
 

 
 

 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยพะเยา 





ก 

 

 

สารบัญ 

 หน้า 

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

1. รหัสและชื่อหลักสูตร 1 

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 1 

3. วิชาเอก 1 

4. จ านวนหนว่ยกิตที่เรยีนตลอดหลักสูตร 1 

5. รูปแบบของหลักสูตร 1 

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัต/ิเห็นชอบหลักสูตร 2 

7. ความพรอ้มในการเผยแพร่หลักสูตรคุณภาพและมาตรฐาน 2 

8. อาชีพที่สามารถปฏิบัตไิด้หลังส าเร็จการศกึษา 2 

9. ชื่อ นามสกุล เลขประจ าตัวบัตรประชาชน ต าแหน่ง และคุณวุฒิการศกึษาของอาจารย์ 3 

 ผูร้ับผิดชอบหลักสูตร 

10. สถานที่จัดการเรียนการสอน 4 

11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 4 

 11.1 สถานการณ์หรอืการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 4 

 11.2 สถานการณ์หรอืการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 4 

12. ผลกระทบจากข้อ 11.1 และข้อ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับ 5 

 พันธกิจของสถาบัน 

 12.1 การพัฒนาหลักสูตร 5 

 12.2 ความเกี่ยวพันกับพันธกิจของสถาบัน 6 

  12.2.1 ด้านการผลติบัณฑิต 6 

  12.2.2 ด้านการวิจัย 6 

  12.2.3 ด้านการวิชาการ 6 

  12.2.4 ด้านการทะนุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 6 

13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/สาขาวิชาอื่นของสถาบัน 7 

 13.1 กลุ่มวชิา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะ/สาขาวิชา/หลักสูตรอื่น 7 

 13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้สาขาวิชา/หลักสูตรอื่น 7 

 13.3 กลุ่มวิชา/รายวิชาที่เปิดสอนใหส้าขาวิชา/หลักสูตรอื่น 7 

 13.4 การบริหารจัดการ 7 



ข 

 

สารบัญ (ต่อ) 

 หน้า 

หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 

1. ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 8 

 1.1 ปรัชญาของหลักสูตร 8 

 1.2 ความส าคัญ 8 

 1.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 9 

2. ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (Program Learning Outcomes: PLOs) 9 

3. แผนพัฒนาปรับปรุง 10 

หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 

1. ระบบการจัดการศกึษา 11 

 1.1 ระบบ 11 

 1.2 การจัดการศกึษาภาคการศึกษาฤดูร้อน 11 

 1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค 11 

2. การด าเนินการหลักสูตร 11 

 2.1 วัน-เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน 11 

 2.2 คุณสมบัติของผูเ้ข้าