา และนักศึกษาจะมีรายงานข้อเสนอและการนาเสนอโครงงานนี้
Prerequisite: Student with a minimum GPA of 2.0 and a cumulative credit, based
on the curriculum, prior to the enrolled semester of at least 110 credits, and consent of
instructor.
An individual research topic in various fields of civil engineering as approved by
the instructor with the consent of the Department. The project must be supervised by the
instructor. A proposal report and a presentation are required at the end of the course.
วย.493 โครงงานทางวิศวกรรมโยธา 2
2 (0-6-0)
CE493 Civil Engineering Project II
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ วย.492 และได้รับอนุมัติจากอาจารย์ผู้สอน
ต่อเนื่องในการทาโครงงานทางวิศวกรรมโยธา 1 (วย.492) จนถึงขั้นสุดท้าย นักศึกษาต้องนาเสนอ
โครงงานและมีรายงานพร้อมผลสรุ ปของโครงงานให้แก่ภาควิชา ในรายงานดังกล่าวจะเน้นการเสนอรายงาน
โดยใช้ภาษาไทยที่ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์และหลักการเขียนรายงานเช่นการใช้ภาษาการค้นหาและการใช้
ข้อมูลทางวิศวกรรมศาสตร์เป็นต้น
Prerequisite: Have earned credits of CE492 and consent of instructor
Continuation of civil engineering project I (CE492) to the final stage; a project
report and a presentation are required at the end of the course.The report must be written
with the correct Thai grammar and in the form of formal report.
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2) รูปแบบที่ 2 วิชาสหกิจศึกษาวิศวกรรมโยธา
วย.592 การเตรียมสหกิจศึกษาวิศวกรรมโยธา
0 (0-3-0)
CE592 Preparation for Co-operative Education in Civil Engineering
วิชาบังคับก่อน : ลงทะเบียนเรียนรายวิชาตามโครงสร้างของหลักสูตรนับถึงภาคการศึกษาก่อน
หน้าที่ลงทะเบียนเรียนวิชานี้ไม่น้อยกว่า 110 หน่วยกิต โดยนักศึกษาต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่
น้อยกว่า 2.00 และได้รับอนุมัติจากอาจารย์ผู้สอน
นักศึกษาปรึกษาปัญหาทางวิศวกรรมที่หน่วยงานต้องการให้ศึกษาวิเคราะห์ โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษา
และ/หรื อ วิ ศ วกรที่ ห น่ ว ยงานนั้ น เป็ น ผู้ ให้ ค าปรึก ษาและให้ ค าแนะน า นั ก ศึ ก ษาต้ อ งจั ด ท ารายงานทาง
วิศวกรรมที่แสดงถึงการศึกษาเบื้องต้น ปัญหาที่จะทาการศึกษา ขอบเขตของการศึกษา และแนวคิดเบื้องต้น
ในการแก้ปัญหา เพื่อนาเสนอต่อกรรมการโครงงานสหกิจศึกษา วัดผลเป็นระดับ S หรือ U
Prerequisite: Student with a minimum GPA of 2.0 and a cumulative credit, based
on the curriculum, prior to the enrolled semester of at least 110 credits, and consent of
instructor.
Student consults with the organization about a specific engineering problem to be
studied. This must be conducted under supervision of a project advisor and/or engineer (s)
in the organization. An engineering report that shows preliminary study, problem to be
studied, scopes of work and preliminary concepts of the study must be submitted and
presented to a cooperative project committee. Grading is in S or U.
วย.593 สหกิจศึกษาวิศวกรรมโยธา
6 (ไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์)
CE593 Co-operative Education in Civil Engineering
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ วย.592
การศึกษาปัญหาโดยละเอียดตามที่ได้กาหนดขอบเขตของการศึกษา และแนวทางเบื้องต้นในการ
แก้ปั ญหาไว้แล้ว โดยมีอาจารย์ ที่ป รึกษาและ/หรือวิศวกรในหน่วยงานที่ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา เป็นผู้ให้
คาปรึกษาและแนะนา นักศึกษาต้องจัดทารายงานฉบับสมบูรณ์ที่แสดงถึงรายละเอียดการปฏิบัติงานสหกิจ
ศึกษา ผลการศึกษาและแก้ไขปัญหา เพื่อนาเสนอต่อกรรมการโครงงานสหกิจศึกษา
Prerequisite: Have earned credits of CE592
A detail study following the scope of work and preliminary concepts previously
defined in the prerequisite subject. The study will be conducted under a project advisor
and/or an engineer of the cooperative organization. Upon finishing of the study, the
student must submit a complete report that presents details of the work done and present
to a cooperative project committee.
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3) วิชาเลือก
วย.295 การเขียนแบบและกราฟฟิกทางวิศวกรรม
3 (2-3-4)
CE295 Graphics and Drawings in Engineering
วิชาบังคับก่อน : ความสาคัญของการเขียนแบบ เครื่องมือและวิธีใช้ การเขียนเส้น ตัวอักษร การบอกขนาดและ
ความคลาดเคลื่อนเรขาคณิตประยุกต์ การกาหนดภาพ และรายละเอียด ทฤษฎีการฉายภาพออโธกราฟิก
การสเก็ตภาพด้วยมือ ภาพพิคทอเรียล ภาพตัด ภาพวิวเสริม แบบแสดงรายละเอียด แบบถอดประกอบ การ
ใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในงานเขียนแบบสาระสาคัญในการเขียนแบบก่อสร้างและแบบโครงสร้างสัญลักษณ์ที่
สาคัญสาหรับวัสดุก่อสร้างและงานเชื่อม หลักการเขียนแบบทางสถาปัตยกรรม สัญลักษณ์ที่สาคัญในแบบทาง
วิศวกรรมไฟฟ้า ระบบสุขาภิบาล และระบบทางเครื่องกล
Prerequisite: The importance of drawing, tools and methods, line drawing, lettering,
dimensioning and tolerancing, applied geometry, picture defining and details; Orthographic
theory,freehand, sketching, pictorial, cross section picture,anxiliary views, detail and
assembly drawings, drawing by computer; Principles of construction drawing and
infrastructure drawing. Symbols for construction materials and welding. Architectural
drawing; Power electrical, mechanical, and sanitary system drawings.
วย.414 การสารวจด้วยแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศ
3 (3-0-6)
CE414 Photogrammetry
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ วย.211
หลักการและประโยชน์ของภาพถ่ายทางอากาศในงานสารวจ ความรู้เรื่องกล้อง ลักษณะและชนิด
ของภาพถ่ายทางอากาศ มาตราส่วนภาพถ่ายทางอากาศ การวัดพิกัดภาพถ่ายทางอากาศ การคานวณระดับ
บิน ความเหลื่อมการมองภาพสามมิติ การจัดภาพ การปรับแก้ภาพถ่ายทางอากาศ การวางแผนการถ่ายภาพ
การทาภาพโมเสคภาพถ่ายตั้งฉาก การแปลภาพถ่ายทางอากาศ การสารวจใต้พิภพ การสารวจท้องน้า การ
สารวจโดยการใช้เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ ความรู้เบื้องต้นทางดาราศาสตร์
Prerequisite: Have earned credits of CE211
Principles of photogrammetry. Geometry of aerial photographs. Cameras and
Photogrammetric optics. Stereoscopic viewing and parallax measurement. Flight planning.
Ground control. Mosaic Rectification. Orthophotography Underground surveying.
Hydrological surveying. Measurement by electronic instrument. Introduction to astronomy.
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วย.415 เทคโนโลยีการสารวจ
3 (3-0-6)
CE415 Surveying Technology
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ วย.211
การส ารวจและการใช้ เ ครื่ อ งมื อ อิ เ ล็ ก ท รอนิ คส์ การรั ง วั ด โดยใช้ ด าวเที ย ม : ระบ บ
GPS/GLONASS/Galileo/COMPASS/QZSS ระบบพิกัด และระบบเวลาของดาวเทียมนาหน การวิเคราะห์
ตาแหน่ งอย่ างง่ายในสองและสามมิติ เทคนิ ควิธีการหาตาแหน่ง สถานภาพทางเรขาคณิ ตของดาวเทียม
(DOPs) ปั จ จั ย ที่ มี ผ ลกระทบต่ อ การหาต าแหน่ งด้ ว ยดาวเที ย มน าหน และความรู้พื้ น ฐานของระบบภู มิ
สารสนเทศ
Prerequisite: Have earned credits of CE211
Electronic surveying; Fundamental satellite navigation, positioning, timing and
surveying. Satellite systems: GPS/GLONASS/Galileo/COMPASS/QZSS, Geodetic coordinate
systems. Satellite timing system, Positioning 2D and 3D analysis. Positioning techniques.
Factor affecting precision of satellite positioning. Dilutions of precision (DOPs), GIS
fundamental.
วย.424 การจาลองและเทคนิคการทดลองแบบจาลองโครงสร้างเบื้องต้น
3 (3-0-6)
CE424 Introduction to Structural Modeling and Experimental Techniques
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ วย.331
แนวคิดเบื้องต้นด้านการจาลองโครงสร้างทางกายภาพประโยชน์และข้อจากัดของ การวิเคราะห์
แบบจ าลองทางกายภาพ ทฤษฏี พ าย ของบั ก กิ ง แฮม แบบจ าลองที่ มี ค วามคล้ า ยคลึ ง อั น ดั บ หนึ่ ง
แบบจาลองที่บิดเบือน ความคล้ายคลึงที่ต้องการ แบบจาลองในช่วงและเกินช่วงพิกัดยืดหยุ่น เทคนิคการ
ขึ้นรูปแบบจาลอง หลักและการประยุกต์ใช้เครื่องมือตรวจวัด รูปแบบและเทคนิคการใส่น้าหนักบรรทุกใน
ห้องปฏิบัติการ อิทธิพลของ ขนาด ความแม่นยา และ ความน่าเชื่อถือ ของแบบจาลอง การประยุกต์ใช้งาน
แบบจาลองและกรณีศึกษา
Prerequisite: Have earned credits of CE331
Introduction to Physical Modeling in Structural Engineering. Advantages and
Limitations of Physical Model Analysis. Bucklingham’s Pi Theorem. Models with First-Order
Similarity. Distorted Models. Similitude Requirement. Elastic and Inelastic Models. Model
Fabrication Techniques. Principle and Application of Instrumentation. Loading Systems and
Laboratory Techniques.Size Effects, Accuracy, and Reliabilities in Models.Model Applications
and Case Studies.

55

มคอ.2

วย.425 การวิเคราะห์โครงสร้างโดยวิธีเมตริกซ์
3 (3-0-6)
CE425 Matrix Structural Analysis
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ หรือ ศึกษาพร้อมกับ วย.321
หลักการและทฤษฎีพื้นฐานในการวิเคราะห์โครงสร้างโดยวิธีเมตริกซ์ แบบจาลองทางคณิตศาสตร์
ในการวิเคราะห์ หลักการของวิธีสติฟเนสและวิธีเฟลคซิบิลลิตี้ กระบวนการวิเคราะห์ การวิเคราะห์โครงสร้าง
โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ความรู้เบื้องต้นของวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์
Prerequisite: Have earned credits of CE321 or taking CE321 in the same semester
Principles and basic concepts in structural analysis using matrix method;
Mathematical modelling of structural problems; Matrix and flexibility method; Analysis
procedure; Applications to computer programming; Introduction to finite element method
วย.426 พลศาสตร์โครงสร้างพื้นฐาน
3 (3-0-6)
CE426 Fundamental of Structural Dynamics
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ หรือศึกษาพร้อมกับ วย.321
องค์ประกอบของระบบพลวัติ ระบบที่มีระดับขั้นความเสรีเท่ากับหนึ่ง การสั่นแบบอิสระ การสั่น
เนื่องจากแรงภายนอกแบบฮาร์โมนิค ผลตอบสนองจากแรงกระตุ้น การหาผลตอบสนองโดยวิธีทางตัวเลข
ระบบที่มีระดับขั้นความเสรีมากกว่าหนึ่ง ระบบที่พิจารณาคุณสมบัติแบบต่อเนื่อง การออกแบบโครงสร้าง
ต้านทานแรงลมและแรงเนื่องจากแผ่นดินไหว
Prerequisite: Have earned credits of CE321 or taking CE321 in the same semester
Basic components of dynamic system; single degree-of-freedom system; free
vibration; harmonically forced vibration; impulse response; numerical analysis of dynamic
response; multi degree-of-freedom system; continuous system; wind and earthquake
resistant design of structures
วย.427 วิธีไฟไนต์เอลิเมนต์เบื้องต้น
3 (3-0-6)
CE427 Introduction to Finite Element Method
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ วย.321
ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์ หลักการและทฤษฎีพื้นฐานในการวิเคราะห์ปัญหาโดยใช้
ไฟไนต์เอลิเมนต์ สมการของไฟไนต์เอลิเมนต์ การวิเคราะห์ปัญหาหนึ่งและสองมิติ การวิเคราะห์โครงสร้าง
ด้วยวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์ การวิเคราะห์โครงสร้างโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
Prerequisite: Have earned credits of CE321
Finite element method and problem solving; Principles and basic concepts of
finite elements; Equations of finite elements; One- and two-dimensional problems;
Structural analysis using the finite element method; Computer programming
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วย.428 การประเมินและตรวจสอบสภาพโครงสร้างเบื้องต้น
3 (3-0-6)
CE428 Introduction to Structural Inspection and Evaluation
วิชาบังคับก่อน : หลักการเบื้องต้นสาหรับการประเมินและตรวจสอบสภาพโครงสร้าง วิธีการเลือกสรรการประเมิน
และตรวจสอบสภาพโครงสร้างที่เหมาะสมเบื้องต้น ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวิธีการตรวจสอบและประเมิน
สภาพของโครงสร้าง เช่น การตรวจสอบโครงสร้างของอาคารโดยวิธีการพินิจ การทดสอบแบบไม่ทาลายและ
กึ่งทาลาย การประเมินและแก้ไขความไม่แน่นอนและข้อจากัดในประสิทธิภาพของการทดสอบแบบไม่ทาลาย
และกึ่งทาลาย
Prerequisite: Introduction to structural condition evaluation/ assessment; Basic concept for
optimal structural condition evaluation/ assessment decision making; Introduction to
structural condition evaluation/assessment methods such as Visual inspection for building
structure, Non-destructive evaluation ( NDE) and Semi-destructive evaluation ( SDE) ;
Calibration and evaluation of uncertainty and limitation in NDE and SDE abilities.
วย.429 พฤติกรรมและการออกแบบโครงสร้างเหล็กขั้นสูง
3 (3-0-6)
CE429 Advanced Design and Behavior of Steel Structures
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ วย.332
พฤติกรรมและการออกแบบขั้นสูง องค์อาคารรับแรงดึง แรงอัด แรงดัด องค์อาคารรับแรงดัดและ
แรงอัดร่วมกัน คานแผ่นเหล็ กประกอบขนาดใหญ่ การออกแบบจุดต่อและรอยต่อของอาคารเหล็ก หลักการ
และทฤษฎีพื้นฐานของมาตรฐานการออกแบบโครงสร้างเหล็ก การออกแบบระบบโครงสร้างอาคารสูง การ
ออกแบบโครงสร้างเหล็กต้านทานแรงลมและแรงแผ่นดินไหว
Prerequisite: Have earned credits of CE322
Advanced design and behavior of tension, compression, and bending member,
combined compression and bending member, plate girder, connections, concept and basic
theory for steel design standard, structural system design for high-rise building, wind- and
earthquake - resistant design for steel structures.
วย.435 การออกแบบสะพาน
3 (3-0-6)
CE435 Bridge Design
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ วย.331
ชนิดของสะพานและการก่อสร้างทฤษฏีการถ่ายน้าหนักบรรทุกในโครงสร้างสะพาน การวิเคราะห์
สะพานแบบมีจุดรองรับธรรมดาและแบบอินดีเทอร์มิเนทการออกแบบสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กสะพาน
คอนกรีตอัดแรงและสะพานเหล็กการวางแผนด้านเศรษฐศาสตร์ในงานสะพาน
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Prerequisite: Have earned credits of CE331
Selection of bridge and construction types. Theories of load distribution and
applications. Analysis of simple and continuous bridges. Bridges design made of reinforced
concrete, prestressed concrete and steel. Bridge economy.
วย.436 เทคโนโลยีคอนกรีตประยุกต์
3 (3-0-6)
CE436 Applied Concrete Technology
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ วย.231
คุณสมบัติการทดสอบและการใช้งานของปูนซีเมนต์ปอซโซลาน คุณสมบัติต่างๆของคอนกรีตที่
แข็งตัวแล้ว เช่น การซึมผ่านได้ของน้า ความทนทาน โมดูลัสความยืดหยุ่น การคืบและการหดตัว ผลกระทบ
ของการหดตัวที่มีต่อการกระจายของหน่วยแรงในโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก งานคอนกรีตในอากาศร้อน
งานคอนกรีตในอากาศเย็น สารผสมเพิ่ม การทดสอบแบบไม่บุบสลาย คุณสมบัติ การทดสอบและการใช้งาน
ของคอนกรีตน้าหนักเบา การออกแบบสัดส่วนผสมคอนกรีตน้าหนักเบา แบบหล่อคอนกรีต การตรวจสอบ
งานคอนกรีต การทดสอบคอนกรีตในสนาม การทดสอบการรับน้าหนักบรรทุกของโครงสร้างคอนกรีตเสริม
เหล็ก
Prerequisite: Have earned credits of CE231
Properties, testing and applications of pozzolan cement; Properties of hardened
concrete such as permeability, durability, modulus of elasticity, creep and shrinkage;
Effects of shrinkage on stress distribution in reinforced concrete structures; Concreting
during hot and cold weather; Admixture; Non-destructive testing; Properties, testing and
applications of lightweight concrete; Design of lightweight concrete mixes; Formwork for
concrete; Inspection of concrete work; Field testing of concrete; Load test of reinforced
concrete structures.
วย.437 การออกแบบคอนกรีตอัดแรง
3 (3-0-6)
CE437 Prestressed Concrete Design
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ วย.331
หลักการเบื้องต้นของการอัดแรง วัสดุและระบบการอัดแรงในคอนกรีต ข้อกาหนดเกี่ยวกับหน่วย
แรงที่ยอมให้ การสูญเสียกาลังอัดในคานคอนกรีตอัดแรง การวิเคราะห์และออกแบบคานชนิดคานเดี่ยวและ
คานต่อเนื่อง โครงข้อแข็ง แผ่นพื้นสาเร็จรูป การออกแบบเสาเข็ม
Prerequisite: Have earned credits of CE331
Fundamental concept of prestressed concrete; Materials and prestressing systems;
Allowable stresses provided by building code; Losses of prestressing force; Design of simply
supported beam, continuous beam, rigid frame, precast slab, and pile
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วย.438 การออกแบบอาคาร
3 (3-0-6)
CE438 Building Design
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ วย.331
ประเภทของอาคารและการก่อสร้าง หลักการในการวิเคราะห์และออกแบบโครงสร้างอาคาร การ
วิเคราะห์โครงข้อแข็งและคานต่อเนื่อง การออกแบบองค์อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก การออกแบบกาแพง
คอนกรีตเสริมเหล็กรับแรงเฉือนและแรงอัด การวิเคราะห์โครงสร้างเนื่องจากแรงลม การรับแรงร่วมของโครง
อาคาร การออกแบบฐานราก
Prerequisite: Have earned credits of CE331
Types of buildings and construction; Principles in analysis and design; Analysis of
frames and continuous beams; Reinforced concrete design; Design of reinforced concrete
walls for shear and compression; Wind loading; Structures under combined loads;
Foundation design
วย.439 เทคโนโลยีการออกแบบและการก่อสร้างในงานวิศวกรรมโยธา
3 (3-0-6)
CE439 Design and Constructure Technology in Civil Engineering
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ วย.331 วย.332 และ วย.341
เทคโนโลยีการออกแบบโครงสร้างและการก่อสร้างที่ทันสมัยในงานวิศวกรรมโยธา การทางาน
ร่วมกันระหว่างงานสถาปัตยกรรม งานวิศวกรรม และงานก่อสร้าง การประยุกต์ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่
ทันสมัยเพื่อการวิเคราะห์และการออกแบบในระบบ 3 มิติ ลักษณะพื้นฐานของการก่อสร้าง การประยุกต์ใช้
ความรู้ทางวิศวกรรมโยธาในการทางานก่อสร้าง
Prerequisite: Have earned credits of CE331 CE332 และ CE341
State-of-the-art structural design and construction technology for civil engineering;
co0operation among architectural, structural, and construction works; applications of
modern computer sortware for three-dimensional structural analysis and design;
fundamental characteristics of construction; implementations of civil engineering
knowledges for construction.
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วย.444 การจาลองสารสนเทศในงานวิศวกรรมโยธา
3 (3-0-6)
CE444 Building Information Modeling in Civil Engineering
วิชาบังคับก่อน : 1) สอบได้ วย.201 วย.331 วย.332 และ วย.341 หรือ 2) สอบได้ วย.201 และ
วย.331 และศึกษาพร้อมกับ วย.332 และ วย.341
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการจาลองสารสนเทศอาคาร การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการจาลอง
สารสนเทศอาคาร การสร้างแบบจาลองพื้นฐานทางโครงสร้าง การสร้างคาอธิบายรายละเอียดและข้อความ
ในเอกสารที่ใช้ในการก่อสร้าง การสร้างกาหนดการทางานและการจัดทารายละเอียดเพื่อการก่อสร้าง การบูร
ณาการระหว่างงานสถาปัตยกรรม งานโครงสร้าง และงานระบบประกอบอาคาร (งานเครื่องกล งานไฟฟ้า
และงานระบบท่อ) ในระบบการจาลองสารสนเทศอาคาร
Prerequisite: 1) Have earned credits of CE201 CE331 CE332 and CE341 or 2) Have
earned credits of CE201 and CE331, and taking CE332 and CE341 in the same semester
Introduction to Building Information Modeling (BIM); computer applications for BIM;
modeling of basic structural models; annotations and texts for construction documents;
schedules and detailing for construction; integration among architectural models, structural
models and mechanical-electrical-piping models within BIM approach.
วย.445 การประมาณราคางานก่อสร้าง
3 (3-0-6)
CE445 Construction Cost Estimating
วิชาบังคับก่อน : หลั กพื้น ฐานของการประมาณราคาก่อสร้าง เอกสารที่ใช้ส าหรับ การเตรียมเสนอราคาและท า
สัญญาการก่อสร้าง ชนิดของการประมาณราคา การถอดแบบและคิดเนื้องาน การวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วย
ของวัสดุ ค่าแรง และค่าเครื่องจักร การจัดเตรียมเอกสารเพื่อเสนอราคา จรรยาบรรณทางวิชาชีพและความ
รับผิดชอบตามกฎหมายทางด้านการประมาณราคา
Prerequisite: Basic concept of cost estimation, Bidding and contract documents, Estimating
methods, Work breakdown and quantity take-off, Unit cost analysis of materials, labour and
equipment, Document preparation for tendering, Professional ethics and legal liability in
tendering.
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วย.446 การควบคุมและตรวจงานก่อสร้าง
3 (3-0-6)
CE446 Construction Supervision and Inspection
วิชาบังคับก่อน : ความรู้ เบื้ อ งต้ น และหลั ก ปฏิ บั ติ ในการควบคุ ม และการตรวจงานก่ อ สร้ าง หน้ า ที่ แ ละความ
รับผิดชอบของผู้ตรวจงาน มาตรฐาน ข้อกาหนด เอกสาร และแบบฟอร์มในการตรวจงาน การสุ่มตัวอย่าง
และวิธีการทดสอบวัสดุก่อสร้าง รายการและขั้นตอนการตรวจงานในภาคสนาม
Prerequisite: Basic principles and practices in construction supervision and inspection, Duties
and responsibilities of inspector, Standards, codes, documents and forms used for
inspection, Sampling and testing methods of construction materials, Checklist and
procedure for field inspection.
วย.447 การจัดการเครื่องจักรกลก่อสร้าง
3 (3-0-6)
CE447 Construction Equipment Management
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ วย.341
วิธีการก่อสร้างและเครื่องจักรสาหรับการก่อสร้างอาคาร การก่อสร้างขนาดใหญ่และการก่อสร้าง
เชิ งอุ ต สาหกรรม วิธีก ารก่ อ สร้ างส าหรั บ ฐานรากชนิ ด ต่ า ง ๆ งานดิ น การก่ อ สร้างระบบพื้ น แบบต่ างๆ
รายละเอียดโครงสร้าง การหาสาเหตุและวิธีป้องกันการเสียหายในงานก่อสร้าง
Prerequisite: Have earned credits of CE341
Methods and equipment used in residential building; Heavy and industrialized
construction; Selection and efficient use of equipment; Equipment management and
maintenance
วย.448 สุขภาพ และความปลอดภัยในงานก่อสร้าง
3 (3-0-6)
CE448 Health and Safety in Construction
วิชาบังคับก่อน : หลักความปลอดภัยในงานก่อสร้าง สถิติการเกิดอุบัติเหตุ การตรวจหาสาเหตุของอุบัติเหตุและ
วิธีการป้องกัน การบันทึก และรายงานอุบัติเหตุ กฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย การวิเคราะห์ความเสี่ยง
จิตวิทยาความปลอดภัยเบื้องต้น หลักการจัดการความปลอดภัย
Prerequisite: Introduction to safety in construction, statistical data concerning accidents, causes
of accidents and safety measures, safety record and report, laws and regulations, risk
analysis, psychology in safety, construction safety management
61

มคอ.2

วย.449 กฎหมายในงานวิศวกรรมการก่อสร้างและการจัดการ
3 (3-0-6)
CE449 Laws in Construction Engineering and Management
วิชาบังคับก่อน : ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ กฎหมาย กฎหมายวิศวกร กฎหมายอาคาร กฎหมายตรวจสอบอาคาร
กฎหมายเกี่ยวกับความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ กฎหมายแรงงาน กฎหมายทางด้าน
สิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องในงานวิศวกรรมการก่อสร้างและการจัดการ
Prerequisite: Introduction to law, Engineer law, Building Control Law, Building inspection law,
Law related to offense on biding and tendering to public agencies, Labor law,
Environmental law related to construction engineering and management.
วย.454 กลศาสตร์ของหินเบื้องต้น
3 (3-0-6)
CE454 Introduction to Rock Mechanics
วิชาบังคับก่อน : การจาแนกหิน คุณสมบัติเชิงโครงสร้างมหภาคของหิน สเตอริโอกราฟิกและสเฟียริเคลโปรเจกชั่น
สาหรับธรณีโครงสร้าง การโก่งตัวและความแข็งแรงของหินแยก การวิเคราะห์เสถียรภาพความลาดชันของ
หินแยก หลักพื้นฐานกลศาสตร์ต่อเนื่องและกลศาสตร์แตกแยกที่ใช้ในการอธิบายกาเนิดและพฤติกรรมทาง
กายภาพของหิน
Prerequisite: Rock classification, macrostructure properties of rock, stereographic and spherical
projection for structural geology, deformation and strength characteristics of jointed rocks,
and stability analysis of slopes in jointed rocks; Principles of continuum and fracture
mechanics applied to the origin and physical behaviors of rock.
วย.455 ธรณีวิศวกรรม
3 (3-0-6)
CE455 Engineering Geology
วิชาบังคับก่อน: การกาเนิดและการเปลี่ยนแปลงของพื้นผิวโลก วัฏจักรของหิน การเคลื่อนตัวและการกระจายตัว
ของพื้นแผ่นดินและพื้นทะเล การเกิดแผ่นดินไหว กระบวนการเกิดหินอัคนีและหินแปร การจาแนกและการ
ตรวจสอบหิน ลาดับอายุทางธรณีวิทยา การสารวจและการทาแผนที่ธรณีวิทยา หลักธรณีโครงสร้าง รอย
เลื่อน รอยแยก และรอยคดโค้ง ตัวอย่างปัญหาทางธรณีวิทยาที่เกิดขึ้นในอดีต
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Prerequisite: Origin, growth, and deformation of the earth’s crust; Rock cycle, seafloor spreading
and plate tectonics; Earthquakes, igneous, and metamorphic processes and their products;
Classification and identification of rocks; Geological age determination and summary of
historical geology; Site investigations and basic field mapping; Introduction to structural
geology and continuum mechanics; Stress and strain in rocks; Faults, joints, and folds; Case
histories of geological problems in engineering
วย.456 การปรับปรุงคุณภาพของดิน
3 (3-0-6)
CE456 Soil Stabilization
วิชาบังคับก่อน: สอบได้ วย.351
หลักการทั่วไปของการปรับปรุงคุณภาพดิน การแบ่งประเภทของการปรับปรุงคุณภาพดิน วิธีการ
ปรับปรุงคุณสมบัติของชั้นดินทางกล หลักการของการบดอัดดิน การออกแบบการระบบระบายน้าของความ
ลาดชัน การใช้น้าหนั กบรรทุกล่วงหน้าและใช้ระบบระบายน้าตามดิ่ง การใช้สารเคมีผสมเพิ่ม การใช้ jet
grouting การใช้แผ่นวัสดุสังเคราะห์เสริมกาลังของดิน
Prerequisite: Have earned credits of CE351
Introduction to engineering ground modification; Classification of ground
modification techniques; Mechanical modification; Principles of soil densification; Drainage
of slope; Preloading and the use of vertical drains; Chemical modification; Modification at
depth by grouting; Soil reinforcement
วย.457 พลศาสตร์ของดินเบื้องต้น
3 (3-0-6)
CE457 Fundamental of Soil Dynamics
วิชาบังคับก่อน: สอบได้ วย.353
หลักการทั่วไปของการสั่นสะเทือน คลื่นในตัวกลางอิลาสติก คุณสมบัติของดินเมื่อรับแรงพลศาสตร์
การสั่นของฐานราก การยุบอัดตัวของดินภายใต้แรงพลศาสตร์ กาลังรับน้าหนักบรรทุ กแบบพลศาสตร์ของ
ฐานรากตื้น การวิเคราะห์ เสถียรภาพความลาดชันของคันดินถม หลักการทั่วไปของแผ่นดินไหว การเกิด
Liquefaction ของทราย เกณฑ์กาหนดความสั่นสะเทือนในงานวิศวกรรมปฐพี การลดความสั่นสะเทือนของ
ฐานราก
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Prerequisite: Have earned credits of CE353
Fundamentals of vibration; Wave in elastic medium; Properties of dynamically
loaded soil; Compressibility of soil under dynamic loads; Foundation vibration; Dynamic
bearing capacity of shallow foundation; Seismic stability of embankments; General
characteristics of earthquakes; Liquefaction of sand; Standard codes of dynamic in
geotechnical engineering; Vibration reducing of foundations.
วย.458 การประกันคุณภาพและการควบคุมคุณภาพงานดิน
3 (3-0-6)
CE458 Quality Assurance and Quality Control in Earth Work
วิชาบังคับก่อน: สอบได้ วย.351
บททบทวนด้านวัสดุ เครื่องจักร และลักษณะการก่อสร้างของงานดิน มาตรฐานการทดสอบและ
การวิเคราะห์ทางสถิติของผลการทดสอบที่เกี่ยวข้องกับงานดิน การรับผิดชอบการให้อานาจและการออก
ข้อกาหนดในการก่อสร้าง ความถี่ในการทดสอบ เกณฑ์การยอมรับงาน การเทียบเคียง และการแก้ไขงาน
กิจกรรมก่อนการก่อสร้างและการประเมินวัสดุ กิจกรรมในระหว่างก่อสร้างและหลังการก่อสร้าง
Prerequisite: Have earned credits of CE351
Review of materials, construction equipments, construction methods, and
standard testing used in earth work construction; Responsibility and authority; Construction
specification: testing frequencies, acceptance/rejection criteria, compatibility, and corrective
action; Preconstruction activities and material evaluation; Activities during construction and
post construction activities
วย.464 การวิเคราะห์การจราจรและความปลอดภัยเบื้องต้น
3 (3-0-6)
CE464 Introduction to Traffic and Safety Data Analysis
วิชาบังคับก่อน: สอบได้ วอ.261
การประยุกต์และใช้เทคนิคทางสถิติกับการศึกษาความปลอดภัยของการจราจรมาตรฐานความ
ปลอดภัยบนท้องถนน ข้อมูลจาเป็นที่ ใช้ในการวิเคราะห์ การปรับปรุงเพื่อเพิ่มความปลอดภัย การประยุกต์
และใช้เทคนิคทางสถิติกับการวิเคราะห์ทางวิศวกรรมขนส่ง
Prerequisite: Have earned credits of IE261
Application of analytical and statistical techniques to traffic safety studies, highway
safety standard, data requirements, safety enhancements, and other transportation
engineering analyses.
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วย.465 วิศวกรรมการจราจร
3 (3-0-6)
CE465 Traffic Engineering
วิชาบังคับก่อน : พฤติกรรม และทฤษฎีการจราจร ถนนและ ยานพาหนะ เวลาการเดินทาง และความล่าช้า ปริมาณ
และการไหลของการจราจร ความจุของถนน อุปกรณ์ควบคุมการจราจร การออกแบบสัญญาณไฟจราจร
และการควบคุมการจราจร
Prerequisite: Behavior and theory of traffic, roads and vehicles; Travel time and delay; Traffic
volume and traffic flow; Road capacity; Traffic control devices; Design of traffic signals;
Traffic operation and control.
วย.466 การวางแผนการขนส่งในเมือง
3 (3-0-6)
CE466 Urban Transportation Planning
วิชาบังคับก่อน : การขนส่งกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม การขนส่งโดยวิธีการต่างๆ เช่น ทางถนน ทางรถไฟ
ทางอากาศ ทางน้า ทางท่อ และทางสายพาน กระบวนการวางแผนการขนส่งในเมือง การพยากรณ์ความ
ต้องการเดินทาง การเกิดการเดินทาง การกระจายการเดินทาง การเลือกรูปแบบสาหรับการเดินทางและการ
ระบุ เส้ น ทางของเที่ย วเดิน ทาง แบบจ าลองการใช้ที่ ดินกั บการขนส่ ง เทคโนโลยีการขนส่ งในเมื อง การ
ประเมินผลการลงทุนด้านการขนส่ง
Prerequisite: Relationship between transportation and economical and social development;
Transportation by highways, railways, air, sea, pipelines, and belts; Process of urban
transport planning; Travel-demand forecasting; Trip generation, Trip distribution, Mode
choice, and trip assignment; Transport-land use models; Urban transport technology;
Evaluation of transport investment.
วย.467 วิศวกรรมพื้นถนนและการออกแบบ
3 (3-0-6)
CE467 Pavement Engineering and Design
วิชาบังคับก่อน : เคยศึกษา หรือศึกษาพร้อมกับ วย.361 และ วย.362
หลักของโครงสร้างและพื้นผิวแบบต่างๆ ส่วนประกอบของพื้นถนน น้าหนักการจราจร คุณสมบัติ
และพฤติ ก รรมของวั ส ดุ แ บบอี ล าสติ ก และวิ ส โคอี ล าสติ ก การวิ เคราะห์ ห าการเสี ย รูป ความเค้ น และ
ความเครี ย ด ความต้ านทานการล้ า และอายุก ารใช้ งานของถนน การออกแบบพื้ น ถนนประเภทโก่ งงอ
(ยืดหยุ่น) ได้ การออกแบบพื้นถนนปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตการออกแบบรอยต่อถนน การระบายน้าของ
พื้นถนนการต้านการไถลของผิวจราจรการประเมินคุณภาพถนนเพื่อการบารุงรักษา
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Prerequisite: Have taken CE361 and CE362 or taking CE361 and CE362 in the same
semester
Pavement structures and pavement types; pavement components; traffic loads;
proportion and behaviors of elastic and viscoelastic materials; determination of
displacement, stress, and strain; fatigue resistance and pavement life; design of flexible
pavement; design of Portland cement concrete pavement and joints; pavement drainage;
skid resistance of wearing surface; pavement evaluation for maintenance.
วย.468 ระบบขนส่งอัจฉริยะเบื้องต้น
3 (3-0-6)
CE468 Introduction to Intelligent Transportation Systems
วิชาบังคับก่อน: ความรู้เบื้ องต้น เกี่ย วกับ เทคโนโลยีส มัยใหม่ที่ ใช้ในด้ านการขนส่ ง การประยุกต์ใช้ระบบขนส่ ง
อัจฉริยะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในด้านการจราจร ด้านความปลอดภัย ด้านการจัดการ และด้านสิ่งแวดล้อม
ประเด็นเกี่ยวกับระบบขนส่งอัจฉริยะ
Prerequisite: Backgrounds of advanced technologies for transportation systems; application of
intelligent transportation system for mobility, safety, management, and environment; issues
in intelligent transportation system.
วย.469 การประเมินผลกระทบของการจราจร
3 (3-0-6)
CE469 Traffic Impact Assessment
วิชาบังคับก่อน: สอบได้ วย.361
วิธีในการวิเคราะห์ และกระบวนการต่างๆ เพื่อจัดทาการประเมินผลกระทบของการจราจรบนถนน
โครงข่ า ยใกล้ เคี ย ง อั น เนื่ อ งจากการก่ อ สร้ า งต่ า งๆ ที่ เกิ ด ขึ้ น ใหม่ เช่ น การสร้ า งอาคารส านั ก งาน
ห้างสรรพสินค้า การสร้างถนน การขยายถนน การสร้างและปรับปรุงจุดตัดของถนน
Prerequisite: Have earned credits of CE361
Analytical methods and procedures used for preparation of traffic impact
assessments on adjacent road networks for new developments, new roads, interchanges,
highway expansions, intersection improvements, and traffic caused by road constructions.
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วย.474 กฎหมายด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้า
3 (3-0-6)
CE474 Laws for Water Resources Management
วิชาบังคับก่อน: ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย กฎหมายและพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับการจัดการทรัพยากร
น้ าในประเทศไทยและในต่างประเทศ กฎหมายส าหรับ การจัดการลุ่ มน้ าระหว่างประเทศ แนวทางและ
มาตรการในการใช้กฎหมายเพื่อแก้ปัญหาและข้อขัดแย้งในการบริหารจัดการน้าในระดับท้องถิ่น ระดับลุ่มน้า
ระดับประเทศ และในระดับระหว่างประเทศ บทบาทของหน่วยงานราชการและเอกชนต่อการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้า กรณีศึกษาที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศ
Prerequisite: Introduction to law, related domestic and international laws and acts for water
resources management. Alternatives and measures in using laws to relief problems and
conflicts in water resources management at local level, river basin level, nation level, and
international level. Roles of government organizations and privat organizations in water
resources management. Case studies concerned both in domestic and international levels.
วย.475 การออกแบบทางวิศวกรรมชลศาสตร์
3 (3-0-6)
CE475 Hydraulic Engineering Design
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ หรือศึกษาพร้อมกับ วย.372
การประยุกต์กลศาสตร์ของไหล และหลักการชลศาสตร์ สาหรับศึกษาและปฏิบัติทางด้านวิศวกรรม
ชลศาสตร์ ระบบท่อ การกระแทกของน้า เครื่องสูบน้าและกังหัน การไหลในรางน้าเปิด การออกแบบอ่างเก็บ
น้า เขื่อน ทางน้าล้น แบบจาลองชลศาสตร์ และระบบระบายน้า
Prerequisite: Have earned credits of CE372 or taking CE372 in the same semester
Application of fluid mechanic / hydraulic principles to study and practice of
hydraulic engineering; piping systems; water hammer; pump and turbines; open channel
flow; design of reservoir , dams, spillways; hydraulic models, drainage system.
วย.476 วิศวกรรมน้าใต้ดิน
3 (3-0-6)
CE476 Groundwater Engineering
วิชาบังคับก่อน : การเคลื่อนที่ของน้าใต้ดิน สมการเชิงอนุพันธ์สาหรับการไหลของน้าใต้ดิน ชลศาสตร์ของน้าใต้ดิน
แบบคงที่ ชลศาสตร์ของน้าใต้ดินแบบไม่คงที่ การรุกล้าของน้าเค็ม หลักการเบื้องต้นของการใช้วิธีทาง
คณิตศาสตร์เพื่อแก้ปัญหาทางด้านน้าใต้ดิน
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Prerequisite: Groundwater movement; differential equation for groundwater flow; Steady state
groundwater hydraulics; unsteady state groundwater hydraulics; Saltwater intrusion;
Introduction to numerical solution to groundwater flow problems.
วย.477 การบริหารจัดการและวางแผนระบบทรัพยากรน้า
3 (3-0-6)
CE477 Water Resources Systems Planning and Management
วิชาบังคับก่อน: การวางแผนโครงการ การวิเคราะห์ระบบลุ่มน้าของโครงการโดยการจาลอง การออกแบบเบื้องต้น
ขององค์ประกอบของโครงการ การวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์ การบริหารจัดการน้าในระบบลุ่มน้าโดยการ
จาลอง โค้งควบคุมอ่างเก็บน้า กรณีศึกษา
Prerequisite: Project planning; basin system analysis of planned project by modeling; preliminary
design of project components; economic analysis; water management on basin systems by
modeling; reservoir rule curves; case studies.
วย.484 การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3 (3-0-6)
CE484 Environmental Impact Assessment
วิชาบังคับก่อน:แนวคิ ดและองค์ ป ระกอบของระบบนิเวศ การวิเคราะห์ ผ ลกระทบสิ่ งแวดล้ อมในประเทศไทย
ขั้นตอนการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม การทานายผลกระทบที่มีต่อคุณภาพอากาศ, เสียง, และคุณภาพ
น้า การมีส่วนร่วมของประชาชน การป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม การติดตามตรวจสอบคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม ความสัมพันธ์ระหว่างงานทางด้านวิศวกรรมและปัจจัยทางด้านสิ่งแวดล้อม
Prerequisite:Concept and organization of ecosystem; Environmental Impact Assessment (EIA) in
Thailand, EIA methodology; Prediction of impacts: Air quality, Noise, Water quality and its
environmental impact; Public participation; Mitigation of environmental impact;
Environmental quality monitoring: Interrelationship of engineering aspects and
environmental parameters.
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วย.485 การบริหารจัดการทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
3 (3-0-6)
CE485 Environmental Systems and Management
วิชาบังคับก่อน : แนวคิ ด พื้ น ฐานที่ เกี่ ย วข้ อ งและสั ม พั น ธ์ กั บ ผลกระทบสิ่ ง แวดล้ อ มในมุ ม มองทางวิ ศ วกรรม
สิ่งแวดล้อม การวิเคราะห์เพื่อการตัดสินใจเกี่ยวกับการป้องกันสิ่ งแวดล้อม นโยบายและการดาเนินการที่
เกี่ยวกับ สาธารณะ การจัดองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการบริห ารจัดการทางสิ่ งแวดล้ อมรวมทั้งโครงสร้างและ
บทบาทขององค์ ก ร การพั ฒ นาทางด้ า นนโยบาย วิ ธี ก ารต่ า งๆ ในการด าเนิ น งานด้ า นบริ ห ารจั ด การ
กรณีศึกษาต่างๆ เกี่ยวกับการป้องกันสิ่งแวดล้อม
Prerequisite: Basic interrelating effects on environmental in terms of environmental engineering
aspects; An analysis for decision making in environmental protection programs; Public
policy and action; Arrangement of organizations and institutes related to environmental
management including their structures and roles; Policy development; Management
approaches and program implementation; Case studies of specific environmental
protection.
วย.486 การสุขาภิบาลในอาคาร
3 (3-0-6)
CE486 Building Sanitation
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ วย.271
พื้นฐานเกี่ยวกับระบบสุขาภิบาลในอาคารเกณฑ์และมาตรฐานของระบบท่อการออกแบบระบบท่อ
ประปา (ระบบท่อน้าร้อน น้าเย็น และน้าดื่ม) ระบบสูบน้าการออกแบบท่อระบายน้าและท่ออากาศ ระบบ
ระบายน้าฝนระบบป้องกันอัคคีภัยระบบประปาในอาคารระบบบาบัดน้าเสียในอาคารและ การจัดการขยะมูล
ฝอยในอาคาร
Prerequisite: Have earned credits of CE271
Fundamentals of Building Sanitation; Law & regulations; Design of building water
supply (hot, cold & drinking water), Pumping system, Design of building drainage and vent
systems, Storm drainage system; Fire protection system; Building water treatment system,
building wastewater treatment system; Solid waste management in building
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วย.487 การออกแบบวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
3 (3-0-6)
CE487 Environmental Engineering Design
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ วย.381
การวิเคราะห์และออกแบบมาตรการต่างๆที่ใช้ในงานควบคุมสภาพแวดล้อมการประมาณค่าความ
ต้องการน้าใช้ระบบส่งน้าและระบบท่อจ่ายน้าประปา ระบบท่อรวบรวมน้าเสีย ระบบบาบัดน้าเสี ยและการ
กาจัดสลัดจ์ กระบวนการต่างๆ ที่ใช้ในงานประปาและงานกาจัดน้าเสีย
Prerequisite: Have earned credits of CE381
Analysis and design of environmental control measures. Water demand estimation.
Design of water transmission and distribution systems, wastewater collection system,
wastewater treatment andsludge facilities. Treatment processes for water supply and
wastewater.
วย.488 วิศวกรรมการประปาและการออกแบบ
3 (3-0-6)
CE488 Water Supply Engineering and Design
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ วย.381
แหล่งน้าเพื่อการประปา การประมาณค่าจานวนประชากรและความต้องการน้าใช้ การออกแบบ
โครงสร้างรับน้ าและสถานีสู บน้ า ถังผสมเร็วและถังกวนช้า ถังตกตะกอน ถังกรอง ถังสัมผั สคลอรีน การ
วางแผนและออกแบบโรงงานผลิตน้าประปา การออกแบบระบบจ่ายน้า
Prerequisite: Have earned credits of CE381
Sources of public water supply, population prediction, water demand estimation,
design of raw water intake and pumping station, rapid and slow mixing unit, sedimentation
unit, filtration unit, disinfection unit, planning and design of water treatment plant, design
of water distribution system.
วย.489 การออกแบบวิศวกรรมน้าเสีย
3 (3-0-6)
CE489 Wastewater Engineering Design
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ วย.381
อัตราการไหลและลักษณะเฉพาะของน้าเสียการออกแบบท่อรวบรวมน้าเสียแบบแยกและแบบรวม
ปั๊มน้าและสถานีสูบน้า การออกแบบระบบบาบัดน้าเสียทางกายภาพ เคมี และชีว ภาพ และการกาจัดสลัดจ์
และระบบระบายน้าทิ้ง
Prerequisite: Have earned credits of CE381
Flow rate and wastewater characteristics, design of combined and separated
sewers, pump and pumping stations, design of facilities for physical, chemical and
biological treatment of wastewater and disposal of sludge.
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วย.494 หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมโยธา 1
3 (3-0-6)
CE494 Special Topic in Civil Engineering I
วิชาบังคับก่อน : ได้รับอนุมัติจากอาจารย์ผู้สอน
หัวข้อที่น่าสนใจทางวิศวกรรมโยธา
Prerequisite: Consent of instructor
Lectures on topics of current and interesting issues in civil engineering.
วย.495 หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมโยธา 2
3 (3-0-6)
CE495 Special Topic in Civil Engineering II
วิชาบังคับก่อน : ได้รับอนุมัติจากอาจารย์ผู้สอน
หัวข้อที่น่าสนใจทางวิศวกรรมโยธา
Prerequisite: Consent of instructor
Lectures on topics of current and interesting issues in civil engineering.
วย.496 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุสาหรับวิศวกรโยธา
3 (3-0-6)
CE496 Object-Oriented Programming for Civil Engineers
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ วพ.101
การเขียนและพัฒนาโปรแกรมเชิงวัตถุที่มีเนื้อหาเหมาะกับวิศวกรโยธา ครอบคลุมหลักพื้นฐานเชิง
วัตถุ เช่น คลาส วัตถุ การห่อหุ้ม การสืบทอด การพ้องรูป และการใช้นามธรรม หลักและกระบวนการการ
พัฒนาโปรแกรมอย่างมีระบบ และตัวอย่างการพัฒนาโปรแกรมด้านวิศวกรรมโยธา
Prerequisite: Have earned credits of CN 101
Object-oriented programming and software development for civil engineers.
Topics cover basic concepts of object-oriented programming such as: class, object,
encapsulation, inheritance, polymorphism, and abstraction; good programming practice and
software development process; and case study on civil engineering software development
projects.
วย.497 การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในงานวิศวกรรมโยธา
3 (3-0-6)
CE497 Introduction to Computing in Civil Engineering
วิชาบังคับก่อน : ความรู้เบื้องต้นในการพัฒนาโปรแกรมและการใช้โปรแกรมคานวณในการแก้ปัญหาทางวิศวกรรม
โยธา การสร้างแบบจาลองการวิเคราะห์ข้อมูลโดยการใช้สถิติ การแสดงผลข้อมูล การเขียนแมคโคร การ
แก้ปัญหาพีชคณิตเชิงเส้น การออกแบบและสร้างส่วนต่อประสานกราฟฟิกกับผู้ใช้เบื้องต้น
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Introduction in programming and spreading in engineering problem-solving.
Introduction to data analysis by statistical methods Introduction to information design and
graphical representations. Introduction to macro programming. Introduction to linear
algebra programming. Introduction to graphical user interface.
วย.498 เทคโนโลยีสารสนเทศสาหรับวิศวกรรมโยธา
3 (3-0-6)
CE498 Information Technology for Civil Engineering
วิชาบังคับก่อน : ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบสารสนเทศในแง่ ทักษะ แนวคิด และศักยภาพ การจาแนกชนิดของ
สารสนเทศ การวิเคราะห์สารสนเทศเชิงตัวเลข การจัดการโครงการเกี่ยวกับระบบข้อมูลสารสนเทศ และการ
ตัดสินใจเชิงนโยบาย การประยุกต์ ใช้สารสนเทศในงานวิศวกรรมและการค้าอิเล็กทรอนิคส์ ความรู้เบื้องต้น
เกี่ยวกับกฎหมายอิเล็กทรอนิคส์
Introduction to information technology: skills, concepts, and capabilities; Classify
of information; Analysis of numerical information; Information technology project
management and strategic decision-making; Application of information technology in
engineering and E-commerce; Digital law fundamental.
วย.499 กระบวนการออกแบบและงานระบบต่างๆในอาคาร
3 (3-0-6)
CE499 Design Processes and Services for Buildings
วิชาบังคับก่อน :แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับกระบวนการออกแบบให้สอดคล้องกับสิ่งอานวยความสะดวกและระบบ
ต่างๆในงานอาคาร ได้แก่ ระบบไฟฟ้าและแสงสว่าง ระบบสุขาภิบาล ระบบป้องกันอัคคีภัย ระบบโทรศัพท์
และสารสนเทศ ระบบระบายอากาศและปรับอากาศ ระบบการขนส่งด้วยลิฟต์และบันไดเลื่อน ระบบความ
ปลอดภั ย และระบบอัต โนมั ติ การอนุ รัก ษ์ พ ลั งงานในอาคาร ผลกระทบด้ านการใช้พ ลั งงานต่ อสภาวะ
แวดล้อม การบริหารจัดการระบบต่างๆ ในอาคาร
Fundamental concepts of design process in conformity with utilities and services of
buildings Electricity and lighting systems, Sanitary and plumbing systems, Fire protection
equipment and systems, Telephone and information technology systems, Ventilation and
air-conditioning systems, Vertical transportation systems such as lift and escalator, security
and automation systems, Energy conservation in building, Impact of energy usage on
environment, Utilities management in buildings.
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วย.544 การวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์และการตัดสินใจสาหรับโครงการก่อสร้าง 3 (3-0-6)
วย.544 Economics and Decision Analysis for Construction Projects
วิชาบังคับก่อน :หลักเบื้องต้นในกระบวนการตัดสินใจ ความรู้พื้นฐานทางเศรษฐศาสตร์วิศวกรรม มูลค่าของเงิน
ตามเวลา กระแสเงินสดในโครงการและวิธีการประเมินค่า การวิเคราะห์การตัดสินใจในโครงการ และการ
เปรียบเทียบทางเลือก การวิเคราะห์ภายใต้อัตราเงินเฟ้อ ปัจจัยทางภาษีและการเสื่อมราคา การวิเคราะห์
ความอ่อนไหวของโครงการ การวิเคราะห์และบริหารความเสี่ยงทางการลงทุน
Introduction to decision making process, Fundamental principles in Engineering
Economics, Time value of money, Project cash flow and evaluation methods, Decision
analysis of projects and comparison of alternatives, Inflation, Taxes and depreciation,
Sensitivity analysis, Risk analysis and management for project investment
วย.564 วิธีการตัดสินใจทางเศรษฐศาสตร์
3 (3-0-6)
CE564 Economic Decision Methods
วิชาบังคับก่อน: การประยุกต์ใช้แนวคิดทางเศรษฐศาสตร์ การบริหารและการตัดสินใจกับระบบวิศวกรรมขนส่ง
การวิเคราะห์การลงทุน การวิเคราะห์ราคา การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการลงทุน การตัดสินใจภายใต้ความ
เสี่ยง การวิเคราะห์ผลกระทบของปัจจัยต่างๆ ในการลงทุน
Application of economics in decision-making process to transportation systems,
investment analysis, pricing analysis, impact analysis, and transport policy as it relates to
social, Decision making under risk, economics and environmental issues, legislative actions
affecting transportation issues.
วย565 เทคโนโลยีในงานชั้นทาง
3 (3-0-6)
CE565 Pavement Technology
วิชาบังคับก่อน : วย.221 และ วย.231
ศึกษาถึงคุณสมบัติของวัสดุชั้นทาง การออกแบบและการจัดการชั้นทาง โดยเน้นถึงการออกแบบชั้น
ทางแบบหยุ่นตัวและแบบแข็งเกร็งที่มีอายุการใช้งานยาวนานโดยวิธีกลศาสตร์เชิงประจักษ์ และเทคโนโลยี
และนวัตกรรมที่เกี่ยวกับวัสดุชั้นทางที่สามารถนามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้จริง
Prerequisite: Have earned credits of CE 221 and CE 231
Study of properties of pavement materials, pavement design and management.
Emphasis is placed on long-life mechanistic-empirical design of flexible and rigid
pavements and practical applications of pavement technology innovations.
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วย.584 วิศวกรรมและการจัดการขยะมูลฝอย
3 (3-0-6)
CE584 Solid Waste Engineering and Management
วิชาบังคับก่อน:การเกิดมูลฝอย, ปริมาณและองค์ประกอบของมูลฝอยชุมชน การเก็บรวบรวมมูลฝอย การขนส่ง
มูลฝอยและสถานีขนถ่ายมูลฝอยการคัดแยกและการนากลับมาใช้ใหม่การกาจัดมูลฝอย การหมักปุ๋ย การเผา
การฝังกลบ ทรัพยากรและพลังงานที่ได้จากมูลฝอย การจัดการมูลฝอยชุมชนแบบครบวงจร
Solid waste generation; Quantity and composition of solid wastes; Waste
collection; Solid waste transportation and transfer station; Waste separation and recycling;
Final disposal; Composting; Incineration; Land filling, Resources and energy recovery from
solid waste; Integrated solid waste management
วย.585 การควบคุมมลพิษอากาศและการออกแบบ
3 (3-0-6)
CE585 Air Pollution Control and Design
วิชาบังคับก่อน:ผลกระทบเนื่องจากมลพิษอากาศ สารมลพิษทางอากาศ แหล่งเกิดแบบเคลื่อนที่และแบบอยู่กับที่
มลพิษอากาศแบบโฟโตเคมิคัล อุตุนิยมวิทยาเกี่ยวกับมลพิษอากาศ การลอยขึ้นและการกระจายตัวของพลูม
เทคโนโลยีในการควบคุมมลพิษอากาศ ข้อบังคับและมาตรฐานเกี่ยวกับมลพิษอากาศ การเก็บตัวอย่ างอากาศ
และการวิเคราะห์ การออกแบบระบบควบคุมมลพิษอากาศ
Effects of air pollution; Air pollutants; Mobile and stationary sources; hotochemical
smog pollution; Meteorological aspects of air pollution; Plume rise and plume distribution;
Air pollution control technology; Air pollution control regulation and standard; Sampling
and analysis; Design of air pollution control system
วย.594 บูรณาการทางด้านวิศวกรรมโยธา
3 (3-0-6)
CE594 Integrated Sciences in Civil Engineering
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ หรือศึกษาพร้อมกับ วย.331 วย.332 วย.341 วย.353 วย.361 วย.372
และ วย.381
เป็นวิชาที่จะบูรณาการวิชาทางด้านวิศวกรรมโยธาโดยให้มีการเชื่อมโยงจากวิชาพื้นฐานทางด้าน
วิศวกรรม วิชาทางด้านการวิเคราะห์และการออกแบบทางด้านวิศวกรรมโยธา โดยอาศัยกรณีศึกษา
Prerequisite: Have earned credits of CE331 CE332 CE341 CE353 CE361 CE372 and
CE381 or taking CE331 CE332 CE341 CE353 CE361 CE372 and CE381 in the same semester
Integrated Sciences between civil engineering fundamental sciences and civil
engineering design sciences by using Problem Based Leaning as case study.
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วย.595 ความรู้เบื้องต้นทางด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
3 (3-0-6)
CE595 Introduction to Real Estate Development
วิชาบังคับก่อน :ภาพรวมตลาดอสั งหาริมทรัพ ย์ ในปัจจุบัน และอนาคต หลั กพื้น ฐานที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม
อสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ ได้ แ ก่ กฎหมายที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ ที่ ดิ น วิ ธี ก ารประเมิ น และคั ด เลื อ กอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์
การวิเคราะห์ทางการตลาดในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ การเงินอสังหาริมทรัพย์ ปัจจัยที่มีผลการพัฒนาที่ดินเพื่อ
การอสังหาริมทรัพย์
Prerequisite : An overview of the real estate development business for today and in the future,
Overview of all principles related to the real estate industry with emphasis on Legal
Environment and site selection of Real Estate, Appraisal Process, Market Analysis, Real
Estate Transactions and finance, Development constraints which affect real estate
development
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3.2 ชื่อ สกุล เลขประจาตัวประชาชน ตาแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์
3.2.1 อาจารย์ประจาหลักสูตร *
ลาดับ เลขประจาตัว
ที่
ประชาชน
1
565999000xxxx

2

510209903xxxx

3

352080015xxxx

4

340990064xxxx

5

333990002xxxx

สาเร็จการศึกษาจาก
สถาบัน
ปีพ.ศ.
นคร ภู่วโรดม
Ph.D. Structural Engineering
Saitama University, Japan
2539
M.Eng. Structural Engineering
Asian Institute of Technology
2536
วศ.บ. วิศวกรรมโยธา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2534
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดนัย วันทนากร
Ph.D. Construction Engineering & Management University of Nottingham, United Kingdom 2544
M.Sc. Construction Engineering & Management University of Missouri-Columbia, U.S.A.
2530
วศ.บ. วิศวกรรมโยธา
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารธนบุรี 2525
อาจารย์
วรุณศักดิ์ เลี่ยมแหลม D.Eng Environmental Engineering
Asian Institute of Technology
2550
M.Eng Water and Wastewater Engineering
Asian Institute of Technology
2546
วศ.บ.
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2544
รองศาสตราจารย์ สายันต์ ศิรมิ นตรี
ปร.ด. วิศวกรรมโยธา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2554
วศ.ม. วิศวกรรมโยธา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2538
วศ.บ. วิศวกรรมโยธา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2532
อาจารย์
กฤษฏา ไชยสาร
Ph.D. Civil Engineering
University of Cambridge
2557
2550
M.Eng. Civil Engineering
University of Cambridge
ตาแหน่งทาง
วิชาการ
รองศาสตราจารย์

ชื่อ - สกุล

คุณวุฒิ

B.A.

สาขาวิชา

Civil Engineering

2549

Unibersity of Cambridge

ลาดับที่ 1 – 5 เป็นอาจารย์ผรู้ ับผิดชอบหลักสูตร
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3.2.2
ลาดับ
ที่
1

2

อาจารย์ประจาที่ร่วมสอนในหลักสูตร
เลขประจาตัว
ตาแหน่งทางวิชาการ
ชื่อ - สกุล
ประชาชน
310050154xxxx ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ กฤดายุทธ์ ชมภูมิ่ง

410090002xxxx

รองศาสตราจารย์

กฤติยา เลิศโภคะสมบัติ

3

350990006xxxx

รองศาสตราจารย์

บุรฉัตร ฉัตรวีระ

4

510209903xxxx

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ดนัย วันทนากร

คุณวุฒิ

สาขาวิชา

Ph.D
M.S..
วศ.บ.
Ph.D.

Structural Engineering and Mechanics
Structural Engineering
วิศวกรรมโยธา
Environmental Engineering

D.E.A.

Environmental Engineering

M.Sc.
วท.บ.
D.Eng.
M.Eng
วศ.บ.
Ph.D.

Environmental Engineering
เคมี
Structural Engineering
Structural Engineering
วิศวกรรมโยธา
Management
Construction Engineering &
Management
Construction Engineering &
Management
วิศวกรรมโยธา

M.Sc.
วศ.บ.

สาเร็จการศึกษาจาก
สถาบัน
Utah State University, U.S.A.
Ohio State University, U.S.A.
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Institut National des Sciences
Appliquees de Toulouse, France
Institut National des Sciences
Appliquees de Toulouse, France
Asian Institute of Technology
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Asian Institute of Technology
Asian Institute of Technology
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
University of Nottingham, United
Kingdom

ปีพ.ศ.
2537
2529
2527
2534
2530
2527
2525
2538
2533
2531
2544

University of Missouri-Columbia, U.S.A.

2530

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

2525
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ลาดับ
ที่
5

6

เลขประจาตัว
ตาแหน่งทางวิชาการ
ชื่อ - สกุล
ประชาชน
310220156xxxx
อาจารย์
เกษมชาต ศรีวาลัย

M.Eng.

310050033xxxx

วศ.บ.
Ph.D.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

จิรวัฒน์ ดาริห์อนันต์

7

310060004xxxx

ศาสตราจารย์

ชวลิต ชาลีรักษ์ตระกูล

8

340990035xxxx

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ชัยศักดิ์ พิสิษฐ์ไพบูลย์

9

565999000xxxx

รองศาสตราจารย์

นคร ภู่วโรดม

10

59099990xxxx

รองศาสตราจารย์

บุญทรัพย์ วิชญางกูร

คุณวุฒิ

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

สาเร็จการศึกษาจาก
สถาบัน
Civil Engineering
University of Maryland at College Park,
U.S.A.
วิศวกรรมทรัพยากรน้า
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Civil Engineering
University of New South Wales,
Australia
Structural Engineering and Construction Asian Institute of Technology
วิศวกรรมโยธา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Water Resources Engineering
McGill University, Canada
Water Resources Engineering
Asian Institute of Technology
วิศวกรรมโยธา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Civil Engineering
University of Nottingham, United
Kingdom
วิศวกรรมโครงสร้าง
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วิศวกรรมโยธา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Structural Engineering
Saitama University, Japan
Structural Engineering
Asian Institute of Technology
วิศวกรรมโยธา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Engineering Spatial Information Science University of Maine, U.S.A.
and Engineering
Spatial Information Science and
University of Maine, U.S.A.
วิศวกรรมโยธา
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
สาขาวิชา
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ปีพ.ศ.
2538
2527
2542
2536
2532
2538
2525
2523
2547
2529
2526
2539
2536
2534
2543
2540
2535
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ลาดับ
ที่
11

เลขประจาตัว
ตาแหน่งทางวิชาการ
ชื่อ - สกุล
ประชาชน
352080015xxxx
อาจารย์
วรุณศักดิ์ เลี่ยมแหลม

12

310090284xxxx

รองศาสตราจารย์

วิโรจน์ บุญญภิญโญ

13

345110087xxxx

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

วินัย รักสุนทร

14

323990009xxxx

รองศาสตราจารย์

วีรยา ฉิมอ้อย

15

340990064xxxx

รองศาสตราจารย์

สายันต์ ศิรมิ นตรี

16

310060335xxxx

รองศาสตราจารย์

สุนิสา สมิทธากร

คุณวุฒิ
D.Eng.
M.Eng.
วศ.บ.
D.Eng.
วศ.ม.
วศ.บ.
Ph.D.
M.S.
วศ.บ.
D.Eng
วศ.ม.
วศ.บ.
ปร.ด.
วศ.ม.
วศ.บ.
Ph.D.
M.Sc.
วศ.บ.

สาขาวิชา
Environmental Engineering
Water and Wastewater Engineering
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
Structural Engineering
วิศวกรรมโครงสร้าง
วิศวกรรมโยธา
Civil Engineering
Transportation Engineering
วิศวกรรมโยธา
Geotechnical Engineering
วิศวกรรมปฐพี
วิศวกรรมโยธา
วิศวกรรมโยธา
วิศวกรรมโยธา
วิศวกรรมโยธา
Civil Engineering
Civil Engineering
วิศวกรรมทรัพยากรน้า

สาเร็จการศึกษาจาก
สถาบัน
Asian Institute of TechnologyAsian
Institute of Technology
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Yokohama National University, Japan
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
University of Colorado, U.S.A. Illinois
Institute of Technology, U.S.A.
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Hiroshima University, Japan
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Colorado State Univeritsy, U.S.A.
PolytechnicUniversity, U.S.A.
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ปีพ.ศ.
2550
2546
2544
2536
2532
2529
2545
2540
2535
2542
2536
2533
2554
2532
2538
2554
2536
2532
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ลาดับ
ที่
17

เลขประจาตัว
ตาแหน่งทางวิชาการ
ชื่อ - สกุล
ประชาชน
310200045xxxx ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ นเรศ ลิมสัมพันธ์เจริญ

18

310050110xxxx

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สหรัฐ พุทธวรรณะ

19

310200237xxxx

รองศาสตราจารย์

อุรุยา วีสกุล

20

333990002xxxx

อาจารย์

กฤษฏา ไชยสาร

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

สาเร็จการศึกษาจาก
สถาบัน
Structural Engineering
University of Illinois at UrbanaChampaign, U.S.A.
Structural Engineering and Construction Asian Institute of Technology
วิศวกรรมโยธา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Civil Engineering
Colorado State Univeritsy, U.S.A.
วิศวกรรมโครงสร้าง
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วิศวกรรมโยธา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Mechanical and Civil Engineering
University of Montpellier II, France
Water Resources Engineering
Asian Institute of Technology
วิศวกรรมโยธา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
สาขาวิชา

Civil Engineering
Civil Engineering

B.A.
M.Eng. Civil Engineering

ปีพ.ศ.
2546
2538
2536
2551
2536
2531
2535
2526
2524
2557

University of Cambridge
Unibersity of Cambridge

2549

University of Cambridge

2550
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3.2.3 อาจารย์พิเศษ และผู้ทรงคุณวุฒิที่ร่วมสอนในหลักสูตร
ลาดับ
ที่

เลขประจาตัว
ประชาชน

ตาแหน่งทางวิชาการ

1

-

-

2

-

-

ชื่อ – สกุล

คุณวุฒิ

จักรพันธ์ ทัพขวา

วศ.ม.
วศ.บ.
วศ.ม.
วศ.บ.

วัชรพงษ์ ประสานเกียว

สาขาวิชา
วิศวกรรมโยธา
วิศวกรรมโยธา
วิศวกรรมโยธา
วิศวกรรมโยธา

สาเร็จการศึกษาจาก
สถาบัน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ปีพ.ศ.
2549
2545
2546
2543
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4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา)
จากความต้องการที่บัณฑิตควรมีประสบการณ์ในวิชาชีพก่อนเข้าสู่การทางานจริง ดังนั้นหลักสูตร
ได้กาหนดรายวิชาฝึกงานซึ่งเป็น วิชาบังคับ และสหกิจศึกษา ซึ่งเป็ นวิชาบังคับเลือกโดยนักศึกษาสามารถ
วางแผนการศึกษาได้ว่าต้องการประสบการณ์ภาคสนามในรูปแบบใด
4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม
ความคาดหวังในผลการเรียนรู้ประสบการณ์ภาคสนามของนักศึกษา มีดังนี้
1) ทักษะในการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ ตลอดจนมีความเข้าใจในหลักการ ความจาเป็น
ในการเรียนรู้ ทฤษฏีมากยิ่งขึ้น
2) บูรณาการความรู้ที่เรียนมาเพื่อนาไปแก้ปัญหา โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเครื่องมือได้
อย่างเหมาะสม
3) มีมนุษยสัมพันธ์และสามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้ดี
4) มีระเบียบ วินัย ตรงต่อเวลา และเข้าใจวัฒนธรรมขององค์การ ตลอดจนสามารถปรับตัวให้เข้า
กับสถานประกอบการได้
5) มีความกล้าในการแสดงออก และนาความคิดสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์ในงานได้
4.2 ช่วงเวลา
วิชาฝึกงาน ภาคฤดูร้อน ของปีการศึกษาที่ 3
วิชาสหกิจศึกษาวิศวกรรมโยธา ภาคการศึกษาที่ 2 ของปีการศึกษาชั้นปีที่ 4
4.3 การจัดเวลาและตารางสอน
วิชาฝึกงาน จัดเต็มเวลาในภาคการศึกษาฤดูร้อน
วิชาสหกิจศึกษาวิศวกรรมโยธา 2 จัดเต็มเวลา 1 ภาคการศึกษา
5. ข้อกาหนดเกี่ยวกับการทาโครงงานหรืองานวิจัย
ข้อมูลโดยสรุปเกี่ยวกับข้อกาหนดในการทาโครงงานหรืองานวิจัย
5.1 คาอธิบายโดยย่อ
การทาโครงงานทางวิ ศวกรรมโยธา โดยมีอาจารย์ที่ ปรึกษาเป็นผู้ ให้ คาปรึกษา มีการนาเสนอ
ข้อเสนอ ความก้าวหน้า และเมื่อทาโครงงานเสร็จสิ้นต่อคณะกรรมการและอาจารย์ที่ปรึกษาทั้งในรูปแบบ
การนาเสนอต่อหน้าและรูปเล่มรายงาน สาหรับรายงานจะเน้นการเขียนให้เป็นไปตามหลักการเขียนรายงาน
โดยใช้ภาษาที่ ถูกหลักไวยากรณ์ สรุปผลการศึกษาค้นคว้าและการอ้างอิงหรือใช้ข้อมูลทางวิศวกรรมอย่าง
ถูกต้อง
5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้
นักศึกษาสามารถทางานเป็นทีม มีความเชี่ยวชาญในการประยุกต์ใช้เทคนิคต่าง ๆ ทางด้าน
วิศวกรรมโยธา หรือเครื่องมือเครื่องใช้ด้านวิศวกรรมโยธา หรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ทางด้านวิศวกรรมโยธา
ในการทาโครงงาน โดยโครงงานจะต้องสามารถเป็นต้นแบบในการพัฒนาต่อ หรือเป็นประโยชน์ต่องานด้าน
วิศวกรรมในอนาคต
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5.3 ช่วงเวลา
ภาคการศึกษาที่ 1 - 2 ปีการศึกษาที่ 4
5.4 จานวนหน่วยกิต
วย.492 โครงงานทางวิศวกรรมโยธา 1 จานวน 1 หน่วยกิต
วย.493 โครงงานทางวิศวกรรมโยธา 2 จานวน 2 หน่วยกิต
5.5 การเตรียมการ
จัดการปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนเริ่มต้นทาโครงงาน มีอาจารย์ที่ปรึกษาและคณะกรรมการ มีการ
กาหนดชั่วโมงการให้คาปรึกษา มีอาจารย์ผู้ รับผิดชอบวิชาโครงงานและบุคลากรสนับสนุนที่ ทาหน้าที่
ประสานงาน ดูแล และให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับกาหนดการ การทาโครงงาน และเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
5.6 กระบวนการประเมินผล
แบ่งการประเมินผลออกเป็น 3 รอบ
รอบที่ 1 การประเมินข้อเสนอโครงร่างโครงงาน เพื่อระดับของการศึกษา กาหนดขอบเขต และ
พิจารณาความเป็นไปได้ในการทาโครงงานในหัวข้อที่นักศึกษานาเสนอ
รอบที่ 2 การประเมิ น ผลจากความก้ า วหน้ าในการท าโครงงาน ซึ่ งนั ก ศึ ก ษาต้ อ งมี ก ารจั ด ท า
รายงานที่แสดงให้เห็นว่านักศึกษาได้ทาโครงงานโดยมีวิธีการที่เป็นเหตุเป็นผล มีการเก็บ
รวบรวมข้อมูล และวิเคราะห์ผลที่ถูกต้องตามหลักทางวิชาการ
รอบที่ 3 การประเมินผลโครงงาน ซึ่งนักศึกษาต้องมีการจัดทารายงานฉบับสมบูรณ์ของโครงงาน
โดยต้องแสดงให้เห็นว่านักศึกษาได้ดาเนินการทาโครงงานจนเกิดผลสาเร็จตามวิธีการ
ดาเนินการและบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ทั้งนี้ในการประเมินผลแต่ละรอบเป็นการจัดสอบการนาเสนอที่มีอาจารย์ที่ปรึกษาและกรรมการ
สอบไม่น้อยกว่า 3 คน
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
คุณลักษณะพิเศษ
กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา
มีทักษะทางด้านวิชาการและวิชาชีพ
 มีการสอดแทรกวิทยาการใหม่ ๆ ที่เป็นประโยชน์
ในด้านวิชาการและวิชาชีพ นอกเหนือจากเนื้อหาปกติ
ให้แก่นักศึกษาในวิชาเรียน
มีความสามารถในการสื่อสาร ทั้งการพูด
 กาหนดให้การพัฒนาทักษะการสื่อสารและทักษะ
การอ่าน การเขียนเชิงวิชาการ และ
ทางด้านภาษา เป็นส่วนหนึ่งในข้อกาหนดการ
การนาเสนอ ตลอดจนการใช้เครื่องมือหรือ
ลงทะเบียนและการประเมินผลในวิชาฝึกงาน
เทคโนโลยีทางด้านวิศวกรรมต่าง ๆ
วิชาโครงงานหรือสหกิจศึกษา
ในการประกอบวิชาชีพทางด้านวิศวกรรม
 เสริมสร้างทักษะการสื่อสารในรูปแบบต่างๆ
ในวิชาเรียนทั่วไป
 บรรจุรายวิชาเลือกเพื่อพัฒนาทักษะการใช้เครื่องมือ
หรือเทคโนโลยีทางด้านวิศวกรรมให้แก่นักศึกษาที่สนใจ
มีทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง
 จัดการเรียนการสอนเน้นให้นักศึกษารู้จักเรียนรู้ด้วย
ตนเอง เช่นวิชาสัมมนา วิชาโครงงานหรือสหกิจศึกษา
ตระหนักถึงจรรยาบรรณวิชาชีพ และความ
 กาหนดวิชา วย.100 จริยธรรมสาหรับวิศวกร มธ.100
รับผิดชอบที่มีต่อตนเองและผู้อื่น
พลเมืองและความรับผิดชอบต่อสังคม ให้เป็นวิชา
บังคับ
 อธิบายถึงหลักปฏิบัติงานทางด้านวิศวกรรม
จรรยาบรรณ (Code of Ethics) ประมวลการประพฤติ
(Code of Conducts) และประมวลการปฏิบัติ (Code
of Practicds) ที่เกี่ยวข้องในวิชาเรียนทางด้าน
วิศวกรรม
มีวินัย ตรงต่อเวลา สามารถปรับตัวให้สังคม
 มีการมอบหมายงานให้นักศึกษารับผิดชอบในกิจกรรม
และปฏิบัติตนเหมาะสมตามกาลเทศะ
ต่างๆ ทั้งในและนอกชั้นเรียน
มีความเป็นผู้นาและสามารถทางานเป็นทีม
 ในชั้นเรียน มีการจัดการเรียนการสอนในวิชา
ปฏิบัติการ วิชาสัมมนา วิชาโครงงาน ฯลฯ ให้โดย
แบ่งกลุ่มให้นักศึกษาฝึกทางานร่วมกัน
 นอกชั้นเรียน ส่งเสริมให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม
นักศึกษาที่ต้องทางานเป็นทีม
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2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน
2.1 การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้านของวิชาศึกษาทั่วไป
2.1.1 คุณธรรม จริยธรรม
1) ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
(1) มีความซื่อสัตย์สุจริต
(2) มีความเป็นธรรม
(3) มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
(4) มีวินัย
(5) มีจริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ
(6) มีจิตอาสา
2) กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
(1) เรียนจากบทบาทสมมติ และกรณีตัวอย่างที่ครอบคลุมประเด็นปัญหาด้านคุณธรรม
จริยธรรม
(2) บรรยายและอภิปราย โดยสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมในรายวิชา
(3) มอบหมายงานการศึกาด้วยตนเองเป็นรายบุคคล
(4) มอบหมายงานการศึกษาค้นคว้าเป็นกลุ่ม
(5) กรณีศึกษาและการมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์และให้ความเห็นด้านคุณธรรม จริยธรรม
(6) การสอดแทรกคุณธรรมในรายวิชาด้านคุณธรรม จริยธรรม
(7) จัดกิจกรรมเสริมและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม
(8) การเรียนรู้จากสถานการณ์จริง
(9) จัดโครงการพัฒนาแนวคิดด้านความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
(10) จัดกิจกรรมส่งเสริมในเรื่องความรับผิดชอบทั้งในชั้นเรียน และนอกชั้นเรียน
(11) แฟ้มสะสมงาน
(12) กรณีศึกษาการเป็นแบบอย่างที่ดีของวิชาชีพต่างๆ
(13) จัดโครงการพัฒนาแนวคิดด้านจิตอาสา
(14) กาหนดชั่วโมงกิจกรรมพัฒนาจิตอาสา
3) กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
(1) การประเมินแบ่งออกเป็น 3 ระยะ โดยนักศึกษาประเมินตนเอง เพื่อน อาจารย์ (ก่อน
เรียน ระหว่างเรียน และหลังเรียน/กิจกรรม)
(2) ประเมินโดยการสะท้อนความคิดเห็นของตนเองและผู้อื่น
(3) ประเมินโดยใช้แบบประเมิน
(4) นักศึกษาทาบันทึกประสบการณ์จากการเรียนในชั้นเรียน และประสบการณ์จากสังคม
(5) การมีส่วนร่วมและการพัฒนาตนเองก่อนเรียน ระหว่างเรียน
(6) ประเมินจากภาระงานที่ได้รับมอบหมาย
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(7) ประเมินจากระยะเวลาในส่งงานตามกาหนด
(8) การตรงต่อเวลาในการเข้าชั้นเรียนและการส่งงานตามกาหนดระยะเวลา
(9) ประเมินโดยใช้การสังเกต
(10) ประเมินการมีส่วนร่วมและการพัฒนาตนเอง
2.1.2 ความรู้
1) ผลการเรียนรู้ด้านความรู้
(1) มีความรู้อย่างกว้างขวางในหลักการและทฤษฎีองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้อง
(2) สามารถวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ
(3) สามารถนาความรู้ หลักการ ทฤษฎีไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเเหมาะสม
(4) สามารถบูรณาการความรู้และศาสตร์ต่างๆได้อย่างเหมาะสม
2) กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้
(1) การบรรยาย/ อภิปรายในการให้ความรู้ในทฤษฎีความรู้
(2) การสอนแบบบูรณาการความรู้ของศาสตร์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน
(3) การสอนโดยใช้เทคโนโลยีการศึกษา
(4) การทาแผนที่ความคิด
(5) ให้มีการคิดวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหา/คิดวิธีแก้ปัญหา
(6) เน้นการสอน การเรียนโดยใช้ปัญหาเป็นหลัก
(7) การทารายงาน/โครงงาน
(8) การระดมสมองเพื่อการเรียนรู้ ตลอดจนการนาไปประยุกต์ใช้
(9) การศึกษาด้วยตนเองเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของศาสตร์ต่างๆ
3) กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้
(1) การทารายงานและการนาเสนองาน
(2) การประเมินผลสัมฤทธิ์โดยการสอบ
(3) การทารายงาน/การค้นคว้า
(4) การส่งงานและการนาเสนองาน
(5) การนาเสนอรายงาน การวิเคราะห์กรณีศึกษา
(6) แบบฝึกหัด
(7) การประเมินผลสัมฤทธิ์ โดยการสอบ การทารายงาน
(8) ประเมินโดยการสอบ /แนวความคิด และความเข้าใจ
2.1.3 ทักษะทางปัญญา
1) ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
(1) สามารถค้นคว้าข้อมูลได้อย่างเป็นระบบ
(2) สามารถวิเคราะห์ปัญหา ประเมินทางเลือก และเสนอแนะวิธีการแก้ไขปัญหาและผลการ
ตัดสินใจได้อย่างเหมาะสม
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(3) มีความคิดริเริ่มอย่างสร้างสรรค์ และมีความคิดในเชิงบวก
(4) มีความใฝ่รู้ ติดตามการเปลี่ยนแปลงเพื่อพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
2) กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
(1) การสอนที่เน้นผู้เรียน โดยใช้ปัญหาเป็นหลัก
(2) กระตุ้นให้ผู้เรียนสรุปความรู้จากความคิดที่ได้เรียน
(3) การระดมสมอง
(4) การแสดงบทบาทสมมติ
(5) จัดกิจกรรรมการเรียนการสอนให้นักศึกษาได้ฝึกวิเคราะห์
(6) ปัญหา และเสนอแนวทางในการแก้ปัญหาอย่างน้อย 1กิจกรรม/วิชา
(7) การจัดการเรียนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นหลัก
(8) กระบวนการเรียนการสอนแบบให้สัมผัสปัญหา (problem- based learning)
(9) ลงมือปฏิบัติในการแก้ปัญหาด้วยการให้ทาโครงงาน (project-based learning)
(10)จัดกิจกรรมส่งเสริมให้มีความคิดสร้างสรรค์
(11)บรรยาย/อภิปราย
(12)การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในทัศนะความคิดเชิงบวกในมุมมองของผู้เรียน และสังคม
(13)การเปิดโอกาสให้มีการอภิปรายแสดงความคิดเห็น
(14)การมอบหมายงาน
(15)การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
3) กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
(1) การประเมินการคิดวิเคราะห์ แก้ไขปัญหา
(2) การจัดระบบความคิด
(3) การนาเสนอรายงาน
(4) การวิเคราะห์กรณีศึกษา
(5) โครงงาน/ผลงาน
(6) การทดสอบ/การสอบเกี่ยวกับระบบความคิด ความเชื่อมโยง และเหตุผล
(7) การมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ปัญหาและการเสนอแนวทาง
(8) การประเมินแบ่งออกเป็น 3 ระยะ โดยนักศึกษาประเมินตนเอง เพื่อน อาจารย์ (ก่อน
เรียน ระหว่างเรียน และหลังเรียน/กิจกรรม)
(9) การประเมินจากรายงาน
(10)การประเมินจากการนาเสนอรายงาน/โครงงาน
2.1.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
1) ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
(1) รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นและยอมรับความแตกต่าง
(2) มีความเป็นผู้นาและกล้าทา กล้าแสดงออกในสิ่งที่ถูกต้อง
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(3) มีความรับผิดชอบในงาน ในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
(4) มีวุฒิ ภาวะทางอารมณ์ มีความสามารถในการปรับตัว การควบคุมอารมณ์และความ
อดทน
(5) ใช้สิทธิเสรีภาพโดยไม่กระทบผู้อื่น และมีความเป็นพลเมืองดี
2) กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
(1) การมอบหมายงานให้ทางาน/โครงงานกลุ่ม
(2) การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ปัญหาต่างๆ
(3) การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรในเรื่องภาวะผู้นา
(4) การสอนแบบกลุ่มร่วมมือ
(5) ให้ความรู้เกี่ยวกับการพึ่งตนเอง
(6) การสอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
(7) การเปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็น
(8) การบรรยาย/การอภิปราย ยกตัวอย่างผลกระทบในเรื่องสิทธิ เสรีภาพ
(9) การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ปัญหาของชุมชนของผู้เรียน
(10) สอนและฝึกปฎิบัติเกี่ยวกับการเคารพสิทธิของผู้อื่น ความแตกต่างของบุคคล เคารพ
หลักความเสมอภาค การเคารพกติกา
3) กลยุ ท ธ์ ก ารประเมิ น ผลการเรี ย นรู้ ด้ า นทั ก ษะความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งบุ ค คลและความ
รับผิดชอบ
(1) ประเมินจากการสังเกต พฤติกรรม
(2) ประเมินความสามารถในการแสดงออกในบทบาทภาวะผู้นา และผู้ตามในในบทบาท
ภาวะผู้นา และผู้ตามในสถานการณ์ต่าง ๆ
(3) นักศึกษาประเมินตนเอง
(4) ประเมินตามใสภาพจริงจากผลงาน
(5) ประเมินจากการมีส่วนร่วม การยอมรับการแสดงออกในเรื่องการใช้สิทธิเสรีภาพ
(6) ประเมินจากผลงาน/รายงาน/ที่ได้รับมอบหมาย
2.1.5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
1) ผลลัพธ์การเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
(1) มีความรู้ทักษะในการใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ
(2) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และสามารถประยุกต์ใช้ในการสื่อสารได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
(3) มีทักษะในการคิดคานวณ
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(4) มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ เชิงคณิตศาสตร์และสถิติ เก็บรวบรวม ข้อมูลและนาเสนอ
ข้อมูล
2) กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) บรรยาย/ อภิปราย
(2) การจัดประสบการณ์การเรียนรู้จากสถานการณ์จริง
(3) การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
(4) การนาเสนอ/รายงานหน้าชั้น เรียน
(5) การนาเสนองานโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารที่หลากหลาย
(6) การฝึกฝนเทคนิค และทักษะด้านการคิดคานวณ จากการยกตัวอย่าง
(7) การกาหนดสถานการณ์จาลองในการทาโครงการ
(8) การใช้กรณีศึกษาเชิงคณิตศาสตร์ สถิติ เก็บรวบรวมข้อมูล และการนาเสนอข้อมูล
(9) การทาวิจัย
3) กลยุทธ์การประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) การประเมินผลงาน/โครงการที่ได้รับมอบหมาย
(2) การประเมินทักษะการสื่อสาร การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน
(3) การนาเสนองาน /ทักษะความเข้าใจ
(4) การประเมินผลสัมฤทธิ์ในการสอบ
(5) การทารายงาน/โครงงาน
2.2 การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้านของวิชาเฉพาะ
2.2.1 คุณธรรม จริยธรรม
1) ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
นั ก ศึกษาต้องมีคุณ ธรรม จริยธรรมเพื่ อให้ ส ามารถด าเนิ น ชีวิตร่ว มกั บผู้ อื่น ในสั งคมอย่าง
ราบรื่น และเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม อาจารย์ที่สอนในแต่ละวิชาต้องพยายามสอดแทรกเรื่องที่เกี่ยวกับสิ่ง
ต่อไปนี้ เพื่อให้นักศึกษาสามารถพัฒ นาคุณธรรม จริยธรรมไปพร้อมกับวิทยาการต่าง ๆ ที่ศึกษา รวมทั้ง
อาจารย์ต้องมีคุณสมบัติด้านคุณธรรม จริยธรรมอย่างน้อย 5 ข้อตามที่ระบุไว้
(1) เข้าใจและซาบซึ้งในวัฒ นธรรมไทย ตระหนักในคุณ ค่าของระบบคุณ ธรรม จริยธรรม
เสียสละ และ ซื่อสัตย์สุจริต
(2) มีวินัย ตรงต่อเวลา รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ
ขององค์กรและสังคม
(3) มีภาวะความเป็นผู้นาและผู้ ตาม สามารถทางานเป็นหมู่คณะ สามารถแก้ไขข้อขัดแย้ง
ตามล าดับ ความส าคัญ เคารพสิ ทธิและรับฟังความคิดเห็ นของผู้ อื่น รวมทั้งเคารพใน
คุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์
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(4) สามารถวิเคราะห์และประเมินผลกระทบจากการใช้ความรู้ทางวิศวกรรมต่อบุคคล
องค์กร สังคมและสิ่งแวดล้อม
(5) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ และมีความรับผิดชอบในฐานะผู้ประกอบวิชาชีพ
รวมถึงเข้าใจถึงบริบททางสังคมของวิชาชีพวิศวกรรมในแต่ละสาขาตั้งแต่อดีตจนถึง
ปัจจุบัน
2) กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
กาหนดให้มีวัฒนธรรมองค์กร เพื่อเป็นการปลูกฝังให้นักศึกษามีระเบียบวินัย โดยเน้นการเข้า
ชั้นเรียน การส่งการบ้าน และการส่งงานที่ได้รับมอบหมายให้ตรงเวลานักศึกษาต้องมีความรับผิดชอบโดยใน
การทางานกลุ่มนั้น ต้องฝึกให้รู้หน้าที่ของการเป็นผู้นากลุ่มและการเป็นสมาชิกกลุ่ม นอกจากนี้อาจารย์ผู้สอน
ทุ กคนต้ อ งสอดแทรกเรื่อ งคุณ ธรรม จริยธรรมในการสอนทุ ก รายวิช า รวมทั้ งมี การจัด กิจ กรรมส่ งเสริม
คุณธรรม จริยธรรม เช่น การยกย่องนักศึกษาที่ทาดี ทาประโยชน์แก่ส่วนรวม เสียสละ
3) กลยุทธ์การประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
(1) ประเมิ น จากการตรงเวลาของนั ก ศึ ก ษาในการเข้ าชั้ น เรีย น การส่ งงานตามก าหนด
ระยะเวลาที่มอบหมาย และการร่วมกิจกรรม
(2) ประเมิ น จากการมี วิ นั ย และพร้อ มเพรีย งของนั ก ศึ ก ษาในการเข้ าร่ว มกิจ กรรมเสริ ม
หลักสูตร
(3) ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
2.2.2 ความรู้
1) ผลการเรียนรู้ด้านความรู้
นั กศึกษาต้องมีความรู้เกี่ย วกับสาขาวิช าที่ศึกษา มีคุณ ธรรม จริยธรรม และความรู้เกี่ยวกับ
สาขาวิชาที่ศึกษานั้นต้องเป็นสิ่งที่นักศึกษาต้องรู้เพื่อใช้ประกอบอาชีพและช่วยพัฒนาสังคม ดังนั้นมาตรฐาน
ความรู้ต้องครอบคลุมสิ่งต่อไปนี้
(1) มีความรู้และความเข้าใจทางคณิตศาสตร์พื้นฐาน วิทยาศาสตร์พื้นฐาน วิศวกรรมพื้นฐาน
และเศรษฐศาสตร์ เพื่อการประยุกต์ใช้กับงานทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง และ
การสร้างนวัตกรรมทางเทคโนโลยี
(2) มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการที่สาคัญ ทั้งในเชิงทฤษฎีและปฏิบัติ ในเนื้อหา
ของสาขาวิชาเฉพาะด้านทางวิศวกรรม
(3) สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
(4) สามารถวิ เคราะห์ แ ละแก้ ไขปั ญ หา ด้ ว ยวิ ธี ก ารที่ เหมาะสม รวมถึ งการประยุ ก ต์ ใช้
เครื่องมือ ที่เหมาะสม เช่น โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เป็นต้น
(5) สามารถใช้ความรู้และทักษะในสาขาวิชาของตน ในการประยุกต์แก้ไขปัญ หาในงานจริง
ได้
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2) กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้
ใช้การสอนในหลากหลายรูปแบบ โดยเน้นหลักการทางทฤษฎี และประยุกต์ใช้ทางปฏิบัติใน
สภาพแวดล้อมจริง โดยทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี มีการเชิญผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ตรงมา
เป็นวิทยากรพิเศษเฉพาะเรื่องหรือเฉพาะวิชา ทั้งนี้ให้เป็นไปตามลักษณะของรายวิชาตลอดจนเนื้อหาสาระของ
รายวิชานั้น ๆ นอกจากนี้ จัดให้มีการเรียนรู้จากสถานการณ์จริงโดยการศึกษาดูงาน
3) กลยุทธ์การประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ด้านความรู้
ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการปฏิบัติของนักศึกษา ในด้านต่าง ๆ คือ
(1) การทดสอบย่อย
(2) การสอบกลางภาค และสอบปลายภาค
(3) ประเมินจากการนาเสนอรายงานในชั้นเรียน
(4) ประเมินความก้าวหน้าจากการทาโครงงาน
2.2.3 ทักษะทางปัญญา
1) ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
นักศึกษาต้องสามารถพัฒนาตนเองและประกอบวิชาชีพได้โดยพึ่งตนเองได้เมื่อจบการศึกษา
แล้ว ดังนั้นนักศึกษาจาเป็นต้องได้รับการพัฒนาทักษะทางปัญญาไปพร้อมกับคุณธรรม จริยธรรม และความรู้
เกี่ยวกับสาขาวิชาที่ศึกษา ในขณะที่สอนนักศึกษา อาจารย์ต้องเน้นให้นักศึกษาคิดหาเหตุผล เข้าใจที่มาและ
สาเหตุของปั ญ หา วิธีการแก้ปั ญ หารวมทั้งแนวคิดด้วยตนเอง ไม่ส อนในลั กษณะท่องจา นักศึกษาต้องมี
คุณสมบัติต่าง ๆ จากการสอนเพื่อให้เกิดทักษะทางปัญญาดังนี้
(1) มีความคิดอย่างมีวิจารณญาณที่ดี
(2) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และ สรุปประเด็นปัญหาและความต้องการ
(3) สามารถคิด วิเคราะห์ และแก้ไขปัญ หาด้านวิศวกรรมได้อย่างมีระบบ รวมถึงการใช้
ข้อมูล ประกอบการตัดสินใจในการทางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(4) มีจินตนาการและความยืดหยุ่นในการปรับใช้องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสม ใน
การพัฒนานวัตกรรมหรือต่อยอดองค์ความรู้จากเดิมได้อย่างสร้างสรรค์
(5) สามารถสืบค้นข้อมูลและแสวงหาความรู้เพิ่มเติมได้ด้วยตนเอง เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต
และทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางองค์ความรู้และเทคโนโลยีใหม่ ๆ
2) กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
ให้โอกาสในการค้นคว้า และทดลองประยุกต์สิ่งที่เรียน ผ่านทางการทางานที่ได้รับมอบหมาย
ที่มีการเน้นการประยุกต์สิ่งที่เรียนในการแก้ปัญหา การอภิปรายกลุ่ม การทากรณีศึกษา
3) กลยุทธ์การประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญานี้ สามารถทาได้โดยการออกข้อสอบที่
ให้นักศึกษาฝึกแก้ปัญหา อธิบายแนวคิดของการแก้ปัญหา และวิธีการแก้ปัญหาโดยการประยุกต์ความรู้ที่
เรียนมา และเน้นการให้นักศึกษาได้ลงมือปฏิบัติงานในโครงงานหรือกรณีศึกษา ที่อยู่ในวิชาต่าง ๆ การทา
โครงงาน โดยประเมินตามสภาพจริงจากผลงานของนักศึกษา
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2.2.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
1) ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
นักศึกษาต้องประกอบอาชีพซึ่งส่วนใหญ่ต้องเกี่ยวข้องกับคนที่ไม่รู้จักมาก่อน คนที่มาจาก
สถาบันอื่น ๆ และคนที่จะมาเป็นผู้บังคับบัญชา หรือคนที่จะมาอยู่ใต้บังคับบัญชา ความสามารถที่จะปรับตัว
ให้เข้ากับกลุ่มคนต่าง ๆ เป็นเรื่องจาเป็นอย่างยิ่ง ดังนั้นอาจารย์ต้องสอดแทรกวิธีการที่เกี่ยวข้องกับคุณสมบัติ
ต่าง ๆ ต่อไปนี้ให้นักศึกษาระหว่างที่สอนวิชา หรืออาจมอบหมายงานเพื่อเสริมสร้างคุณสมบัติต่าง ๆ ดังนี้
(1) สามารถสื่ อ สารกั บ กลุ่ ม คนที่ ห ลากหลาย และสามารถสนทนาทั้ ง ภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถใช้ความรู้ในสาขาวิชาชีพมาสื่อสารต่อ
สังคมได้ในประเด็นที่เหมาะสม
(2) สามารถเป็นผู้ริเริ่มแสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์เชิงสร้างสรรค์ทั้งส่วนตัวและ
ส่วนรวม พร้อมทั้งแสดงจุดยืนอย่างพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุ่ ม รวมทั้งให้
ความช่วยเหลือและอานวยความสะดวกในการแก้ไขปัญหาสถานการณ์ต่างๆ
(3) สามารถวางแผนและรับผิดชอบในการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งของตนเอง และสอดคล้องกับ
ทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
(4) รู้จักบทบาท หน้าที่ และมีความรับผิดชอบในการทางานตามที่มอบหมาย ทั้งงานบุ คคล
และงานกลุ่ม สามารถปรับตัวและทางานร่วมกับผู้อื่นทั้งในฐานะผู้นาและผู้ตามได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ สามารถวางตัวได้อย่างเหมาะสมกับความรับผิดชอบ
(5) มี จิ ต ส านึ ก ความรั บ ผิ ด ชอบด้ า นความปลอดภั ย ในการท างาน และการรั ก ษา
สภาพแวดล้อม ต่อสังคม
2) กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
ใช้การสอนที่มีการกาหนดกิจกรรมให้มีการทางานเป็นกลุ่ม การทางานที่ต้องประสานงานกับ
ผู้อื่น หรือต้องค้นคว้าหาข้อมูลจากการสัมภาษณ์บุคคลอื่น หรือผู้มีประสบการณ์ โดยมีความคาดหวังในผล
การเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลและความสามารถในการรับผิดชอบ ดังนี้
(1) สามารถทางานกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
(2) มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย
(3) สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์และวัฒนธรรมองค์กรที่ไปปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี
(4) มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ร่วมงานในองค์กรและกับบุคคลทั่วไปมีภาวะผู้นา
3) กลยุทธ์การประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ
ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาในการนาเสนอรายงานกลุ่มในชั้นเรียน
และสังเกตจากพฤติกรรมที่แสดงออกในการร่วมกิจกรรมต่าง ๆ และความครบถ้วนชัดเจนตรงประเด็นของ
ข้อมูลที่ได้
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2.2.5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
1) ผลการเรี ย นรู้ ด้ า นทั ก ษะการวิ เ คราะห์ เชิ ง ตั ว เลขการสื่ อ สาร และการใช้ เ ทคโนโลยี
สารสนเทศ
นักศึกษาต้องมีทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ ดังนี้
(1) มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ สาหรับการทางานที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพได้เป็นอย่างดี
(2) มีทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือการแสดงสถิติประยุกต์
ต่อการแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องได้อย่างสร้างสรรค์
(3) สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัยได้อย่างเหมาะสมและ
มีประสิทธิภาพ
(4) มีทักษะในการสื่ อสารข้อมูล ทั้งทางการพู ด การเขียน และการสื่ อความหมายโดยใช้
สัญลักษณ์
(5) สามารถใช้เครื่องมือการคานวณและเครื่องมือทางวิศวกรรม เพื่อประกอบวิชาชีพใน
สาขาวิศวกรรมที่เกี่ยวข้องได้
2) กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศนี้อาจทาได้ในระหว่างการสอน โดยอาจให้ นักศึกษาแก้ปัญหา วิเคราะห์
ประสิทธิภาพของวิธีแก้ปัญหา และให้นาเสนอแนวคิดของการแก้ ปัญหา ผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพต่อ
นักศึกษาในชั้น เรียน อาจมีการวิจ ารณ์ ในเชิงวิช าการระหว่างอาจารย์และกลุ่มนักศึกษา จัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ในรายวิชาต่าง ๆ ให้นักศึกษาได้วิเคราะห์สถานการณ์จาลอง และสถานการณ์เสมือนจริง และนาเสนอ
การแก้ปัญหาที่เหมาะสม เรียนรู้เทคนิคการประยุกต์เชิงวิศวกรรมในหลากหลายสถานการณ์
3) กลยุทธ์การประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) ประเมิ น จากเทคนิ ค การน าเสนอโดยใช้ ท ฤษฎี การเลื อกใช้ เครื่อ งมื อทางเทคโนโลยี
สารสนเทศ หรือคณิตศาสตร์และสถิติ ที่เกี่ยวข้อง
(2) ประเมินจากความสามารถในการอธิบาย ถึงข้อจากัด เหตุผลในการเลือกใช้เครื่องมือ
ต่างๆ การอภิปราย กรณีศึกษาต่าง ๆ ที่มีการนาเสนอต่อชั้นเรียน
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3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา
(Curriculum Mapping)
ผลการเรียนรู้ในตารางมีความหมายดังนี้
3.1 ผลการเรียนรู้ในแต่ละด้านของวิชาศึกษาทั่วไป
3.1.1 คุณธรรม จริยธรรม
1) มีความซื่อสัตย์สุจริต
2) มีความเป็นธรรม
3) มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
4) มีวินัย
5) มีจริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ
6) มีจิตอาสา
3.1.2 ความรู้
1) มีความรู้อย่างกว้างขวางในหลักการและทฤษฎีองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้อง
2) สามารถวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ
3) สามารถนาความรู้ หลักการ ทฤษฎีไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเเหมาะสม
4) สามารถบูรณาการความรู้และศาสตร์ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม
3.1.3 ทักษะทางปัญญา
(1) สามารถค้นคว้าข้อมูลได้อย่างเป็นระบบ
(2) สามารถวิ เคราะห์ ปั ญ หา ประเมิ น ทางเลื อ ก และเสนอแนะวิธีก ารแก้ ไขปั ญ หาและผลการ
ตัดสินใจได้อย่างเหมาะสม
(3) มีความคิดริเริ่มอย่างสร้างสรรค์ และมีความคิดในเชิงบวก
(4) มีความใฝ่รู้ ติดตามการเปลี่ยนแปลงเพื่อพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
3.1.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
1) รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นและยอมรับความแตกต่าง
2) มีความเป็นผู้นาและกล้าทา กล้าแสดงออกในสิ่งที่ถูกต้อง
3) มีความรับผิดชอบในงาน ในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
4) มีวุฒิภาวะทางอารมณ์ มีความสามารถในการปรับตัว การควบคุมอารมณ์และความอดทน
5) ใช้สิทธิเสรีภาพโดยไม่กระทบผู้อื่น และมีความเป็นพลเมืองดี
3.1.5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
1) มีความรู้ทักษะในการใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ
2) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และสามารถประยุกต์ใช้ในการ สื่อสารได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ
3) มีทักษะในการคิดคานวณ
4) มีทักษะในการคิดวิเคราะห์เชิงคณิตศาสตร์และสถิติ เก็บรวบรวม ข้อมูลและนาเสนอข้อมูล
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3.2 ผลการเรียนรู้ในแต่ละด้านของวิชาศึกษาเฉพาะ
3.2.1 คุณธรรม จริยธรรม
1) เข้าใจและซาบซึ้งในวัฒนธรรมไทย ตระหนักในคุณค่าของระบบคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ
และ ซื่อสัตย์สุจริต
2) มีวินัย ตรงต่อเวลา รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ของ
องค์กรและสังคม
3) มี ภ าวะความเป็ น ผู้ น าและผู้ ต าม สามารถท างานเป็ น หมู่ ค ณะ สามารถแก้ ไขข้ อ ขั ด แย้ ง
ตามลาดับความสาคัญ เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่า
และศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์
4) สามารถวิเคราะห์และประเมินผลกระทบจากการใช้ความรู้ทางวิศวกรรมต่อบุคคล องค์กร
สังคมและสิ่งแวดล้อม
5) มีจ รรยาบรรณทางวิช าการและวิช าชีพ และมีความรับผิดชอบในฐานะผู้ป ระกอบวิช าชีพ
รวมถึงเข้าใจถึงบริบททางสังคมของวิชาชีพวิศวกรรมในแต่ละสาขาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
3.2.2 ความรู้
1) มีความรู้และความเข้าใจทางคณิตศาสตร์พื้นฐาน วิทยาศาสตร์พื้นฐาน วิศวกรรมพื้นฐาน และ
เศรษฐศาสตร์ เพื่อการประยุกต์ใช้กับงานทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง และการสร้าง
นวัตกรรมทางเทคโนโลยี
2) มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการที่สาคัญ ทั้งในเชิงทฤษฎีและปฏิบัติ ในเนื้อหาของ
สาขาวิชาเฉพาะด้านทางวิศวกรรม
3) สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
4) สามารถวิเคราะห์ และแก้ไขปัญหา ด้วยวิธีการที่เหมาะสม รวมถึงการประยุกต์ใช้เครื่องมือที่
เหมาะสม เช่น โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เป็นต้น
5) สามารถใช้ความรู้และทักษะในสาขาวิชาของตน ในการประยุกต์แก้ไขปัญหาในงานจริงได้
3.2.3 ทักษะทางปัญญา
3) มีความคิดอย่างมีวิจารณญาณที่ดี
4) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และ สรุปประเด็นปัญหาและความต้องการ
5) สามารถคิด วิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาด้านวิศวกรรมได้อย่างมีระบบ รวมถึงการใช้ข้อมูล
ประกอบการตัดสินใจในการทางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
6) มีจินตนาการและความยืดหยุ่นในการปรับใช้องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสม ในการ
พัฒนานวัตกรรมหรือต่อยอดองค์ความรู้จากเดิมได้อย่างสร้างสรรค์
7) สามารถสืบค้นข้อมูลและแสวงหาความรู้เพิ่มเติมได้ด้วยตนเอง เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตและ
ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางองค์ความรู้และเทคโนโลยีใหม่ ๆ
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3.2.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
1) สามารถสื่ อ สารกั บ กลุ่ ม คนที่ ห ลากหลาย และสามารถสนทนาทั้ ง ภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศได้อย่างมีประสิ ทธิภ าพ สามารถใช้ความรู้ในสาขาวิช าชีพมาสื่อสารต่อ
สังคมได้ในประเด็นที่เหมาะสม
2) สามารถเป็ น ผู้ ริ เริ่ ม แสดงประเด็ น ในการแก้ ไขสถานการณ์ เชิ งสร้างสรรค์ ทั้ งส่ ว นตั ว และ
ส่วนรวม พร้อมทั้งแสดงจุดยืนอย่างพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุ่ม รวมทั้งให้ ความ
ช่วยเหลือและอานวยความสะดวกในการแก้ไขปัญหาสถานการณ์ต่าง ๆ
3) สามารถวางแผนและรับผิดชอบในการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งของตนเอง และสอดคล้องกับทาง
วิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
4) รู้จักบทบาท หน้าที่ และมีความรับผิดชอบในการทางานตามที่มอบหมาย ทั้งงานบุคคลและ
งานกลุ่ ม สามารถปรั บ ตั ว และท างานร่ ว มกั บ ผู้ อื่ น ทั้ ง ในฐานะผู้ น าและผู้ ต ามได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ สามารถวางตัวได้อย่างเหมาะสมกับความรับผิดชอบ
5) มีจิตสานึกความรับผิดชอบด้านความปลอดภัยในการทางาน และการรักษาสภาพแวดล้อมต่อ
สังคม
3.2.5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
1) มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ สาหรับการทางานที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพได้เป็นอย่างดี
2) มีทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศทางคณิตศาสตร์ห รือการแสดงสถิติประยุกต์ต่อการ
แก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องได้อย่างสร้างสรรค์
3) สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัยได้อย่างเหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพ
4) มีทักษะในการสื่อสารข้อมูลทั้งทางการพูด การเขียน และการสื่อความหมายโดยใช้สัญลักษณ์
5) สามารถใช้เครื่อ งมือการคานวณและเครื่องมือทางวิศวกรรม เพื่อประกอบวิชาชีพในสาขา
วิศวกรรมที่เกี่ยวข้องได้
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) วิชาศึกษาทั่วไป
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง
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5. ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลขการสื่อสารและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
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1. คุณธรรม จริยธรรม

รายวิชา
ส่วนที่ 1
- หมวดสังคมศาสตร์
มธ.100 พลเมืองกับการลงมือแก้ไขปัญหา
มธ.101 โลก อาเซียน และไทย
มธ.108 การพัฒนาและจัดการตนเอง
- หมวดมนุษยศาสตร์
มธ.102 ทักษะชีวิตทางสังคม
มธ.109 นวัตกรรมกับกระบวนคิดผู้ประกอบการ
- หมวดวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์
มธ.103 ชีวิตกับความยั่งยืน
มธ.107 ทักษะดิจิทัลกับการแก้ปัญหา
- หมวดภาษา
มธ.050 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
มธ.104 การคิด อ่าน และเขียนอย่างมีวิจารณญาณ
มธ.105 ทักษะการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ
มธ.106 ความคิดสร้างสรรค์และการสื่อสาร
ส่วนที่ 2
วท.123 เคมีพื้นฐาน
วท.173 ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน
วพ.101 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น









































































 





 





2. ความรู้







4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ

3. ทักษะทางปัญญา
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) วิชาเฉพาะ
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง
1. คุณธรรม จริยธรรม

รายวิชา
วิชาพื้นฐานคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
วท.133 ฟิสิกส์สาหรับวิศวกร 1
วท.134 ฟิสิกส์สาหรับวิศวกร 2
วท.183 ปฏิบัติการฟิสิกส์สาหรับวิศวกร 1
วท.184 ปฏิบัติการฟิสิกส์สาหรับวิศวกร 2
ค.111 แคลคูลัสพื้นฐาน
ค.112 เรขาคณิตวิเคราะห์และแคลคูลสั ประยุกต์
ค.214 สมการเชิงอนุพันธ์
วิชาพื้นฐานทางวิศวกรรมศาสตร์
วก.100 กราฟฟิกวิศวกรรม
วย.100 จริยธรรมสาหรับวิศวกร
วย.101 ความรู้เบื้องต้นทางวิชาชีพวิศวกรรมศาสตร์
วอ.121 วัสดุวิศวกรรม 1
วิชาเฉพาะด้าน
วย.201 เขียนแบบสาหรับงานด้านวิศวกรรมโยธา
วย.202 กลศาสตร์วิศวกรรม – สถิตยศาสตร์
วย.203 คณิตศาสตร์ประยุกต์สาหรับวิศวกรโยธา
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2. ความรู้
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4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ
1 2 3 4 5









 






5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลขการสื่อสารและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) วิชาเฉพาะ
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง
1. คุณธรรม จริยธรรม

รายวิชา
1
วย.211 การสารวจ
วย.212 ปฏิบัติการการสารวจ
วย.213 การฝึกสารวจภาคสนาม
วย.221 กลศาสตร์ของแข็ง 1
วย.222 กลศาสตร์ของแข็งประยุกต์
วย.223 การวิเคราะห์โครงสร้าง 1
วย.231 คอนกรีตและวัสดุก่อสร้าง
วย.232 ปฏิบัติการทดสอบวัสดุก่อสร้าง
วย.271 กลศาสตร์ของไหลสาหรับวิศวกรโยธา
วย.272 ปฏิบัติการกลศาสตร์ของไหล
วย.295 การเขียนแบบและกราฟิกทางวิศวกรรม
วย.321 การวิเคราะห์โครงสร้าง 2
วย.331 การออกแบบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก
วย.332 การออกแบบโครงสร้างไม้และโครงสร้างเหล็ก
วย.341 วิศวกรรมการก่อสร้างและการจัดการ
วย.351 ปฐพีกลศาสตร์
วย.352 ปฏิบัติการปฐพีกลศาสตร์
วย.353 วิศวกรรมฐานราก
วย.361 วิศวกรรมการทาง
วย.362 วัสดุการทาง
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2. ความรู้
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3. ทักษะทางปัญญา
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5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลขการสื่อสารและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
1 2 3 4 5
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4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ
1 2 3 4 5
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) วิชาเฉพาะ
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง
1. คุณธรรม จริยธรรม

รายวิชา
1
วย.371 อุทกวิศวกรรม
วย.372 วิศวกรรมชลศาสตร์
วย.381 วิศวกรรมการประปาและสุขาภิบาล
วย.382 ปฏิบัติการวิศวกรรมการประปาและสุขาภิบาล
วย.390 ฝึกงานทางวิศวกรรมโยธา
วย.414 การสารวจด้วยแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศ
วย.415 เทคโนโลยีการสารวจ
วย.424 การจาลองและเทคนิคการทดลองแบบจาลอง
โครงสร้างเบื้องต้น
วย.425 การวิเคราะห์โครงสร้างโดยวิธีเมตริกซ์
วย.426 พลศาสตร์โครงสร้างพื้นฐาน
วย.427 วิธีไฟไนต์เอลิเมนต์เบื้องต้น
วย.428 การประเมินและตรวจสอบสภาพโครงสร้างเบื้องต้น
วย.429 พฤติกรรมและการออกแบบโครงสร้างเหล็กขั้นสูง
วย.435 การออกแบบสะพาน
วย.436 เทคโนโลยีคอนกรีตประยุกต์
วย.437 การออกแบบคอนกรีตอัดแรง
วย.438 การออกแบบอาคาร
วย.439 เทคโนโลยีการออกแบบและการก่อสร้างในงาน
วิศวกรรมโยธา
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2. ความรู้
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3. ทักษะทางปัญญา
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4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ
1 2 3 4 5

























 








 






 
   
  

  


 



5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลขการสื่อสารและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
1 2 3 4 5
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มคอ.2

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) วิชาเฉพาะ
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง
1. คุณธรรม จริยธรรม

รายวิชา
1
วย.444 การจาลองสารสนเทศในงานวิศวกรรมโยธา
วย.445 การประมาณราคางานก่อสร้าง
วย.446 การควบคุมและตรวจงานก่อสร้าง
วย.447 การจัดการเครื่องจักรกลก่อสร้าง
วย.448 สุขภาพ และความปลอดภัยในงานก่อสร้าง
วย.449 กฎหมายในงานวิศวกรรมก่อสร้างและการจัดการ
วย.454 กลศาสตร์ของหินเบื้องต้น
วย.455 ธรณีวิศวกรรม
วย.456 การปรับปรุงคุณภาพของดิน
วย.457 พลศาสตร์ของดินพื้นฐาน
วย.458 การประกันคุณภาพและการควบคุมคุณภาพงานดิน
วย.464 การวิเคราะห์การจราจรและความปลอดภัยเบื้องต้น
วย.465 วิศวกรรมการจราจร
วย.466 การวางแผนการขนส่งในเมือง
วย.467 วิศวกรรมพื้นถนนและการออกแบบ
วย.468 ระบบขนส่งอัจฉริยะเบื้องต้น
วย.469 การประเมินผลกระทบของการจราจร
วย.474 กฎหมายด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้า
วย.475 การออกแบบโครงสร้างทางชลศาสตร์
วย.476 วิศวกรรมน้าใต้ดิน
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2. ความรู้
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4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ

3. ทักษะทางปัญญา
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5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลขการสื่อสารและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
1 2 3 4 5
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มคอ.2

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) วิชาเฉพาะ
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง
1. คุณธรรม จริยธรรม

รายวิชา

1
วย.477 การบริหารจัดการและวางแผนระบบทรัพยากรน้า
วย.484 การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
วย.485 การบริหารจัดการทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
วย.486 การสุขาภิบาลในอาคาร
วย.487 การออกแบบวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
วย.488 วิศวกรรมการประปาและการออกแบบ
วย.489 การออกแบบวิศวกรรมน้าเสีย
วย.491 สัมมนาทางวิศวกรรมโยธา
วย.492 โครงงานทางวิศวกรรมโยธา 1
วย.493 โครงงานทางวิศวกรรมโยธา 2
วย.494 หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมโยธา 1
วย.495 หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมโยธา 2
วย.496 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุสาหรับวิศวกรโยธา
วย.497 การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในงานวิศวกรรมโยธา
วย.498 เทคโนโลยีสารสนเทศสาหรับวิศวกรรมโยธา
วย.499 กระบวนการออกแบบและงานระบบต่างๆ ใน
อาคาร
วย. 544 การวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์และการตัดสินใจฯ
วย.564 วิธีการตัดสินใจทางเศรษฐศาสตร์
วย.565 เทคโนโลยีงานชั้นทาง
วย.584 วิศวกรรมและการจัดการขยะมูลฝอย

2

3

4









2. ความรู้
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4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ

3. ทักษะทางปัญญา
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5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลขการสื่อสารและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
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มคอ.2

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) วิชาเฉพาะ
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง

รายวิชา

1. คุณธรรม
จริยธรรม

2. ความรู้

1 2 3 4 5 1 2 3 4
วย.585 การควบคุมมลพิษอากาศและการออกแบบ
วย.592 การเตรียมสหกิจศึกษาวิศวกรรมโยธา
วย.593 สหกิจศึกษาวิศวกรรมโยธา
วย.594 บูรณาการทางด้านวิศวกรรมโยธา
วย.595 ความรู้เบื้องต้นทางด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

วิชาบังคับ/วิชาเลือกนอกสาขา
วอ.261 สถิติวิศวกรรม





 
 
 







3. ทักษะทางปัญญา
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4. ทักษะความสัมพันธ์
5. ทักษะการวิเคราะห์
ระหว่างบุคคลและความ เชิงตัวเลขการสื่อสารและ
รับผิดชอบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
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มคอ.2

หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด)
1.1 การวัดผล ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาชั้นปริญญา
ตรี พ.ศ. 2561 ข้อ 35-48
1.2 การวัดผลการศึกษารายวิชาที่มีค่าระดับแบ่งเป็น 8 ระดับ มีค่าระดับดังนี้
ระดับ
A
B+
B
C+
C
D+
D
F
ค่าระดับ
4.0 3.5 3.0 2.5 2.0 1.5 1.0 0.0
1.3 การวัดผลการศึกษาวิชา วย.100 จริยธรรมสาหรับวิศวกร และวิชา วย.592 การเตรียมสหกิจ
ศึกษาวิศวกรรมโยธา แบ่งเป็น 2 ระดับคือ ระดับ S (ใช้ได้) และ U (ใช้ไม่ได้)
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่สาเร็จการศึกษา
1) ให้นักศึกษาประเมินการเรียนการสอนในระดับรายวิชา
2) มีคณะกรรมการกลั่นกรองผลการศึกษา
2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาสาเร็จการศึกษา
1) การประเมินตาแหน่งและ/หรือความก้าวหน้าในสายงานของบัณฑิต
2) การประเมินจากบัณฑิตที่ไปประกอบอาชีพในแง่ของความพร้อมและความรู้จากสาขาวิชาที่
เรียน รวมทั้งสาขาอื่น ๆ ที่กาหนดในหลักสูตรที่เกี่ยวเนื่องกับการประกอบอาชีพของบัณฑิต
รวมทั้งเปิดโอกาสให้เสนอข้อคิดเห็นในการปรับปรุงหลักสูตรให้ดียิ่งขึ้น
3) ความเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่มาประเมินหลักสูตร หรือเป็นอาจารย์พิเศษ ต่อความ
พร้อมของนักศึกษาในการเรียน และคุณสมบัติอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการเรียนรู้ และ
การพัฒนาองค์ความรู้ของนักศึกษา
3. เกณฑ์การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
3.1 ได้ ศึ ก ษารายวิ ช าต่ า ง ๆ ครบตามโครงสร้ า งหลั ก สู ต ร และมี ห น่ ว ยกิ ต สะสมไม่ ต่ ากว่ า
147 หน่วยกิต
3.2 ได้ค่าระดับเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า 2.00
3.3 ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขอื่น ๆ ที่คณะวิศวกรรมศาสตร์และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์กาหนด
3.4 นักศึกษาต้องสอบได้คะแนน TU-GET ไม่ต่ากว่า 300 คะแนน ในช่วงเวลาที่เป็นนักศึกษาของ
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
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มคอ.2

หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์
1. การเตรียมการสาหรับอาจารย์ใหม่
1) มีการปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ ให้มีความรู้ความเข้าใจในนโยบายของมหาวิทยาลัย บทบาทหน้าที่
ของอาจารย์ กฎระเบียบต่างๆ รวมถึงสิทธิผลประโยชน์ของอาจารย์
2) ส่ ง เสริ ม ให้ อ าจารย์ เพิ่ ม พู น ความรู้ โ ดยเข้ า ร่ ว มอบรมเพื่ อ พั ฒ นาการสอน การวั ด และการ
ประเมินผล การทาวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน การศึกษาดูงาน ประชุมสัมมนา และการ
ประชุมวิชาการเสนอผลงานทั้งในและต่างประเทศ
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพิ่มพูนความรู้โดยเข้าร่วมอบรมเพื่อพัฒนาการสอน อบรมการวัดและ
การประเมินผล อบรมการทาวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน การศึกษาดูงาน ประชุมสัมมนา
และการประชุมวิชาการเสนอผลงานทั้งในและต่างประเทศ
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่นๆ
1) การให้อาจารย์มีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการทางวิชาการแก่ชุมชน ผ่านโครงการบริการวิชาการสู่
สังคม ของภาควิชาวิศวกรรมโยธา ที่จะได้นาความรู้ทางทฤษฎีไปใช้ในการให้คาปรึกษา แนะนา
วิธีการแก้ไขปัญหาต่างๆ สาหรับบุคคลทั่วไป ซึ่งเป็นหนึ่งในการพัฒนาวิชาการในด้านวิชาชีพ
วิศวกรรมโยธาเพื่อใช้ในการ ทางานจริงเพื่อสร้างเสริมประสปการณ์แก่อาจารย์ของภาควิชาอีก
ทางหนึ่งด้วย
2) ภาควิชาวิศวกรรมโยธาได้รับจัดสรรงบประมาณรายได้ประจาปีทั้งในด้านเครื่องมือและอุปกรณ์
รวมถึงการทาวิจัยเพื่อส่งเสริมการทาวิจัยสร้างองค์ความรู้ใหม่
3) ภาควิชาวิศวกรรมโยธาได้รับจัดสรรงบประมาณรายได้ประจาปี สาหรับส่งเสริมให้อาจารย์เข้า
ร่วมอบรม ทักษะปฏิบัติในทุกปี
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มคอ.2

หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
หลักสูตรได้กาหนดระบบและวิธีการประกันคุณภาพหลักสูตรในแต่ละประเด็น ดังนี้
1. การกากับมาตรฐาน
1.1 กรรมการวิชาการระดับคณะดูแลคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรในภาพรวม
1.2 มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ทาหน้าที่ตรวจสอบขั้นตอนปฏิบัติต่างๆ
1.3 มีคณะกรรมการประสานงานภาควิชา ทาหน้าที่ให้คาแนะนาในด้านวางแผนด้านการเรียนการสอน
และการจัดหาผู้สอนในแต่ละรายวิชา
1.4 มีอาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา ทาหน้าที่จัดทา มคอ.3 หรือ เค้าโครงการสอน วางแผนการจัดการ
เรียนการสอนในรายวิชานั้นๆ ดาเนินการจัดการเรียนการสอน และติดตามประเมินผลรายวิชาที่
รับผิดชอบเป็นไปอย่างมีคุณภาพ
2. บัณฑิต
2.1 คุณภาพบัณฑิตเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ โดยพิจารณาจากผลลัพธ์
การเรียนรู้
2.2 บัณฑิตมีงานทาตรงตามสาขาที่เรียนหรือประกอบอาชีพอิสระ
2.3 ผลงานโครงงานหรื อ งานวิจั ย ของนั ก ศึ ก ษาและผู้ ส าเร็ จ การศึ ก ษาได้ รับ การเผยแพร่ และเป็ น
ประโยชน์ต่อการพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรมและการพัฒนาสังคม
3. นักศึกษา
3.1 มีการรับนักศึกษาจากทั้งโครงการปกติและโครงการรับตรง และมีการเตรียมความพร้อมก่อนเข้า
ศึกษา
3.2 มีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาทาหน้าที่ควบคุมการดูแลการให้คาปรึกษาวิชาการและแนะนาแก่
นักศึกษา โดยอาจารย์ประจาที่ร่วมสอนจะต้องทาหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาให้แก่นักศึกษา และทุกคน
ต้องกาหนดชั่วโมงให้คาปรึกษา เพื่อให้นักศึกษาเข้าปรึกษา นอกจากนี้มีอาจารย์ที่ปรึกษากิจกรรม
ชมรมทาหน้าที่ให้คาปรึกษาแนะนาในการจัดกิจกรรมแก่นักศึกษา
3.3 มีระบบการสื่อสารข้อมูลให้นักศึกษาอย่างทั่วถึง เช่น การสื่อสารผ่าน website หรือ อีเมล์ เป็นต้น
3.4 มีการสนับสนุนให้นักศึกษาได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนทางด้านวิชาการในระดับประเทศ และระดับ
นานาชาติ
3.5 กรณีที่นักศึกษามีความสงสัยเกี่ยวกับผลการประเมินในรายวิชาใดสามารถที่จะยื่นคาร้องขอดู
กระดาษคาตอบ ตลอดจนดูคะแนนและวิธีการประเมินของอาจารย์แต่ละรายวิชาได้
3.6 การอุทธรณ์ของนักศึกษา ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยวินัยนักศึกษา
พ.ศ. 2547 หมวดที่ 4
3.7 มีการสารวจสถิติแสดงผลการดาเนินงาน เช่น การคงอยู่ การสาเร็จการศึกษา ความพึงพอใจ และผล
การจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา
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4. อาจารย์
4.1 การรับอาจารย์ใหม่
1) มีคุณวุฒิปริญญาเอก หรือปริญญาตรี หรือปริญญาโท สาขาวิศวกรรมโยธาหรือสาขา
วิศวกรรมที่เกี่ยวข้องและมีคุณสมบัติตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2558
2) ผ่านการสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกบุคลากรในระดับคณะ
4.2 การแต่งตั้งคณาจารย์พิเศษ
พิจารณาจากคุณวุฒิ และความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ที่ตรงกับสาขา หรือรายวิชานั้น ๆ
โดยผ่านประชุมกรรมการประสานงานภาควิชาฯ และที่ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะฯ
5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน
5.1 มีการออกแบบหลักสูตร ควบคุม กากับการจัดทารายวิชาต่าง ๆ ให้มีเนื้อหาที่ทันสมัย มีวิธีการ/
ขั้นตอนดาเนินงาน ดังนี้
1) อาจารย์ทุกท่านมีส่วนร่วมในการจัดตารางการเรียนการสอนในแต่ละภาควิชา โดยในการจัด
ตารางสอนของทุกภาคการศึกษา
2) อาจารย์ทุกท่านมีส่วนร่วมในการปรับปรุงหลักสูตร กาหนดโครงสร้างหลักสูตร กาหนดรายวิชา
บังคับ และวิชาเลือกในหลักสูตร ในทุกขั้นตอนของการปรับปรุงหลักสูตรตั้งแต่เริ่มต้นจนได้หลักสูตรที่
สมบูรณ์
5.2 มีการวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอนในแต่ละสาขาวิชา
5.3 มีการประเมินผู้เรียน กากับให้มีการประเมินตามสภาพจริง มีวิธีการประเมินที่หลากหลาย
5.4 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อเพิ่มพูนทักษะด้านต่าง ๆ แก่นักศึกษา
5.5 มีผลการดาเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
6.1 งบประมาณสนับสนุนการเรียนรู้
คณะจัดสรรงบประมาณประจาปี ทั้งงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้เพื่อจัดซื้อตารา สื่อการเรียน
การสอน โสตทัศนูปกรณ์ และ วัสดุครุภัณฑ์อย่างเพียงพอเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนในชั้นเรียน และ
สร้างสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับการเรียนรู้ด้วยตนเองของนักศึกษา
6.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม
ห้องสมุดศูนย์รังสิต และ ResourceCenter ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ศูนย์รังสิต มีหนังสือ ตารา และวารสารวิชาการทางวิศวกรรมศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ดังนี้
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(1)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

ห้องสมุดศูนย์รังสิต
- หนังสือสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีจานวนรวมทั้งหมด 39,967 เล่ม

สาขาวิชา
คณิตศาสตร์และสถิติ
เทคโนโลยีการเกษตร
คอมพิวเตอร์ศาสตร์
เทคโนโลยีชีวภาพ
ฟิสิกส์
เคมี
เทคโนโลยีชนบท
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
รวม

ภาษาไทย
1,538
3,837
6,977
3,314
1,388
1,131
1,238
837
902
21,162

ภาษาต่างประเทศ
3,530
1,624
4,913
3,696
2,054
1,308
540
856
284
18,805

รวม
5,068
5,461
11,890
7,010
3,442
2,439
1,778
1,693
1,186
39,967

- หนังสือสาขาวิศวกรรมศาสตร์ มีจานวนรวมทั้งหมด 15,807 เล่ม
สาขาวิชา
1. สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
2. สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
3. สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
4. สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
5. สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
รวม

ภาษาไทย
2,057
1,340
2,302
68
1,906
7,673

ภาษาต่างประเทศ
2,559
677
2,660
87
2,151
8,134

รวม
4,616
2,017
4,962
155
4,057
15,807

- วารสารวิชาการสาขาวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จานวน 491 ชื่อเรื่อง
สาขาวิชา

ภาษาไทย
269

วิศวกรรมศาสตร์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

- ฐานข้อมูลออนไลน์ จานวน 23

ภาษาต่างประเทศ
222

ฐาน
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(2) Resource Center ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- หนังสือสาขาวิศวกรรมศาสตร์ มีจานวนรวมทั้งหมด 9,213 เล่ม
สาขาวิชา
1. สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
2. สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
3. สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
4. สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
5. สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
6. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
7. โครงงานสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
8. อื่นๆ
รวม

ภาษาไทย
248
207
374
140
275
302
1,196
1,837
4,579

ภาษาต่างประเทศ
796
463
549
542
607
511
762
404
4,634

รวม
1,044
670
923
682
882
813
1,958
2,241
9,213

- วารสารวิชาการสาขาวิศวกรรมศาสตร์ มีจานวนรวมทั้งหมด 143 เล่ม
สาขาวิชา
1. สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
2. สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
3. สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
4. สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
5. สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
6. วิศวกรรมทั่วไป
รวม

ภาษาไทย
24
14
7
3
7
31
86

ภาษาต่างประเทศ
51
2
2
2
57

รวม
75
14
9
5
9
31
143

6.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม
จั ดซื้ อหนั งสื อ และตาราที่ เกี่ ยวข้ อง เพื่ อบริการให้ อาจารย์และนั กศึ กษาได้ ค้นคว้า และใช้
ประกอบการเรียนการสอน ในการประสานการจัดซื้อหนังสือนั้น อาจารย์ผู้สอนแต่ละรายวิชาจะมีส่วนร่วมในการ
เสนอแนะรายชื่อหนังสือ ตลอดจนสื่ออื่น ๆ ที่จาเป็น

109

มคอ.2

6.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร
มีเจ้าหน้าที่ประจาห้องสมุดของคณะ ซึ่งจะประสานงานการจัดซื้อจัดหาหนังสือกับคณาจารย์ผู้สอน
เป้าหมาย
จัดให้มีหนังสือและสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นประโยชน์ต่อ
การเรียนการสอนในรายวิชาต่าง ๆ
ในหลักสูตรและค้นคว้าเพิ่มเติม
ที่เพียงพอกับความต้องการ และ
มีประสิทธิภาพ

การดาเนินการ
: จัดตั้งงบประมาณ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ
จัดซื้อหนังสือและสื่ออิเล็กทรอนิกส์ทุกปี
เพื่อให้ได้หนังสือ ตารา และสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ที่ทันสมัย และเพียงพอกับความต้องการ
: จัดให้มีหนังสือ ตารา และสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ทั้งาษาไทยและภาษาต่างประเทศ เพื่อให้
นักศึกษาได้มีความหลากหลายในการค้นคว้า
: จัดให้มีฐานข้อมูลเกี่ยวกับหนังสือ ตารา และ
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่ออานวยความสะดวกใน
การสืบค้น

การประเมินผล
: รวบรวมจัดทาสถิติจานวน
การยืม-คืน-จองหนังสือและวัสดุ
สื่ออิเล็กทรอนิกส์
: ผลสารวจความพึงพอใจของ
นักศึกษาต่อการบริหารทรัพยากร
เพื่อการเรียนรู้
: จัดเก็บสถิติของหนังสือตารา และ
สื่ออิเล็กทรอนิกส์
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การกาหนดตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน (Key Performance Indicators)
1)
2)

3)

4)

5)
6)

7)

8)
9)
10)
11)
12)

ดัชนีบ่งชี้ผลการดาเนินงาน
อาจารย์ประจาหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการ
ประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการดาเนินงานหลักสูตร
มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ หรือ มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา
(ถ้ามี)
มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการ
เปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา
จัดทารายงานผลการดาเนินการของรายวิชา และรายงานผลการ
ดาเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 และ
มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาทีเ่ ปิดสอนให้ครบทุก
รายวิชา
จัดทารายงานผลการดาเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7
ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา
มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้
ที่กาหนดใน มคอ.3 และมคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของ
รายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา
มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน
หรือ การประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการดาเนินงาน
ที่รายงานใน มคอ.7 ปีที่แล้ว
อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือคาแนะนาด้าน
การจัดการเรียนการสอน
อาจารย์ประจาทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ
อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
จานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการพัฒนา
วิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี
ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มตี ่อ
คุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่น้อย
กว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0

ปีที่ 1

ปีที่ 2

ปีที่ 3

ปีที่ 4

ปีที่ 5
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หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน
1.1.1 การสังเกตพฤติกรรมและการโต้ตอบของนักศึกษา
1.1.2 การประชุมคณาจารย์ในภาควิชา เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และขอคาแนะนา/ข้อเสนอแนะ
ของอาจารย์ที่มีความรู้ในการใช้กลยุทธิ์การสอน
1.1.3 การสอบถามจากนักศึกษา ถึงประสิทธิผลของการเรียนรู้จากวิธีการที่ใช้ โดยใช้แบบสอบถาม
หรือสนทนากับกลุ่มนักศึกษาระหว่างภาคการศึกษาโดยอาจารย์ผู้สอน
1.1.4 ประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา จากการทากิจกรรม การทดสอบกลางภาคและปลายภาค
จะสามารถชี้ ได้ ว่ า ผู้ เรี ย นมี ค วามเข้ าใจหรือ ไม่ ในเนื้ อ หาที่ ได้ ส อนไป หากพบว่ ามี ปั ญ หาก็ จ ะต้ อ งมี ก าร
ดาเนินการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนในโอกาสต่อไป
1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน
1.2.1 ประเมินจากนักศึกษาเกี่ยวกับการสอนของอาจารย์ในทุกด้าน เช่น กลวิ ธีการสอน การตรงต่อ
เวลา การชี้แจงเป้าหมาย วัตถุประสงค์ของรายวิชา เกณฑ์การวัดและประเมินผล และการใช้สื่อการสอน
1.2.2 ประเมินโดยตัวอาจารย์เองและเพื่อนร่วมงาน
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
มีกระบวนการที่ได้ข้อมูลย้อนกลับในการประเมินคุณภาพของหลักสูตรในภาพรวม
2.1 ประเมินหลักสูตรในภาพรวมโดยนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่
2.2 ประชุมผู้แทนนักศึกษากับผู้แทนอาจารย์
2.3 ประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิจากรายงานผลการดาเนินการหลักสูตร
2.4 ประเมินโดยผู้ใช้บัณฑิตหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอื่นๆ
3. การประเมินผลการดาเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
การประเมิน ผลการดาเนิ น งานตามตัว บ่งชี้ผ ลการดาเนิ นงานที่ ระบุในหมวดที่ 7 ข้อ 7 โดย
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับภาควิชา มีคณะกรรมการ
ประเมิน อย่างน้อย 3 คน ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขา/สาขาวิชาเดียวกันอย่างน้อย 1 คน
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง
4.1 มีการนาข้อมูลจากการรายงานผลการดาเนินการรายวิชาเสนออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
4.2 อาจารย์ผู้ รับ ผิ ดชอบหลักสู ตรวิเคราะห์ ปัญ หา ข้อบกพร่อง ตลอดจนข้อควรปรับปรุงของแต่ล ะ
รายวิชา สรุปผลการดาเนินการประจาปีเสนอหัวหน้าภาควิชา
4.3 ประชุม อาจารย์ ป ระจ าหลั กสู ตรเพื่อพิ จารณาทบทวนผลการดาเนิน การหลั กสู ตร คุณ ภาพของ
นักศึกษา ตลอดจนระดับความรู้ของบัณฑิตที่สาเร็จการศึกษา
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ภาคผนวก
ภาคผนวก 1 ผลงานทางวิชาการ (ย้อนหลัง 5 ปี) ของอาจารย์ประจาหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร
1. ผลงานทางวิชาการ รศ.ดร.นคร ภู่วโรดม
งานวิจัย
รศ.ดร.นคร ภู่วโรดม A. Jirasakjamroonsri, P. Warnitchai Development of New Design Spectral Accelerations
for Bangkok Considering Deep Basin Effects ,9 -13 ม.ค. 60 16th World Conference on Earthquake
Engineering (หน้า 1-12)
รศ.ดร.นคร ภู่วโรดม ภคพงศ์ ภัทราคม “การตรวจวัดสมบัติเชิงพลศาสตร์ของพระเจดีย์วัดใหญ่ชัยมงคล จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา” 1 ก.ค. 60-31 ส.ค. 60 วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี งานสร้างสรรค์ (หน้า 670-682)
รศ.ดร.นคร ภู่วโรดม Amorntep Jirasakjamroonsri “Seismic Site Effects of Soil Amplifications in Bangkok“
ก.ค. 59-ก.ย. 59 Thammasat International Journal of Science and Technology (หน้า 59-69)
รศ.ดร.นคร ภู่วโรดม (100 %)Pennung Warnitchai2, Teraphan Ornthammarath3, Sutat Leelataviwat4,
Phaiboon Panyakapo5, Chatpan Chintanapakdee6 and Panitan Lukkunaprasit, “REVISION OF
SEISMIC DESIGN STANDARD FOR BUILDINGS IN THAILAND” 6-8 ม.ค. 59 ,The Fourteenth East
Asia-Pacific Conference on Structural Engineering and Construction (EASEC-14) (หน้า 1-10)
รศ.ดร.นคร ภู่วโรดม, เป็นหนึ่ง วานิชชัย, ภัยแผ่นดินไหว ความเสี่ยงของไทยบนรอยเลื่อนที่ต้องจับตา, ความรู้สู่สังคม ปีที่ 1
ฉบับที่ 2 01 ก.ย. 58 ถึง 31 ธ.ค. 58 (หน้า 9-20)
รศ.ดร.นคร ภู่วโรดม, Nuttaphon Magteppong, Investigation of Modal Properties for Torsional Coupled
Building from Ambient Vibration Responses, 8 พ.ย. 58 ถึง 11 พ.ย. 58 (หน้า 700-706)
รศ.ดร.นคร ภู่วโรดม, Amorntep Jirasakjamroonsri, Investigation of long period amplifications in the Greater
Bangkok basin by microtremor observations, the Tenth Pacific Conference on Earthquake
Engineering 6 พ.ย. 58 ถึง 8 พ.ย. 58 (หน้า 1-8)
Bhakapong Bhadrakom, Nakhorn Poovarodom, Krisada Chaiyasarn, Application of SFM and 3D Laser
Scanning for Heritage Documentation: Wat Yai Chaimongkol, Ayutthaya, Thailand, The 4th
International Symposium on Engineering, Energy and Environments 8 พ.ย. 58 ถึง 11 พ.ย. 58
(หน้า 626-636)
รศ.ดร.นคร ภู่วโรดม, Amorntep Jirasakjamroonsri, Estimation of Phase Velocity of Deep Soil in Bangkok by
Spatial Autocorrelation (SPAC) and Centerless Circular Array (CCA) Methods, 4th International
Symposium on Engineering, Energy and Environment (4th ISEEE) 8 พ.ย. 58 ถึง 11 พ.ย. 58
(หน้า 668-676)
นคร ภู่วโรดม, อัคคฤทธิ์ นันทยศสกุล, การหาค่าแรงในลวดรับแรงดึงของสะพานคานชิ้นส่วนรูปกล่องด้วยวิธีเชิงพลศาสตร์,
การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 19 (วันที่ 14-16 พ.ค. 2557 จ.ขอนแก่น). (STR575-001-005)
อมรเทพ จิรศักดิ์จารูญศรี, นคร ภู่วโรดม, อิทธิพลของความเร็วคลื่นเฉือนและคุณสมบัติเชิงพลศาสตร์ของชั้นดินต่อ
ความเร่งตอบสนองเชิงสเปกตรัม สาหรับกรุงเทพมหานคร , การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 19
(วันที่ 14-16 พ.ค. 2557 จ.ขอนแก่น). (STR001-006)
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ภคพงศ์ ภัทราคม, นคร ภู่วโรดม, การศึกษาพฤติกรรมเชิงพลศาสตร์สะพานแขวนคนเดินข้ามวัดไก่จ้น จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา, การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 19 (วันที่ 14-16 พ.ค. 2557 จ.ขอนแก่น).
(STR572-001-006)
ณัฐพล มากเทพพงษ์, นคร ภู่วโรดม, โมดูลัสความยืดหยุ่นสาหรับโครงสร้างอิฐก่อของโบราณสถานจากผลการตรวจวัด
ค่าความถี่ธรรมชาติ, การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 19 (วันที่ 14-16 พ.ค. 2557 จ.ขอนแก่น).
(STR573-001-005)
2. ผลงานทางวิชาการ ผศ.ดร.ดนัย วันทนากร
งานวิจัย
ผศ.ดร.ดนัย วันทนากร ,ถิรพัฒน์ สุขเจริญ “การนาเทคโนโลยีสารสนเทศอาคารมาใช้ในการก่อสร้าง อุปสรรคและ
ประสิทธิภาพในการคิดปริมาณงาน (Applications of BIM in Construction : Its Efficiency and Obstacles
in Quantity Take-off)” การประชุมวิชาการระดับชาติ TNIAC ครั้งที่ 4 (หน้า 220-225)
ผศ.ดร.ดนัย วันทนากร, การศึกษาลาดับความสาคัญของปัจจัยคุณสมบัตเิ บื้องต้นในการคัดเลือกผู้รับเหมา, การประชุม
วิชาการรับชาติวิศวกรรมและการก่อสร้างครั้งที่ 1, 31 ม.ค. 57 (หน้า 1-7)
ผศ.ดร.ดนัย วันทนากร, น.ส.วิศาลี นิมมานพัชรินทร์, การประมาณราคาค่าก่อสร้างบ้านพักอาศัย 2 ชั้น ด้วยวิธีแบบจาลอง
มอนติคาร์โล, การประชุมวิชาการและนาเสนอผลงานวิจัยระดับชาติประจาปี 2559 “ราชธานี ครั้งที่ 1” 29
กรกฎาคม 2559 จ.อุบลราชธานี (หน้า 1-10)
ผศ.ดร.ดนัย วันทนากร, นายภราดร เพ็งแจ่ม, การประเมินผลิตภาพแรงงานในการก่อสร้างระบบป้องกันดินพัง, การ
ประชุมวิชาการและนาเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ "ราชธานีวิชาการ ครั้งที่ ๑" 29 ก.ค. 59 (หน้า 1-8)
3. ผลงานทางวิชาการ อ.ดร.วรุณศักดิ์ เลี่ยมแหลม
งานวิจัย
Kingkarn Pithayakittiwong, Warunsak Liamlaem, and Settha Sasnanant (2015) Free Residual Chlorination
Models Using Artificial Neural Network: Bangkhen Water Treatment Plant Case Study. SWU
Engineering Journal., 10(2), (p.28-40), (in Thai)
Waraporn Muanthong, Warunsak Liamlaem, and Settha Sasnanant (2015) Clarifier Models using Artificial
Neural Networks—Case Study: Bangkhen Water Treatment Plant. SWU Engineering Journal.,
10(1), (p.32-44), (in Thai)
Lukkana Benjawan, Seksant Sihawong, Watcharapol Chayaprasert, and Warunsak Liamlaem (2015)
Composting of Biodegradable Organic Waste from Thai Household in a Semi-Continuous
Composter. Compost Science & Utilization., 23 (p.11-17)
Chongrak Polprasert and Warunsak Liamlaem (2014) A Transdisciplinary Approach for Water Pollution
Control: Case Studies on Application of Natural Systems. Environmental Engineering Research.,
19(3), (p.185-195).
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4. ผลงานทางวิชาการ รศ.ดร.สายันต์ ศิริมนตรี
งานวิจัย
รศ.ดร.สายันต์ ศิรมิ นตรี Boonsap Witchayangkoon , Krittiya Lertpocasombut “Punching Shear
Strengthening of RC Flat Plate with Ferrocement Drop Panel” 5-29 เม.ย. 59 International
Transaction Journal of Engineering, Management, & Applied Sciences & Technologies, (p.81-88)
รศ.ดร.สายันต์ ศิรมิ นตรี Kridayuth Chompooming, Boonsap Witchayangkoon, Wacharapong Prasankleaw
“Measurement of Tendon Natural Frequency and Impact on Tendon Forces of Continuous
Segmental Prestressed Concrete Bridge” 6-8 ก.ค. 59 16th International Conference on
Computing in Civil and Building Engineering(ICCCBE2016),OSAKA,JAPAN., (p. 1-5 )
นายทวีศักดิ์ โสภณธานาพร, รศ.ดร.สายันต์ ศิรมิ นตรี, พฤติกรรมรอยต่อชิ้นส่วนโครงสร้างคานเสาสาเร็จรูปภายใต้แรงสถิต,
การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 21 วันที่ 28-30 มิถุนายน 2559 จ.สงขลา, (หน้า 1-6 )
รศ.ดร.สายันต์ ศิรมิ นตรี, Boonsap Witchayangkoon , Krittiya Lertpocasombut, Punching Shear Strengthening
of RC Flat Plate with Ferrocement Drop Panel, International Transaction Journal of Engineering,
Management, & Applied Sciences & Technologies. Vol 5 เม.ย. 59 ถึง 26 เม.ย. 59, (หน้า81-88)
รศ.ดร.สายันต์ ศิรมิ นตรี, Paradorn Matchan , Sayan Sirimontree , and Boonsap Witchayagkoon, Simulation of
Flexural Behavior of Damaged Prestressed Concrete Beam by Finite Element Method,
International Transaction Journal of Engineering, Management, & Applied Sciences &
Technologies,Ins 01 ก.ค. 58 ถึง ธ.ค. 58, (p.225 - 234 )
รศ.ดร.สายันต์ ศิรมิ นตรี, Kiatisak Chueachom , Sayan Sirimontree , and Boonsap Witchayangkoon, Prediction
of Flexural and Degradation Behaviors of Full Scale Prestessed Concrete Girder by Finite
Element Method, American Transactions on Engineering & Applied Sciences/Volume 4
No.3/Inspec/online 22 มิ.ย. 58 ถึง ธ.ค. 58, ( p.201-212 )
รศ.ดร.สายันต์ ศิรมิ นตรี, รศ.ดร.บุญทรัพย์ วิชญางกูร,รศ.ดร.กฤติยา เลิศโภคะสมบัต,ิ Strengthening of Reinforced
Concrete Column via Ferrocement Jacketing, American Transactions on Engineering & Applied
Sciences 01/2015; 4(1):39-47. 5 ม.ค. 58 ถึง ธ.ค.58, (p.39-47 )
5. ผลงานทางวิชาการ อ.ดร.กฤษฎา ไชยสาร
งานวิจัย
อ.ดร.กฤษฎา ไชยสาร Mayank Sharma, Mahesh Kumar Sharma, Nopbhorn Leeprechanon,Weerachai
Anotaipaiboon,Krisada Chaiyasarn “PCA Based SVM Classification Approach for Crack Detection
in Concrete Structures” 1 -2 ก.ย. 59 The 3rd Thailand Rail Academic Symposium, (p.1-5)
Bhakapong Bhadrakom, Nakhorn Poovaradom, Krisada Chaiyasarn “Improved image-based as-built 3D
reconstruction by RGB color segmentation for deformation assessment in historical buildings”
การประชุมวิชาการ วิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 21, 28-30 มิ.ย.59, (p.277-283)
อ.ดร.กฤษฎา ไชยสาร, Bhakapong Bhadrakom,Krisada Chaiyasarn, AS-BUILT 3D MODELING BASED ON
STRUCTURE FROM MOTION FOR DEFORMATION ASSESSMENT OF HISTORICAL BUILDINGS,
International Journal of GEOMATE 1 ส.ค. 59 ถึง ธ.ค. 59, (p.2378-2384)
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Krisada Chaiyasarn, Tae-Kyun Kim, Fabio Viola, Roberto Cipolla, Kenichi Soga, Distortion-Free Image
Mosaicing for Tunnel Inspection Based on Robust Cylindrical Surface Estimation through
Structure from Motion, Journal of Computing in Civil Engineering 18 ส.ค. 58 ถึง 18 ส.ค. 58
04015045.
กฤษฎา ไชยสาร, ภคพงษ์ ภัทราคม, Automatic image-based reconstruction of historical buildings from
Ayutthaya, การประชมุวิชาการวิศวกรรมโยธาแหง่ชาติครั้งที่ 20 8 ก.ค. 58 ถึง 10 ก.ค. 58, (p.1- 6)
Krisada Chaiyasarn, Bhakapong Bhadrakom, Multiple viewpoint change detection in concrete beams for
infrastructure resiliency, The 4th International Symposium on Engineering, Energy and
Environments 8 พ.ย. 58 ถึง 10 พ.ย. 58, (p.646-653)
Bhakapong Bhadrakom, Nakhorn Poovaradomb, Krisada Chaiyasarn, Application of SFM and 3D Laser
Scanning for Heritage Documentation: Wat Yai Chaimongkol, Ayutthaya, Thailand, The 4th
International Symposium on Engineering, Energy and Environments 07 พ.ย. 58 ถึง 10 พ.ย. 58,
(p.1- 6)
Bhakapong Bhadrakom and Krisada Chaiyasarn, IMAGE-BASED AS-BUILT 3D MODELING FOR DEFORMATION
ASSESSMENT OF HISTORICAL BUILDINGS, ￼First International Conference on Science,
Engineering & Environment 19 พ.ย. 58 ถึง 21 พ.ย. 58, (p.1-6)
Krisada Chaiyasarn, Tae-Kyun Kim, Fabio Viola, Roberto Cipolla, Kenichi Soga, Distortion-Free Image
Mosaicing for Tunnel Inspection Based on Robust Cylindrical Surface Estimation through
Structure from Motion, Journal of Computing in Civil Engineering 18 ส.ค. 58, (p.1-4)
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หลักสูตร พ.ศ. 2556
หลักสูตร พ.ศ. 2561
สรุปการเปลี่ยนแปลง
1. ชื่อหลักสูตรและชื่อปริญญา
1. ชื่อหลักสูตรและชื่อปริญญา
ชื่อหลักสูตร
ชื่อหลักสูตร
ไทย: วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา ไทย: วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา
คงเดิม
อังกฤษ: Bachelor of Engineering Program in
อังกฤษ: Bachelor of Engineering Program in
Civil Engineering
Civil Engineering
ชื่อปริญญา
ชื่อปริญญา
คงเดิม
ไทย: วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา) ไทย: วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา)
วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา)
วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา)
อังกฤษ: Bachelor of Engineering
อังกฤษ: Bachelor of Engineering
(Civil Engineering)
(Civil Engineering)
B.Eng. (Civil Engineering)
B.Eng. (Civil Engineering)
2. ปรัชญา และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
2. ปรัชญา และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
2.1 ปรัชญา : เพื่อผลิตบัณฑิตที่มคี วามรู้
2.1 ปรัชญา : ผลิตวิศวกรโยธาทีม่ ีความรู้
ปรับปรัขญาเน้นการเรียนรู้
ความสามารถในการพัฒนากระบวนการเรียนรู้
ทักษะ และความสามารถในการเรียนรู้ การคิด คิดวิเคราะห์ ปัญหาการ
การคิดและวิเคราะห์เพื่อการพัฒนาสิ่งที่เกิดขึ้นใน วิเคราะห์ปัญหาการเรียนรูเ้ ทคโนโลยีใหม่ โดยมี เรียนรูเ้ ทคโนโลยีใหม่อย่างมี
ประเทศได้ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความสามารถที่จะ
วิศวกรโยธาเป็นประชากรกลุ่มเป้าหมาย
จรรยาบรรณ
เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง มีความเป็นผู้นาคุณธรรม
ตลอดจนมีจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพ
และจรรยาวิชาชีพ
และสามารถพัฒนาความรูไ้ ด้อย่างต่อเนื่อง
2.2 ความสาคัญ :
2.2 ความสาคัญ :
สถานการณ์ด้านเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบัน เพิ่มความสาคัญของ
ทาให้ความต้องการวิศวกรที่มคี ุณภาพเข้าไป
หลักสูตรโดยสาขาวิศวกรรม
ทางานในตลาดแรงงานเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
โยธาเป็นวิชาชีพที่มีบทบาท
โดยเฉพาะในสาขาวิศวกรรมโยธาที่เป็นวิชาชีพที่ สาคัญต่อการขับเคลื่อน
มีบทบาทสาคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนา
เศรษฐกิจ สังคม ในปัจจุบัน
เศรษฐกิจและสังคม ประกอบกับการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในโลกยุคปัจจุบันที่มี
กระแสการเปิดเศรษฐกิจเสรี เทคโนโลยีใหม่ ๆ
ที่มีความท้าทายได้ก้าวเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งใน
ชีวิตประจาวันอย่างหลักเลี่ยงไม่ได้ ทาให้การ
พัฒนาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขา
วิศวกรรมโยธา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)

117

มคอ.2

หลักสูตร พ.ศ. 2556

หลักสูตร พ.ศ. 2561
มีความจาเป็นที่จะต้องดาเนินการให้
สอดคล้องกับความต้องการของสังคมอย่าง
หลีกเลี่ยงไม่ได้ เพื่อเป็นทางเลือกให้กับผู้ที่
สนใจเข้ามาศึกษาในสาขาวิศวกรรมโยธาและ
ประสงค์จะไปประกอบวิชาชีพในโลกอนาคต
ที่มีความท้าทาย การปรับปรุงหลักสูตร
นอกจากจะเน้นการเสริมสร้างทักษะทางด้าน
วิชาการและวิชาชีพแล้ว จะต้องให้
ความสาคัญกับการเตรียมความพร้อมให้แก่
บัณฑิตให้รองรับตลาดแรงงานทีข่ ยายตัวใน
ระดับสากลอีกด้วย ดังนัน้ หลักสูตรที่
ปรับปรุงขึ้นมาใหม่นี้จึงต้องมีการปรับเปลี่ยน
ให้เป็นที่ยอมรับทั้งในระดับประเทศและ
ระดับสากล
2.3 วัตถุประสงค์
2.3 วัตถุประสงค์
2.3.1.เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ และ
2.3.1.เพื่อให้บัณฑิตที่มีความรู้
ความสามารถในการประกอบวิชาชีพทางด้าน ความสามารถในด้านวิชาการและด้านการ
วิศวกรรมโยธา
ประกอบวิชาชีพ โดยยึดมัน่ ในคุณธรรม
2.3.2.เพื่อผลิตบัณฑิที่มีทักษะ และความ จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพทางด้าน
พร้อมในการรับการถ่ายทอดและพัฒนา
วิศวกรรมโยธา มีจิตสาธารณะ และมีสานึก
เทคโนโลยีระดับสูงและมีความคิดริเริ่ม
รับผิดชอบต่อส่วนรวม
สร้างสรรค์
2.3.2.เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความใฝ่รู้
2.3.3.เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความใฝ่รู้ หมั่น พร้อมรับการถ่ายทอดและส่งต่อเทคโนโลยีไป
แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง และสามารถ
ยังผู้อื่น มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
ติดต่อสื่อสารกับ ผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
ขยันหมั่นเพียรในการแสวงหาความรู้
2.3.4.เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคณ
ุ ธรรมและ
2.3.3.เพื่อให้บัณฑิตรู้จักแก้ป้ญหา
จริยธรรมคานึงถึงสังคมและส่วนรวม
ทางด้านวิศวกรรมอย่างครบวงจร
ตอบสนองต่อวิกฤติการณ์หรือสถานการณ์
ใหม่ ๆ ได้อย่างเหมาะสม
2.3.4.เพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขัน
ให้แก่บัณฑิตที่จะไปประกอบวิชาชีพ ภายใต้
กระแสการเปิดเศรษฐกิจเสรีในระดับสากลใน
อนาคต

สรุปการเปลี่ยนแปลง

ปรับปรุงวัตถุประสงค์
เน้นผลิตบัณฑิตที่มี
ความสามารถด้านวิขาการ
วิชาชีพ มีความใฝ่รู้
มีทักษะในการรับ และ
ถ่ายทอดเทคโนโลยี
ระดับสูง
หมั่นแสวงหาความรู้
โดยยึดมั่นในคุณธรรม
จริยธรรมจรรยาบรรณ
วิชาชีพ และสานึก
รับผิดชอบต่อสังคม
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3. คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาต้องเป็นไปตาม
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษา
ชั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2540 (แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
ฉบับที่ 3 พ.ศ.2555) ข้อ 7
4. การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา
การคัดเลือกผู้เข้าศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบ
การคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาในสถาบันการศึกษาขั้น
อุดมศึกษาของสานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา หรือการคัดเลือกตามวิธีการที่
มหาวิทยาลัยกาหนดโดยความเห็นชอบของสภา
มหาวิทยาลัย
5. จานวนการรับนักศึกษา
ปีการศึกษาละ 80 คน
6. ระบบการศึกษา
ใช้ระบบการศึกษาแบบทวิภาค โดย 1 ปี
การศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษา 1 ภาค
การศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 16
สัปดาห์ และอาจเปิดภาคฤดูร้อนได้โดยใช้เวลา
การศึกษา ไม่น้อยกว่า 6 สัปดาห์ แต่ให้เพิ่มชั่วโมง
การศึกษาในแต่ละรายวิชาให้เท่ากับภาคปกติ
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3. คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาต้องเป็นไปตาม
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วย
การศึกษาชั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2561 ข้อ 14

สรุปการเปลี่ยนแปลง
ปรั บ ตามข้ อ บั ง คั บ ฯ
ฉบับ พ.ศ. 2561

4. การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา
การคัดเลือกผู้เข้าศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบ
คัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาในสถาบันการศึกษาขัน้
อุดมศึกษาของส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่น
ดาเนินการตามการมอบหมายของมหาวิทยาลัยหรือ
ตามข้อตกลง หรือการคัดเลือกตามวิธีการที่
มหาวิทยาลัยกาหนด โดยความเห็นชอบของสภา
มหาวิทยาลัยและออกเป็นประกาศมหาวิทยาลัย
5. จานวนการรับนักศึกษา
ปีการศึกษาละ 65 คน
6. ระบบการศึกษา
ใช้ระบบการศึกษาแบบทวิภาค โดย 1
ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษา คือ
ภาคการศึกษาที่ 1 และภาคการศึกษาที่ 2 และ
อาจมีภาคฤดูร้อนต่อจากภาคการศึกษาที่ 2 ให้
มีระยะเวลาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ และในภาค
ฤดูร้อนให้มีระยะเวลาไม่น้อยกว่า 6 สัปดาห์
แต่ให้เพิ่มชั่วโมงการศึกษาในแต่ละรายวิชาให้
เท่ากับภาคการศึกษา

ปรับการคัดเลือกให้
สอดคล้องตามระเบียบ
คัดเลือกของส่วน
ราชการหรือหน่วยงาน
ที่มหาวิทยาลัย
มอบหมาย

ลดจานวนนักศึกษาลง
ปรั บ ตามข้ อ บั ง คั บ ฯ
ฉบับ พ.ศ. 2561
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7. เกณฑ์การสาเร็จการศึกษา
1. ได้ศึกษารายวิชาต่างๆ ครบตามโครงสร้าง
หลักสูตร และมีหน่วยกิตสะสมไม่ต่ากว่า 149
หน่วยกิต
2. ได้ค่าระดับเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า 2.00
3. ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขอื่น ๆ ที่คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์กาหนด

หลักสูตร พ.ศ. 2561
7. เกณฑ์การสาเร็จการศึกษา

8. จานวนหน่วยกิตรวมและระยะเวลาศึกษา
จานวนหน่วยกิตรวม ตลอดหลักสูตร 149 หน่วยกิต
ระยะเวลาศึกษา: หลักสูตรแบบเต็มเวลา นักศึกษา
ต้องใช้ระยะเวลาการศึกษาตลอดหลักสูตรอย่างน้อย
7 ภาคการศึกษาปกติและอย่างมากไม่เกิน 14 ภาค
การศึกษาปกติ

8. จานวนหน่วยกิตรวมและระยะเวลาศึกษา
จานวนหน่วยกิตรวม ตลอดหลักสูตร 147
หน่วยกิต
ระยะเวลาศึกษา: หลักสูตรแบบเต็มเวลา
นักศึกษาต้องใช้ระยะเวลาการศึกษาตลอด
หลักสูตรอย่างน้อย 7 ภาคการศึกษาปกติและ
อย่างมากไม่เกิน 8 ปีการศึกษา
9. โครงสร้างและองค์ประกอบของหลักสูตร
นักศึกษาจะต้องจดทะเบียนศึกษารายวิชา
รวมไม่น้อยกว่า 147 หน่วยกิต โดยได้ศึกษา
รายวิชาต่างๆ ครบตามโครงสร้างองค์ประกอบ
และข้อกาหนดของหลักสูตร
1.วิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต
2.วิชาเฉพาะ 111 หน่วยกิต
24 นก.
2.1 วิชาเฉพาะพื้นฐาน
1) กลุ่มวิชาพื้นฐานทางคณิตศาสตร์และ 17 นก.
วิทยาศาสตร์
2) กลุ่มวิชาพืน้ ฐานทางวิศวกรรม 7 นก.
87 นก.
2.2 วิชาเฉพาะด้าน
72 นก.
1) กลุ่มวิชาบังคับทางวิศวกรรม
15 นก.
2) กลุ่มวิชาเลือกทางวิศวกรรม
6 นก.
3.วิชาเลือกเสรี

9. โครงสร้างและองค์ประกอบของหลักสูตร
นักศึกษาจะต้องจดทะเบียนศึกษารายวิชารวมไม่
น้อยกว่า 149 หน่วยกิต โดยได้ศึกษารายวิชาต่างๆ
ครบตามโครงสร้างองค์ประกอบและข้อกาหนดของ
หลักสูตร
1.วิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต
2.วิชาเฉพาะ
113 หน่วยกิต
24 นก.
2.1 วิชาเฉพาะพื้นฐาน
1) กลุ่มวิชาพื้นฐานทางคณิตศาสตร์และ
17 นก.
วิทยาศาสตร์
2) กลุ่มวิชาพืน้ ฐานทางวิศวกรรม
7 นก.
2.2 วิชาเฉพาะด้าน
89 นก.
1) กลุ่มวิชาบังคับทางวิศวกรรม
77 นก.
2) กลุ่มวิชาเลือกทางวิศวกรรม
12 นก.
3.วิชาเลือกเสรี
6 นก.

1. ได้ศึกษารายวิชาต่าง ๆ ครบตามโครงสร้าง
หลักสูตรและมีหน่วยกิตสะสมไม่ตากว่
่ า
147 หน่วยกิต
2. ได้ค่าระดับเฉลีย่ สะสมไม่ต่ากว่า 2.00
(จากระบบ 4 ระดับคะแนน)
3. ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขอื่นๆ ที่คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
กาหนด
4. นักศึกษาต้องสอบได้คะแนน TU-GET
ไม่ต่ากว่า 300 คะแนน ในช่วงเวลาที่เป็นนักศึกษา
ของหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมโยธา

สรุปการเปลี่ยนแปลง
เพิ่มเงื่อนไขการผ่าน
ความรู้ภาษาอังกฤษ
ก่อนสาเร็จการศึกษา

ลดจานวนหน่วยกิต
รวมตลอดหลักสูตร
และกาหนดระยะเวลา
การศึกษาตาม
ข้อบังคับฯ

เพิ่มหน่วยกิตวิชา
เฉพาะในส่วนวิชา
เฉพาะด้านและปรับ
หน่วยกิตใน กลุ่มวิชา
เลือก
- ลดหน่วยกิตวิชาเฉพาะ
2 หน่วยกิต คือ
ลดหน่วยกิต
กลุ่มวิชาบังคับ
5 หน่วยกิต
แต่เพิ่มหน่วยกิต
กลุ่มวิชาเลือก
3 หน่วยกิต
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รายวิชาในหลักสูตร
1. วิชาศึกษาทั่วไป
30 หน่วยกิต
นักศึกษาจะต้องศึกษาวิชาในหลักสูตรวิชาศึกษา
ทั่วไป รวมไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
ตามโครงสร้างและองค์ประกอบของหลักสูตรวิชา
ศึกษาทั่วไป ซึ่งแบ่งเป็น 2 ส่วนคือ
ส่วนที่ 1: เป็นหลักสูตรกลางของมหาวิทยาลัย
ที่กาหนดให้นักศึกษาทุกคนต้องเรียน จานวน
21 หน่วยกิตดังต่อไปนี้
หมวดมนุษยศาสตร์
บังคับ 1 วิชา 3 หน่วยกิต
มธ.110 สหวิทยาการมนุษยศาสตร์

หมวดสังคมศาสตร์
กิต

2 (2-0-4)

บังคับ 2 วิชา 5 หน่วย

มธ.100 พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อ
สังคม

3 (3-0-3)

มธ.120 สหวิทยาการสังคมศาสตร์

2 (2-0-4)

หมวดวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์ :
บังคับ 1 วิชา 2 หน่วยกิต

หลักสูตร พ.ศ. 2561
รายวิชาในหลักสูตร
1. วิชาศึกษาทั่วไป
30 หน่วยกิต
นักศึกษาจะต้องศึกษาวิชาในหลักสูตรวิชาศึกษา
ทั่วไป รวมไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
ตามโครงสร้างและองค์ประกอบของหลักสูตรวิชา
ศึกษาทั่วไป ซึ่งแบ่งเป็น 2 ส่วนคือ
ส่วนที่ 1: เป็นหลักสูตรกลางของมหาวิทยาลัย
ที่กาหนดให้นักศึกษาทุกคนต้องเรียน จานวน
21 หน่วยกิตดังต่อไปนี้
หมวดมนุษยศาสตร์ บังคับ 1 วิชา 3 หน่วยกิต
บังคับเลือกอย่างน้อย 1 วิชา(อย่างน้อย 3 นก.)
มธ.102 ทักษะชีวิตทางสังคม
3 (3-0-6)
มธ.108 การพัฒนาและจัดการ 3 (3-0-6)
ตนเอง
หมวดสังคมศาสตร์ บังคับ 2 วิชา 6 หน่วยกิต
บังคับ 1 วิชา มธ.100 (3 หน่วยกิต)
มธ.100 พลเมืองกับกับการลงมือ 3 (3-0-6)
แก้ปัญหา
มธ.101 โลก, อาเซียน และไทย 3 (3-0-6)
มธ.109 นวัตกรรมกับกระบวนคิด 3 (3-0-6)
ผู้ประกอบการ
หมวดวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
บังคับ 1 วิชา 3 หน่วยกิต

สรุปการเปลี่ยนแปลง
ปรับส่วนที่ 1
ตามรูปแบบของ
มหาวิทยาลัย

บังคับเลือกอย่างน้อย 1 วิชา(อย่างน้อย 3 นก.)

มธ.130 สหวิทยาการวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
คณิตศาสตร์หรือคอมพิวเตอร์ :

2 (2-0-4) มธ. 103 ชีวิตกับความยั่งยืน
มธ.107 ทักษะดิจิทัลกับการ

บังคับ 1 วิชา 3 หน่วยกิต

มธ.156 คอมพิวเตอร์และการเขียน
โปรแกรมเบื้องต้น

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

แก้ปัญหา
3 (3-0-6)
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หมวดภาษา
ท.161 การใช้ภาษาไทย

3 (3-0-3)

สษ.070 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1

0 (3-0-3)

สษ.171 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2

3 (3-0-3)

สษ.172 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3

3 (3-0-3)

หลักสูตร พ.ศ. 2561
สรุปการเปลี่ยนแปลง
หมวดภาษา
บังคับ 4 วิชา 9 หน่วยกิต
มธ.104 การคิด อ่าน และ
3 (3-0-6)
เขียนอย่างมีวจิ ารณญาณ
มธ.050 การพัฒนาทักษะ
3 (3-0-6)
ภาษาอังกฤษ
มธ.105 ทักษะการสื่อสารด้วย 3 (3-0-6)
ภาษาอังกฤษ
มธ.106 ความคิดสร้างสรรค์
3 (3-0-6)
และการสื่อสาร
ส่วนที่ 2 : นักศึกษาทุกคนต้องเรียนโดย
นักศึกษาต้องศึกษาตามเงื่อนไขกาหนด ไว้รวม
ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต ดังนี้

ส่วนที่ 2 : ประกอบด้วยรายวิชาที่ทางคณะกาหนดให้
นักศึกษาทุกคนต้องเรียนโดยนักศึกษาต้องศึกษาตาม
เงื่อนไขกาหนด ไว้รวมไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต ดังนี้
1. บังคับ 3 วิชา จานวน 7 หน่วยกิต
วท.123 เคมีพื้นฐาน
(3) วท.123 เคมีพื้นฐาน
(1) วท.173 ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน
วท.173 ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน
(3)
สษ 202 ภาษาอังกฤษสาหรับการทางาน

(3)
(1) ปรับคาอธิบายรายวิชา
ปิดวิชา

วพ.101 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (3)
เบื้องต้น
และเลือกศึกษารายวิชาอื่น ๆ จากรายวิชาที่
เปิดสอนในหลักสูตรวิชาศึกษาทัว่ ไป ส่วนที่ 2
ไม่น้อยกว่า 2 หน่วยกิต

2.บังคับเลือก 1 วิชา ไม่น้อยกว่า 2 หน่วยกิต
จากรายวิชาต่อไปนี้

วิชาใหม่
ยกเลิกเลือกวิชาที่
กาหนดให้เลือกจาก
รายวิชาในหลักสูตรวิชา

ศึกษาทั่วไปส่วนที่ 2
วย.106 เทคนิคในการสื่อสารและการนาเสนอ
(2)
น.209 หลักกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
(3)
น.246 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับทรัพย์สินทาง (3)
ปัญญา
ปิดวิชา
พบ.291 ธุรกิจเบื้องต้น
(3)
ทอ.201 หลักการบริหาร
(3)
ศ.213 เศรษฐศาสตร์จุลภาคเบือ้ งต้น
(3)
2.วิชาเฉพาะ
113 หน่วยกิต 2.วิชาเฉพาะ
112 หน่วยกิต เพิ่มหน่วยกิตวิชาเฉพาะ
1. วิชาเฉพาะพืน้ ฐาน
24 หน่วยกิต 1. วิชาแกน
24 หน่วยกิต
1.1.กลุ่มวิชาพื้นฐานทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 1.1.พืน้ ฐานทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
17 หน่วยกิต

วท.133 ฟิสิกส์สาหรับวิศวกร 1
วท.183 ปฏิบัติการฟิสิกส์สาหรับวิศวกร1

17 หน่วยกิต

(3) วท.133 ฟิสิกส์สาหรับวิศวกร
(3) คงเดิม
(1) วท.183ปฏิบัติการฟิสิกส์สาหรับวิศวกร1 (1) ปรับคาอธิบายรายวิชา
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วท.134 ฟิสิกส์สาหรับวิศวกร 2
(3)
วท.184 ปฏิบัติการฟิสิกส์สาหรับวิศวกร 2
(1)
ค.111 แคลคูลัสพื้นฐาน
(3)
ค.112 เรขาคณิตวิเคราะห์และแคลคูลัส
(3)
ประยุกต์
ค.214 สมการเชิงอนุพันธ์
(3)
1.2. กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรม 7 หน่วยกิต
วย.100 จริยธรรมสาหรับวิศวกร
(0)
(3)
วอ.121 วัสดุวิศวกรรม
วย.101 ความรู้เบื้องต้นทางวิชาชีพ
(1)
วิศวกรรมศาสตร์
วก.100 กราฟิกวิศวกรรม
(3)

หลักสูตร พ.ศ. 2561
วท.134 ฟิสิกส์สาหรับวิศวกร 2
(3)
วท.184 ปฏิบัติการฟิสิกส์สาหรับวิศวกร 2 (1)
ค.111 แคลคูลัสนฐาน
(3)
ค.112 เรขาคณิตวิเคราะห์และแคลคูลัส
(3)
ประยุกต์
ค.214 สมการเชิงอนุพันธ์
(3)
1.2. พื้นฐานทางวิศวกรรม
7 หน่วยกิต
วย.100 จริยธรรมสาหรับวิศวกร
(0)
วอ.121 วัสดุวิศวกรรม
(3)
วย.101 ความรู้เบื้องต้นทางวิชาชีพ
(1)
วิศวกรรมศาสตร์
วก.100 กราฟิกวิศวกรรม
(3)

2.2 วิชาเฉพาะด้าน
89 หน่วยกิต
2.2.1 กลุ่มวิชาบังคับทาง
77 หน่วยกิต
วิศวกรรม
วิชาบังคับในสาขา
68 หน่วยกิต
วย.201 เขียนแบบสาหรับงานด้าน
(2)
วิศวกรรมโยธา
วย.202 กลศาสตร์วิศวกรรม –
(3)
สถิตยศาสตร์

2.2 วิชาเฉพาะด้าน
87 หน่วยกิต
2.2.1 กลุ่มวิชาบังคับทาง 72 หน่วยกิต
วิศวกรรม
วิชาบังคับในสาขา
69 หน่วยกิต
วย.201 เขียนแบบสาหรับงานด้าน
(2)
วิศวกรรมโยธา
วย.202 กลศาสตร์วิศวกรรม –
(3)
สถิตยศาสตร์
วย.203 คณิตศาสตรประยุกต์
(3)
สาหรับวิศวกรโยธา
วย.271 กลศาสตร์ของไหลสาหรับ
(3)
วิศวกรรมโยธา
วย.272 ปฎิบัติการกลศาสตร์
(1)
ของไหล
วย.211 การสารวจ
(3)
วย.212 ปฏิบัติการการสารวจ
(1)
วย.213 การฝึกสารวจภาคสนาม
(1)
วย.221 กลศาสตร์ของแข็ง 1
(3)
วย.231 คอนกรีตและวัสดุก่อสร้าง
(3)

วย.203 กลศาสตร์ของไหลสาหรับ
วิศวกรรมโยธา
วย.204 ปฎิบัติการกลศาสตร์ของไหล

(3)

วย.211 การสารวจ
วย.212 ปฏิบัติการการสารวจ
วย.213 การฝึกสารวจภาคสนาม
วย.221 กลศาสตร์ของแข็ง 1
วย.231 วัสดุก่อสร้าง

(3)
(1)
(1)
(3)
(3)

(1)

สรุปการเปลี่ยนแปลง
คงเดิม
คงเดิม
ปรับคาอธิบายรายวิชา
คงเดิม
ปรับวิชาบังคับก่อน
คงเดิม
คงเดิม
ปรับคาอธิบายรายวิชา
ปรับคาอธิบายรายวิชา
ปรับคาอธิบายรายวิชา

คงเดิม
คงเดิม
วิชาใหม่
เปลี่ยนรหัสวิชา
เปลี่ยนรหัสวิชา/
คาอธิบายรายวิชา
คงเดิม
คงเดิม
คงเดิม
คงเดิม
เปลี่ยนชื่อวิชา
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วย.232 ปฏิบัติการทดสอบวัสดุก่อสร้าง
วย.320 กลศาสตร์ของแข็งประยุกต์
วย.321 การวิเคราะห์โครงสร้าง 1
วย.322 การวิเคราะห์โครงสร้าง 2

(1)
(3)
(3)
(3)

วย.331 การออกแบบโครงสร้าง
คอนกรีตเสริมเหล็ก
วย.351 ปฐพีกลศาสตร์
วย.352 ปฏิบัติการปฐพีกลศาสตร์
วย.353 วิศวกรรมฐานราก
วย.361 วิศวกรรมการทาง
วย.362 วัสดุการทาง
วย.371 อุทกวิทยาสาหรับวิศวกร
วย.372 วิศวกรรมชลศาสตร์
วย.373 ปฏิบัติการวิศวกรรมชลศาสตร์
วย.381 วิศวกรรมการประปาและ
สุขาภิบาล
วย.382 ปฏิบัติการวิศวกรรมการ
ประปาและสุขาภิบาล
วย.390 ฝึกงานทางวิศวกรรมโยธา

(4) วย.331 การออกแบบโครงสร้าง
คอนกรีตเสริมเหล็ก
(3) วย.351 ปฐพีกลศาสตร์
(1) วย.352 ปฏิบัติการปฐพีกลศาสตร์
(3) วย.353 วิศวกรรมฐานราก
(3) วย.361 วิศวกรรมการทาง
(2) วย.362 วัสดุการทาง
(3) วย.371 อุทกวิศวกรรม
(3) วย.372 วิศวกรรมชลศาสตร์
(1)
(3) วย.381 วิศวกรรมการประปาและ
สุขาภิบาล
(1) วย.382 ปฏิบัติการวิศวกรรมการประปา
และสุขาภิบาล
(0) วย.390 ฝึกงานทางวิศวกรรมโยธา

วย.421 การออกแบบโครงสร้างไม้และ
โครงสร้างเหล็ก
วย.441 วิศวกรรมการก่อสร้างและการ
จัดการ
วย.491 สัมมนาทางวิศวกรรมโยธา
วย.492 โครงงานทางวิศวกรรมโยธา 1

(4) วย.332 การออกแบบโครงสร้างไม้และ
โครงสร้างเหล็ก
(3) วย.341 วิศวกรรมการก่อสร้างและการ
จัดการ
(0) วย.491 สัมมนาทางวิศวกรรมโยธา
(1) วย.492 โครงงานทางวิศวกรรมโยธา 1

วย.493 โครงงานทางวิศวกรรมโยธา 2

วย.232 ปฏิบัติการทดสอบวัสดุก่อสร้าง
วย.222 กลศาสตร์ของแข็งประยุกต์
วย.223 การวิเคราะห์โครงสร้าง 1
วย.321 การวิเคราะห์โครงสร้าง 2

(2) วย.493 โครงงานทางวิศวกรรมโยธา 2

สรุปการเปลี่ยนแปลง

(1)
(3)
(3)
(3)

คงเดิม
เปลี่ยนรหัสวิชา
เปลี่ยนรหัสวิชา
เปลี่ยนรหัสวิชา/
ปรับวิชาบังคับก่อน
(4) คงเดิม
(3)
(1)
(3)
(3)
(2)
(3)
(3)

คงเดิม
คงเดิม
คงเดิม
ปรับวิชาบังคับก่อน
คงเดิม
เปลี่ยนชื่อ/เนื้อหาวิชา
ปรับวิชาบังคับก่อน
ปิดวิชา
(3) ปรับวิชาบังคับก่อน
(1) คงเดิม
(1) เพิ่มหน่วยกิต/
ปรับวิชาบังคับก่อน
(4) เปลี่ยนรหัสวิชา
(3) เปลี่ยนรหัสวิชา
(1) ปรับหน่วยกิต
(1) ปรับวิชาบังคับก่อน
และปรับเป็นวิชาเลือก
(2) ปรับเป็นวิชาเลือก
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วิชาบังคับนอกสาขาหรือ 9 หน่วยกิต
นอกคณะ
วอ.261 สถิติวิศวกรรม
(3)
ค.131 พีชคณิตเชิงเส้นประยุกต์
(3)
ค.251 วิธีเชิงตัวเลขและการประยุกต์
(3)
2.2.2 กลุ่มวิชาเลือกทาง
12 หน่วยกิต
วิศวกรรม
นั กศึกษาสามารถเลื อกศึกษาวิช าเลื อกได้ใน
รูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง ดังต่อไปนี้
รูปแบบที่ 2 วิชาเลือกในสาขาวิชา และนอก
สาขาวิชา จานวน 12 หน่วยกิต จากรายวิชา
เลือกทางวิศวกรรม

สรุปการเปลี่ยนแปลง

วิชาบังคับนอกสาขา 3 หน่วยกิต
วอ.261 สถิติวิศวกรรม

(3) คงเดิม
ปิดวิชา
ปิดวิชา
15 หน่วยกิต เพิ่มหน่วยกิต

2.2.2 กลุ่มวิชาเลือกทาง
วิศวกรรม
นักศึกษาสามารถเลือกศึกษาวิชาเลือกได้ใน
รูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง ดังต่อไปนี้
2.2.2.1 รูปแบบที่ 1 วิชาโครงงานทาง
วิศวกรรมโยธาและวิชาเลือก ประกอบด้วย

เพิ่มกลุ่มวิชาเลือก
รูปแบบวิชาโครงงาน

(1) วิชาบังคับโครงงาน
3 หน่วยกิต
ทางวิศวกรรมโยธา
วย.492 โครงงานทางวิศวกรรมโยธา 1 (1)
วย.493 โครงงานทางวิศวกรรมโยธา 2 (2)
(2) วิชาเลือกทางวิศวกรรม 12 หน่วยกิต
เลือกจากวิชาที่กาหนดให้ในหมวดวิชาต่างๆ
รวมถึงวิชาเลือกนอกสาขาหรือนอกคณะ
ตามที่หลักสูตรกาหนด
รูป แบบที่ 1 วิชาสหกิจ ศึกษาวิศวกรรมโยธา 2.2.2.2 รูปแบบที่ 2 วิชาสหกิจศึกษาและวิชา
และวิชาเลือก
เลือก
15 หน่วยกิต
(1) วิชาบังคับสหกิจศึกษาวิศวกรรมโยธา
(1) วิชาบังคับ สหกิจศึกษาทางวิศวกรรมโยธา
9 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
วย.596 การเตรียมสหกิจศึกษา
(3) วย.592 การเตรียมสหกิจศึกษา
(0)
วิศวกรรมโยธา
วิศวกรรมโยธา
วย.597 สหกิจศึกษาวิศวกรรมโยธา

(6) วย.593 สหกิจศึกษาวิศวกรรมโยธา

มาจากวิชาบังคับ
มาจากวิชาบังคับ

เปลี่ยนรหัสวิชา/
ปรับวิชาบังคับก่อน
และลดหน่วยกิต

(6) เปลี่ยนรหัสวิชา
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วิชาเลือกทางวิศวกรรม
หมวดวิชาการสารวจ
วย.415 การสารวจด้วยแผนที่
(3)
ภาพถ่ายทางอากาศ
วย.416 เทคโนโลยีการสารวจ
(3)
หมวดวิชาทฤษฎีวิเคราะห์โครงสร้าง
วย.425 การวิเคราะห์โครงสร้างโดยวิธี (3)
เมตริกซ์
วย.426 พลศาสตร์โครงสร้าง
(3)
วย.427 วิธีไฟไนต์เอลิเมนต์เบื้องต้น
(3)
วย.428 การประเมินและตรวจสอบสภาพ (3)
โครงสร้างเบื้องต้น
วย.429 พฤติกรรมและการออกแบบ
(3)
โครงสร้างเหล็กขั้นสูง
วย.525 การจาลองและเทคนิคการ
(3)
ทดลองแบบจาลองโครงสร้างเบื้องต้น
หมวดวิชาคอนกรีตและการออกแบบโครงสร้าง
วย.435 การออกแบบสะพาน
(3)
วย.436 เทคโนโลยีคอนกรีตประยุกต์
(3)
วย.437 การออกแบบคอนกรีตอัดแรง
(3)
วย.438 การออกแบบอาคาร
(3)
วย.439 เทคโนโลยีการออกแบบและการ (3)
ก่อสร้างในงานวิศวกรรมโยธา

2) วิชาเลือกทางวิศวกรรม
9 หน่วยกิต
เลือกจากวิชาที่กาหนดให้ในหมวดวิชาต่างๆ
รวมถึงวิชาเลือกนอกสาขาหรือนอกคณะ ตามที่
หลักสูตรกาหนดไว้
วิชาเลือกทางวิศวกรรม
หมวดวิชาการสารวจ
วย.414 การสารวจด้วยแผนที่
(3)
ภาพถ่ายทางอากาศ
วย.415 เทคโนโลยีการสารวจ
(3)
หมวดวิชาทฤษฎีวิเคราะห์โครงสร้าง
วย.425 การวิเคราะห์โครงสร้างโดยวิธี
(3)
เมตริกซ์
วย.426 พลศาสตร์โครงสร้างพื้นฐาน
(3)
วย.427 วิธีไฟไนต์เอลิเมนต์เบื้องต้น
(3)
วย.428 การประเมินและตรวจสอบสภาพ (3)
โครงสร้างเบื้องต้น
วย.429 พฤติกรรมและการออกแบบ
(3)
โครงสร้างเหล็กขั้นสูง
วย.424 การจาลองและเทคนิคการ
(3)
ทดลองแบบจาลองโครงสร้างเบื้องต้น
หมวดวิชาคอนกรีตและการออกแบบโครงสร้าง
วย.435 การออกแบบสะพาน
(3)
วย.436 เทคโนโลยีคอนกรีตประยุกต์
(3)
วย.437 การออกแบบคอนกรีตอัดแรง
(3)
วย.438 การออกแบบอาคาร
(3)
วย.439 เทคโนโลยีการออกแบบและการ (3)
ก่อสร้างในงานวิศวกรรมโยธา

สรุปการเปลี่ยนแปลง

เปลี่ยนรหัสวิชา
เปลี่ยนรหัสวิชา
คงเดิม
เปลี่ยนชื่อวิชา
คงเดิม
คงเดิม
คงเดิม
เปลี่ยนรหัสวิชา

คงเดิม
คงเดิม
คงเดิม
คงเดิม
คงเดิม
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หมวดวิชาวิศวกรรมการก่อสร้างและการจัดการ หมวดวิชาวิศวกรรมการก่อสร้างและการจัดการ
วย.445 สัญญาการออกข้อกาหนดและ (3) วย.445 การประมาณราคางานก่อสร้าง (3)
การประมาณราคา
วย.446 การตรวจสอบงานก่อสร้าง
(3) วย.446 การควบคุมและตรวจงาน
(3)
ก่อสร้าง
วย.447 วิธีการและเครื่องจักรก่อสร้าง (3) วย.447 การจัดการเครื่องจักรกล
(3)
ก่อสร้าง
วย.448 สุขภาพ และความปลอดภัยใน (3) วย.448 สุขภาพ และความปลอดภัยใน (3)
งานก่อสร้าง
งานก่อสร้าง
วย.449 กฎหมายในงานวิศวกรรม
(3) วย.449 กฎหมายในงานวิศวกรรม
(3)
ก่อสร้างและการจัดการ
ก่อสร้างและการจัดการ
วย.545 การจาลองสารสนเทศในงาน
(3) วย.444 การจาลองสารสนเทศในงาน
(3)
วิศวกรรมโยธา
วิศวกรรมโยธา
วย.544 การวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์ (3)
และการตัดสินใจสาหรับโครงการ
ก่อสร้าง
หมวดวิชาวิศวกรรมปฐพี
หมวดวิชาวิศวกรรมปฐพี
วย.455 ธรณีวิศวกรรม
(3) วย.455 ธรณีวิศวกรรม
(3)
วย.456 การปรับปรุงคุณภาพของดิ
(3) วย.456 การปรับปรุงคุณภาพของดิ
(3)
วย.457 พลศาสตร์ของดิน
(3) วย.457 พลศาสตร์ของดินพื้นฐาน
(3)
วย.458 การประกันคุณภาพและการ
(3) วย.458 การประกันคุณภาพและการ
(3)
ควบคุมคุณภาพงานดิน
ควบคุมคุณภาพงานดิน
วย.459 กลศาสตร์ของหินเบื้องต้น
(3) วย.454 กลศาสตร์ของหินเบื้องต้น
(3)
หมวดวิชาวิศวกรรมการทางและการขนส่ง
วย.465 วิศวกรรมการจราจร
(3) วย.465 วิศวกรรมการจราจร
(3)
วย.466 การวางแผนการขนส่งในเมือง (3) วย.466 การวางแผนการขนส่งในเมือง (3)
วย.467 วิศวกรรมพื้นถนนและการ
(3) วย.467 วิศวกรรมพื้นถนนและการ
(3)
ออกแบบ
ออกแบบ

สรุปการเปลี่ยนแปลง

เปลี่ยนชื่อ/ปรับ
คาอธิบายรายวิชา
เปลี่ยนชื่อ/ปรับ
คาอธิบายรายวิชา
เปลี่ยนชื่อวิชา
คงเดิม
คงเดิม
เปลี่ยนรหัสวิชา
วิชาใหม่

คงเดิม
คงเดิม
เปลี่ยนชื่อวิชา
คงเดิม
เปลี่ยนรหัสวิชา
คงเดิม
คงเดิม
คงเดิม
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วย.468 ระบบขนส่งอัจฉริยะเบื้องต้น
วย.469 การประเมินผลกระทบของ
การจราจรเบื้องต้น
วย.565 วิธีการตัดสินใจทาง
เศรษฐศาสตร์
วย.566 การวิเคราะห์การจราจรและ
ความปลอดภัยเบื้องต้น
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(3) วย.468 ระบบขนส่งอัจฉริยะเบื้องต้น
(3) วย.469 การประเมินผลกระทบของ
การจราจรเบื้องต้น
(3) วย.564 วิธีการตัดสินใจทาง
เศรษฐศาสตร์
(3) วย.464 การวิเคราะห์การจราจรและ
ความปลอดภัยเบื้องต้น
วย.565 เทคโนโลยีในงานชั้นทาง
หมวดวิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้า
หมวดวิชาวิศวกรรมแหล่งน้า
วย.475 การออกแบบโครงสร้างทาง
(3) วย.475 การออกแบบทางวิศวกรรม
ชลศาสตร์
ชลศาสตร์
วย.476 วิศวกรรมน้าใต้ดิน
(3) วย.476 วิศวกรรมน้าใต้ดิน
วย.477 การจัดการทรัพยากรน้าอย่าง (3) วย.477 การบริหารจัดการและวางแผน
ยั่งยืน
ระบบทรัพยากรน้า
วย.478 กฎหมายด้านการบริหารจัดการ (3) วย.474 กฎหมายด้านการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้า
ทรัพยากรน้า
หมวดวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
หมวดวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
วย.485 การบริหารจัดการทาง
(3) วย.485 การบริหารจัดการทางวิศวกรรม
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
สิ่งแวดล้อม
วย.486 การสุขาภิบาลในอาคาร
(3) วย.486 การสุขาภิบาลในอาคาร
วย.487 การออกแบบวิศวกรรม
(3) วย.487 การออกแบบวิศวกรรม
สิ่งแวดล้อม
สิ่งแวดล้อม
วย.488 วิศวกรรมการประปาและการ (3) วย.488 วิศวกรรมการประปาและการ
ออกแบบ
ออกแบบ
วย.489 การออกแบบวิศวกรรมน้าเสีย (3) วย.489 การออกแบบวิศวกรรมน้าเสีย
วย.585 วิศวกรรมและการจัดการขยะ (3) วย.584 วิศวกรรมและการจัดการขยะ
มูลฝอย
มูลฝอย
วย.586 การควบคุมมลพิษอากาศและ (3) วย.585 การควบคุมมลพิษอากาศและ
การออกแบบ
การออกแบบ

สรุปการเปลี่ยนแปลง

(3) คงเดิม
(3) คงเดิม
(3) เปลี่ยนรหัสวิชา
(3) เปลี่ยนรหัสวิชา
(3) วิชาใหม่
(3) เปลี่ยนชื่อ/ปรับ
คาอธิบายรายวิชา
(3) คงเดิม
(3) เปลี่ยนชื่อ/ปรับ
คาอธิบายรายวิชา
(3) เปลี่ยนรหัสวิชา

(3) คงเดิม
(3) คงเดิม
(3) คงเดิม
(3) คงเดิม
(3) คงเดิม
(3) เปลี่ยนรหัสวิชา
(3) เปลี่ยนรหัสวิชา
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วย.587 การวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม
หมวดวิชากลุ่มพิเศษและหัวข้อพิเศษ
วย.295 การเขียนแบบและ กราฟฟิกทาง
วิศวกรรม
วย.495 หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมโยธา1
วย.496 หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมโยธา 2
วย.497 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ
สาหรับวิศวกรโยธา
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(3) วย.484 การวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม
หมวดวิชากลุ่มพิเศษและหัวข้อพิเศษ
(3) วย.295 การเขียนแบบและกราฟฟิกทาง
วิศวกรรม
(3) วย.494 หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมโยธา 1
(3) วย.495 หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมโยธา 2
(3) วย.496 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ
สาหรับวิศวกรโยธา
วย.497 การประยุกต์ใช้คิมพิวเตอร์ใน
งานวิศวกรรมโยธา
วย.498 เทคโนโลยีสารสนเทศสาหรับ
(3) วย.498 เทคโนโลยีสารสนเทศสาหรับ
วิศวกรรมโยธา
วิศวกรรมโยธา
วย.499 การออกแบบทางสถาปัตยกรรม (3) วย.499 กระบวนการการออกแบบและ
และงานระบบอาคาร
งานระบบต่าง ๆ ในอาคาร
วย.595 บูรณาการทางด้านวิศวกรรมโยธา (3) วย.594 บูรณาการทางด้านวิศวกรรมโยธา
วย.598 การเตรียมโครงงานวิศวกรรม
(1)
โยธาและการจัดการ
วย.599 โครงงานวิศวกรรมโยธาและการ (2)
จัดการ
วย.595 ความรู้เบื้องต้นทางด้านการ
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
วิชาเลือกนอกสาขาหรือนอกคณะ
วค.211 เธอร์โมไดนามิกส์
(3)
วก.220 กลศาสตร์วิศวกรรม – พลศาสตร์ (3)
วอ.302 เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม
(3)
วอ.406 การจัดการทางวิศวกรรม
(3)
ธอ.211 ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เบื้องต้น
(3)
วฟ.209 วิศวกรรมไฟฟ้าเบื้องต้น
(3)

สรุปการเปลี่ยนแปลง

(3) เปลี่ยนรหัสวิชา

(3) คงเดิม
(3) เปลี่ยนรหัสวิชา
(3) เปลีย่ นรหัสวิชา
(3) เปลีย่ นรหัสวิชา/
ปรับวิชาบังคับก่อน
(3) วิชาใหม่
(3) คงเดิม
(3) เปลี่ยนชื่อ/
คาอธิบายรายวิชา
(3) เปลี่ยนรหัสวิชา
ปิดวิชา
ปิดวิชา
(3) วิชาใหม่

ปิดวิชา
ปิดวิชา
ปิดวิชา
ปิดวิชา
ปิดวิชา
ปิดวิชา
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2.3 วิชาเลือกเสรี
6 หน่วยกิต
นักศึกษาเลือกศึกษาวิชาใดก็ได้ระดับ
200 ขึ้นไปที่เปิดสอนใน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นวิชาเลือกเสรี
ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
นักศึกษาจะนาวิชาเหล่านี้มานับเป็นวิชาเลือก
เสรีไม่ได้
1. วิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ทุกวิชา (รวมทั้งวิชาที่ไม่ได้กาหนด
ไว้ในวิชาศึกษาทั่วไปส่วนที่ 2)
2. วิชาในหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไปส่วนที่
1 และส่วนที่ 2 ที่ใช้รหัสย่อ “มธ” ทุกวิชา
3. วิชา ท.162 การเขียนรายงานทาง
วิชาการ และ ท.163 การเขียนเพื่อการสื่อสาร
ในองค์กร
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สรุปการเปลี่ยนแปลง
2.3 วิชาเลือกเสรี
6 หน่วยกิต ยกเลิกการนับวิชา
ท.162 ท.163 และ
นักศึกษาเลือกศึกษาวิชาใดก็ได้ตั้งแต่ระดับ
วิชาพืน้ ฐาน
200 ขึ้นไป ที่เปิดสอนใน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นวิชาเลือกเสรี วิทยาศาสตร์ฯ ในวิชา
ศึกษาทั่วไปส่วนที่ 1, 2
ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
รหัสย่อ มธ. เป็นวิชา
เลือกเสรี โดยให้นับ
รหัส 200 เป็นวิชา
เลือกเสรีได้
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ภาคผนวก 3 ตารางเทียบรายวิชาในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา วิศวกรรมโยธา ฉบับ พ.ศ.
2556 กับ ฉบับ พ.ศ. 2561
รายวิชาที่เปิดสอนโดยภาควิชาวิศวกรรมโยธา
หลักสูตร พ.ศ. 2556
หลักสูตร พ.ศ. 2561
สรุปการเปลี่ยนแปลง
1.รายวิชาที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลง
วย.201 เขียนแบบสาหรับงานด้าน
(2) วย.201 เขียนแบบสาหรับงานด้าน
(2)
วิศวกรรมโยธา
วิศวกรรมโยธา
วย.202 กลศาสตร์วิศวกรรม–
(3) วย.202 กลศาสตร์วิศวกรรม–
(3)
สถิตยศาสตร์
สถิตยศาสตร์
วย.211 การสารวจ
(3) วย.211 การสารวจ
(3)
วย.212 ปฏิบัติการการสารวจ
(1) วย.212 ปฏิบัติการการสารวจ
(1)
วย.213 การฝึกสารวจภาคสนาม
(1) วย.213 การฝึกสารวจภาคสนาม
(1)
วย.221 กลศาสตร์ของแข็ง 1
(3) วย.221 กลศาสตร์ของแข็ง 1
(3)
วย.232 ปฏิบัติการทดสอบวัสดุก่อสร้าง (1) วย.232 ปฏิบัติการทดสอบวัสดุก่อสร้าง (1)
วย.331 การออกแบบโครงสร้าง
(4) วย.331 การออกแบบโครงสร้าง
(4)
คอนกรีตเสริมเหล็ก
คอนกรีตเสริมเหล็ก
วย.351 ปฐพีกลศาสตร์
(3) วย.351 ปฐพีกลศาสตร์
(3)
วย.352 ปฏิบัติการปฐพีกลศาสตร์
(1) วย.352 ปฏิบัติการปฐพีกลศาสตร์
(1)
วย.353 วิศวกรรมฐานราก
(3) วย.353 วิศวกรรมฐานราก
(3)
วย.362 วัสดุการทาง
(2) วย.362 วัสดุการทาง
(2)
วย.382 ปฏิบัติการวิศวกรรมการ
(1) วย.382 ปฏิบัติการวิศวกรรมการ
(1)
ประปาและสุขาภิบาล
ประปาและสุขาภิบาล

วย.425 การวิเคราะห์โครงสร้างโดย (3) วย.425 การวิเคราะห์โครงสร้าง
วิธีเมตริกซ์
โดยวิธีเมตริกซ์
วย.427 วิธีไฟไนต์เอลิเมนต์เบื้องต้น (3) วย.427 วิธีไฟไนต์เอลิเมนต์
เบื้องต้น
วย.428 การประเมินและตรวจสอบ (3) วย.428 การประเมินและตรวจสอบ
สภาพโครงสร้างเบื้องต้น
สภาพโครงสร้างเบื้องต้น
วย.429 พฤติกรรมและการออกแบบ (3) วย.429 พฤติกรรมและการออกแบบ
โครงสร้างเหล็กขั้นสูง
โครงสร้างเหล็กขั้นสูง
วย.435 การออกแบบสะพาน
(3) วย.435 การออกแบบสะพาน
วย.436 เทคโนโลยีคอนกรีตประยุกต์ (3) วย.436 เทคโนโลยีคอนกรีตประยุกต์
วย.437 การออกแบบคอนกรีตอัดแรง (3) วย.437 การออกแบบคอนกรีตอัดแรง
วย.438 การออกแบบอาคาร
(3) วย.438 การออกแบบอาคาร

(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
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วย.439 เทคโนโลยีการออกแบบและ
การก่อสร้างในงานวิศวกรรมโยธา
วย.448 สุขภาพ และความปลอดภัย
ในงานก่อสร้าง
วย.449 กฎหมายในงานวิศวกรรม
การก่อสร้างและการจัดการ
วย.455 ธรณีวิศวกรรม
วย.456 การปรับปรุงคุณภาพของดิน
วย.458 การประกันคุณภาพและการ
ควบคุมคุณภาพงานดิน
วย.465 วิศวกรรมการจราจร
วย.466 การวางแผนการขนส่งในเมือง
วย.467 วิศวกรรมพื้นถนนและ
การออกแบบ
วย.468 ระบบขนส่งอัจฉริยะเบือ้ งต้น
วย.469 การประเมินผลกระทบของ
การจราจร
วย.476 วิศวกรรมน้าใต้ดิน
วย.485 การบริหารจัดการทาง
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
วย.486 การสุขาภิบาลในอาคาร
วย.487 การออกแบบวิศวกรรม
สิ่งแวดล้อม
วย.488 วิศวกรรมการประปาและ
การออกแบบ
วย.489 การออกแบบวิศวกรรมน้าเสีย
วย.295 การเขียนแบบและกราฟฟิก
วิศวกรรม
วย.498 เทคโนโลยีสารสนเทศ
สาหรับวิศวกรรมโยธา

(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)

หลักสูตร พ.ศ. 2561
วย.439 เทคโนโลยีการออกแบบและ
การก่อสร้างในงานวิศวกรรมโยธา
วย.448 สุขภาพ และความปลอดภัย
ในงานก่อสร้าง
วย.449 กฎหมายในงานวิศวกรรม
การก่อสร้างและการจัดการ
วย.455 ธรณีวิศวกรรม
วย.456 การปรับปรุงคุณภาพของดิน
วย.458 การประกันคุณภาพและการ
ควบคุมคุณภาพงานดิน
วย.465 วิศวกรรมการจราจร
วย.466 การวางแผนการขนส่งในเมือง
วย.467 วิศวกรรมพื้นถนนและ
การออกแบบ
วย.468 ระบบขนส่งอัจฉริยะเบือ้ งต้น
วย.469 การประเมินผลกระทบของ
การจราจร
วย.476 วิศวกรรมน้าใต้ดิน
วย.485 การบริหารจัดการทาง
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
วย.486 การสุขาภิบาลในอาคาร
วย.487 การออกแบบวิศวกรรม
สิ่งแวดล้อม
วย.488 วิศวกรรมการประปาและ
การออกแบบ
วย.489 การออกแบบวิศวกรรมน้าเสีย
วย.295 การเขียนแบบและกราฟฟิก
วิศวกรรม
วย.498 เทคโนโลยีสารสนเทศ
สาหรับวิศวกรรมโยธา

สรุปการเปลี่ยนแปลง
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
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2. รา 2.รายวิชาที่มีการเปลี่ยนแปลง
วย.101 ความรู้เบื้องต้นทางวิชาชีพ
วิศวกรรมศาสตร์
วย.203 กลศาสตร์ของไหลสาหรับ
วิศวกรโยธา
วย.204 ปฏิบัติการกลศาสตร์ของไหล
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สรุปการเปลี่ยนแปลง

(0) วย.101 ความรู้เบื้องต้นทางวิชาชีพ
(0) ปรับคาอธิบายรายวิชา
วิศวกรรมศาสตร์
(3) วย.271 กลศาสตร์ของไหลสาหรับ
(3) เปลี่ยนรหัสวิชา
วิศวกรโยธา
(1) วย.272 ปฏิบัติการกลศาสตร์ของไหล (1) เปลีย่ นรหัสวิชา/
คาอธิบาย
วย.231 วัสดุก่อสร้าง
(3) วย.231 คอนกรีตวัสดุก่อสร้าง
(3) เปลี่ยนชื่อวิชา
วย.320 กลศาสตร์ของแข็งประยุกต์
(3) วย.222 กลศาสตร์ของแข็งประยุกต์ (3) เปลี่ยนรหัสวิชา
วย.321 การวิเคราะห์โครงสร้าง 1
(3) วย.223 การวิเคราะห์โครงสร้าง 1
(3) เปลี่ยนรหัสวิชา
วย.322 การวิเคราะห์โครงสร้าง 2
(3) วย.321 การวิเคราะห์โครงสร้าง 2
(3) เปลี่ยนรหัสวิชา/
ปรับวิชาบังคับก่อน
วย.361 วิศวกรรมการทาง
(3) วย.361 วิศวกรรมการทาง
(3) ปรับวิชาบังคับก่อน
วย.381 วิศวกรรมการประปาและ
(3) วย.381 วิศวกรรมการประปาและ
(3) ปรับวิชาบังคับก่อน
สุขาภิบาล
สุขาภิบาล
วย.371 อุทกวิทยาสาหรับวิศวกร
(3) วย.371 อุทกวิศวกรรม
(3) เปลี่ยนชื่อ/
คาอธิบายรายวิชา
วย.372 วิศวกรรมชลศาสตร์
(3) วย.372 วิศวกรรมชลศาสตร์
(3) ปรับวิชาบังคับก่อน
วย.390 ฝึกงานทางวิศวกรรมโยธา
(0) วย.390 ฝึกงานทางวิศวกรรมโยธา
(1) เพิ่มหน่วยกิต/
ปรับวิชาบังคับก่อน
วย.421 การออกแบบโครงสร้างไม้และ (4) วย.332 การออกแบบโครงสร้างไม้
(4) เปลี่ยนรหัสวิชา
เหล็ก
และเหล็ก
วย.426 พลศาสตร์โครงสร้าง
(3) วย.426 พลศาสตร์โครงสร้าง
(3) เปลี่ยนชื่อวิชา
พื้นฐาน
วย.441 วิศวกรรมการก่อสร้างและการ (3) วย.341 วิศวกรรมการก่อสร้างและ (3) เปลี่ยนรหัสวิชา
จัดการ
การจัดการ
วย.491 สัมมนาทางวิศวกรรมโยธา
(0) วย.491 สัมมนาทางวิศวกรรมโยธา (1) ปรับหน่วยกิต
วย.492 โครงงานทางวิศวกรรม
(1) วย.492 โครงงานทางวิศวกรรม
(1) ปรับจากบังคับเป็น
โยธา 1
โยธา 1
เลือก และ
ปรับวิชาบังคับก่อน
วย.493 โครงงานทางวิศวกรรม
(2) วย.493 โครงงานทางวิศวกรรม
(2) ปรับจากวิชาบังคับเป็น
โยธา 2
โยธา 2
วิชาเลือก
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วย.596 การเตรียมสหกิจศึกษา
วิศวกรรมโยธา
วย.597 สหกิจศึกษาวิศวกรรมโยธา
วย.415 การสารวจด้วยแผนที่
ภาพถ่ายทางอากาศ
วย.416 เทคโนโลยีการสารวจ
วย.525 การจาลองและเทคนิคการ
ทดลองแบบจาลองโครงสร้างเบือ้ งต้น
วย.545 การจาลองสารสนเทศในงาน
วิศวกรรมโยธา
วย.445 สัญญาการออกข้อกาหนดและ
การประมาณราคา
วย.446 การตรวจสอบงานก่อสร้าง
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(3) วย.592 การเตรียมสหกิจศึกษา
วิศวกรรมโยธา

สรุปการเปลี่ยนแปลง
(0) เปลี่ยนรหัสวิชา/
ปรับวิชาบังคับก่อน/
ลดหน่วยกิต
(6) เปลี่ยนรหัสวิชา
(3) เปลี่ยนรหัสวิชา

(6) วย.593 สหกิจศึกษาวิศวกรรมโยธา
(3) วย.414 การสารวจด้วยแผนที่
ภาพถ่ายทางอากาศ
(3) วย.415 เทคโนโลยีการสารวจ
(3)
(3) วย.424 การจาลองและเทคนิคการทดลอง(3)
แบบจาลองโครงสร้างเบื้องต้น
(3) วย.444 การจาลองสารสนเทศในงาน (3)
วิศวกรรมโยธา
(3) วย.445 การประมาณราคางาน
(3)
ก่อสร้าง
(3) วย.446 การควบคุมและตรวจงาน
(3)
ก่อสร้าง
วย.447 วิธีการและเครื่องจักรก่อสร้าง (3) วย.447 การจัดการเครื่องจักรกล
(3)
ก่อสร้าง
วย.459 กลศาสตร์ของหินเบื้องต้น
(3) วย.454 กลศาสตร์ของหินเบื้องต้น
(3)
วย.457 พลศาสตร์ของดิน
(3) วย.457 พลศาสตร์ของดินพื้นฐาน
(3)
วย.565 วิธีการตัดสินใจทาง
(3) วย.564 วิธีการตัดสินใจทาง
(3)
เศรษฐศาสตร์
เศรษฐศาสตร์
วย.566 การวิเคราะห์การจราจรและ
(3) วย.464 การวิเคราะห์การจราจรและ
(3)
ความปลอดภัยเบื้องต้น
ความปลอดภัยเบื้องต้น
วย.478 กฎหมายด้านการบริหาร
(3) วย.474 กฎหมายด้านการบริหาร
(3)
จัดการทรัพยากรน้า
จัดการทรัพยากรน้า
วย.475 การออกแบบโครงสร้างทาง
(3) วย.475 การออกแบบทางวิศวกรรมชล (3)
ชลศาสตร์
ศาสตร์
วย.477 การจัดการทรัพยากรน้าอย่าง (3) วย.477 การบริหารจัดการและวางแผน (3)
ยั่งยืน
ระบบทรัพยากรน้า
วย.587 การวิเคราะห์ผลกระทบ
(3) วย.484 การวิเคราะห์ผลกระทบ
(3)
สิ่งแวดล้อม
สิ่งแวดล้อม
วย.585 วิศวกรรมและการจัดการขยะ (3) วย.584 วิศวกรรมและการจัดการขยะ (3)
มูลฝอย
มูลฝอย

เปลี่ยนรหัสวิชา
เปลี่ยนรหัสวิชา
เปลี่ยนรหัสวิชา
เปลี่ยนชื่อ/คาอธิบาย
รายวิชา
เปลี่ยนชื่อ/คาอธิบาย
รายวิชา
เปลี่ยนชื่อวิชา
เปลี่ยนรหัสวิชา
เปลี่ยนชื่อวิชา
เปลี่ยนรหัสวิชา
เปลี่ยนรหัสวิชา
เปลี่ยนรหัสวิชา
เปลี่ยนชื่อ/คาอธิบาย
รายวิชา
เปลี่ยนชื่อ/คาอธิบาย
รายวิชา
เปลี่ยนรหัสวิชา
เปลี่ยนรหัสวิชา
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หลักสูตร พ.ศ. 2556
วย.586 การควบคุมมลพิษอากาศและ
การออกแบบ
วย.495 หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมโยธา
1
วย.496 หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมโยธา
2
วย.497 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ
สาหรับวิศวกรโยธา
วย.499 การออกแบบทาง
สถาปัตยกรรมและงานระบบอาคาร
วย.595 บูรณาการทางด้านวิศวกรรม
โยธา
3. รายวิชาที่เปิดเพิ่ม

(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)

หลักสูตร พ.ศ. 2561
วย.585 การควบคุมมลพิษอากาศ
และการออกแบบ
วย.494 หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรม
โยธา 1
วย.495 หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรม
โยธา 2
วย.496 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ
สาหรับวิศวกรโยธา
วย.499 กระบวนการออกแบบและ
งานระบบต่างๆ ในอาคาร
วย.594 บูรณาการทางด้านวิศวกรรม
โยธา
วย.203 คณิตศาสตร์ประยุกต์สาหรับ
วิศวกรโยธา
วย.544 การวิเคราะห์ทาง
เศรษฐศาสตร์และการตัดสินใจ
สาหรับโครงการก่อสร้าง
วย.565 เทคโนโลยีในงานชั้นทาง
วย.497 การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์
ในงานวิศวกรรมโยธา
วย.595 ความรู้เบื้องต้นทางด้านการ
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

4. รายวิชาที่ปิด/ตัดออก
วย.106 เทคนิคการสื่อสารและการ
นาเสนอ
วย.373 ปฏิบัติการวิศวกรรม
ชลศาสตร์
วย.598 การเตรียมโครงงานวิศวกรรม
โยธาและการจัดการ
วย.599 โครงงานวิศวกรรมโยธาและ
การจัดการ

(3)

สรุปการเปลี่ยนแปลง
เปลี่ยนรหัสวิชา

(3)

เปลี่ยนรหัสวิชา

(3)

เปลี่ยนรหัสวิชา

(3)

เปลี่ยนรหัสวิชา/
ปรับวิชาบังคับก่อน
เปลี่ยนชื่อ/
คาอธิบายรายวิชา
เปลี่ยนรหัสวิชา

(3)
(3)

(3)
(3)

(3)
(3)
(3)

(2)
(1)
(0)
(3)
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ภาคผนวก 4 แขนงวิชาย่อยตามองค์ความรู้
เนื้อหาความรู้
(1) กลุ่มความรู้ด้านวิศวกรรมโครงสร้างและวัสดุ
(Structural Engineering & Materials)
การวิเคราะห์และออกแบบโครงสร้าง
วย.201 เขียนแบบสาหรับงานด้านวิศวกรรมโยธา
วย.202 กลศาสตร์วิศวกรรม - สถิตยศาสตร์
วย.203 คณิตศาสตร์ประยุกต์สาหรับวิศวกรโยธา
วย.221 กลศาสตร์ของแข็ง 1
วย.231 คอนกรีตและวัสดุก่อสร้าง
วย.232 ปฏิบัติการทดสอบวัสดุก่อสร้าง
วย.295 การเขียนแบบและกราฟิกทางวิศวกรรม
วย.222 กลศาสตร์ของแข็งประยุกต์
วย.223 การวิเคราะห์โครงสร้าง 1
วย.321 การวิเคราะห์โครงสร้าง 2
วย.331 การออกแบบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก
วย.332 การออกแบบโครงสร้างไม้และโครงสร้างเหล็ก
วย.424 การจาลองและเทคนิคการทดลองแบบจาลอง
โครงสร้างเบื้องต้น
วย.425 การวิเคราะห์โครงสร้างโดยวิธีเมตริกซ์
วย.426 พลศาสตร์โครงสร้างพืน้ ฐาน
วย.427 วิธีไฟไนต์เอลิเมนต์เบื้องต้น
วย.428 การประเมินและตรวจสอบสภาพโครงสร้างเบื้องต้น
วย.429 พฤติกรรมและการออกแบบโครงสร้างเหล็กขั้นสูง
วย.435 การออกแบบสะพาน
วย.436 เทคโนโลยีคอนกรีตประยุกต์
วย.437 การออกแบบคอนกรีตอัดแรง
วย.438 การออกแบบอาคาร
วย.492 โครงงานทางวิศวกรรมโยธา 1
วย.493 โครงงานทางวิศวกรรมโยธา 2
วย.494 หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมโยธา 1
วย.495 หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมโยธา 2

1 2
× ×

องค์ความรู้
3 4 5 6
×

7

8
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เนื้อหาความรู้
วย.496 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุสาหรับวิศวกรโยธา
วย.592 การเตรียมสหกิจศึกษาวิศวกรรมโยธา
วย.593 สหกิจศึกษาวิศวกรรมโยธา
(2) กลุ่มความรู้ด้านวิศวกรรมปฐพี และชลศาสตร์
(Soil & Hydraulic Engineering)
วย.271 กลศาสตร์ของไหลสาหรับวิศวกรโยธา
วย.272 ปฎิบัติการกลศาสตร์ของไหล
วย.351 ปฐพีกลศาสตร์
วย.352 ปฏิบัติการปฐพีกลศาสตร์
วย.353 วิศวกรรมฐานราก
วย.371 อุทกวิศวกรรม
วย.372 วิศวกรรมชลศาสตร์
วย.454 กลศาสตร์ของหินเบื้องต้น
วย.455 ธรณีวิศวกรรม
วย.456 การปรับปรุงคุณภาพของดิน
วย.457 พลศาสตร์ของดินพืน้ ฐาน
วย.458 การประกันคุณภาพและการควบคุมคุณภาพงานดิน
วย.474 กฎหมายด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้า
วย.475 การออกแบบทางวิศวกรรมชลศาสตร์
วย.476 วิศวกรรมน้าใต้ดิน
วย.477 การบริหารจัดการและวางแผนระบบทรัพยากรน้า
(3) กลุ่มความรู้ด้านวิศวกรรมสารวจ และการจัดการ
(Surveying & Engineering Management)
3.1 วิศวกรรมสารวจ หรือ
วย.211 การสารวจ
วย.212 ปฏิบัติการการสารวจ
วย.213 การฝึกสารวจภาคสนาม
วย.414 การสารวจด้วยแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศ
วย.415 เทคโนโลยีการสารวจ
3.2 การบริหารงานก่อสร้าง หรือ
วย.101 ความรู้เบื้องต้นทางวิชาชีพวิศวกรรมศาสตร์
วย.341 วิศวกรรมการก่อสร้างและการจัดการ

องค์ความรู้
3 4 5 6

1

2

×

× × ×

7

8

×

×

×

×

×
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เนื้อหาความรู้
วย.390 ฝึกงานทางวิศวกรรมโยธา
วย.445 การประมาณราคางานก่อสร้าง
วย.446 การควบคุมและตรวจงานก่อสร้าง
วย.447 การจัดการเครื่องจักลก่อสร้าง
วย.448 สุขภาพ และความปลอดภัยในงานก่อสร้าง
วย.449 กฎหมายในงานวิศวกรรมการก่อสร้างและการจัดการ
วย.491 สัมมนาทางวิศวกรรมโยธา
วย.498 เทคโนโลยีสารสนเทศสาหรับวิศวกรรมโยธา
วย.499 กระบวนการออกแบบและงานระบบต่าง ๆ ในอาคาร
วย.544 การวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์และการตัดสินใจ
สาหรับโครงการก่อสร้าง
วย.594 บูรณาการทางด้านวิศวกรรมโยธา
วย.595 ความรู้เบื้องต้นทางด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
3.3 วิศวกรรมระบบประปา หรือสุขาภิบาล หรือ
วย.381 วิศวกรรมการประปาและสุขาภิบาล
วย.382 ปฏิบัติการวิศวกรรมการประปาและสุขาภิบาล
วย.484 การวิเคราะห์ผลกระทบสิง่ แวดล้อม
วย.485 การบริหารจัดการทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
วย.486 การสุขาภิบาลในอาคาร
วย.487 การออกแบบวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
วย.488 วิศวกรรมการประปาและการออกแบบ
วย.489 การออกแบบวิศวกรรมน้าเสีย
วย.584 วิศวกรรมและการจัดการขยะมูลฝอย
วย.585 การควบคุมมลพิษอากาศและการออกแบบ
3.4 วิศวกรรมทาง หรือ
วย.361 วิศวกรรมการทาง
วย.362 วัสดุการทาง
วย.467 วิศวกรรมพื้นถนนและการออกแบบ
วย.565 เทคโนโลยีในงานชัน้ ทาง
3.5 วิศวกรรมขนส่ง
วย.464 การวิเคราะห์การจราจรและความปลอดภัยเบื้องต้น
วย.465 วิศวกรรมการจราจร

องค์ความรู้
3 4 5 6

1

2

×

× × ×

× ×

×

× × ×

×

×

7

8

×
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เนื้อหาความรู้
1
วย.466
วย.468
วย.469
วย.564

2

องค์ความรู้
3 4 5 6

7

8

การวางแผนการขนส่งในเมือง
ระบบขนส่งอัจฉริยะเบื้องต้น
การประเมินผลกระทบของการจราจร
วิธีการตัดสินใจทางเศรษฐศาสตร์

รายวิชาที่จัดสอนโดยคณะอื่น
เนื้อหาความรู้

องค์ความรู้

1

2 3 4 5 6 7 8

มธ.100 พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคม
มธ.101 โลก อาเซียน และไทย
มธ.102 ทักษะชีวิตทางสังคม
มธ.103 ชีวิตกับความยั่งยืน
มธ.104 การคิด อ่าน และเขียนอย่างมีวิจารณญาณ
มธ.105 ทักษะการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ
มธ.106 ความคิดสร้างสรรค์และการสื่อสาร
มธ.050 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
วท.123 เคมีพื้นฐาน
วท.133 ฟิสิกส์สาหรับวิศวกร 1
วท.134 ฟิสิกส์สาหรับวิศวกร 2
วท.173 ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน
วท.183 ปฏิบัติการฟิสิกส์สาหรับวิศวกร 1
วท.184 ปฏิบัติการฟิสิกส์สาหรับวิศวกร 2
ค.111 แคลคูลัสพื้นฐาน
ค.112 เรขาคณิตวิเคราะห์และแคลคูลัสประยุกต์
ค.214 สมการเชิงอนุพันธ์
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รายวิชาที่จัดสอนโดยภาควิชาอื่นของคณะ
เนื้อหาความรู้

องค์ความรู้

1

2 3 4 5 6 7 8

วก.100 กราฟฟิกวิศวกรรม
วพ.101 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
วอ.121 วัสดุวิศวกรรม1
วอ.261 สถิติวิศวกรรม
กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้ภาควิชา/หลักสูตรอื่นที่ต้องมาเรียน
เนื้อหาความรู้

1

องค์ความรู้

2 3 4 5 6 7 8

วย.100 จริยธรรมสาหรับวิศวกร
วย.202 กลศาสตร์วิศวกรรม - สถิตยศาสตร์
วย.221 กลศาสตร์ของแข็ง 1
วย.295 การเขียนแบบและกราฟิกทางวิศวกรรม
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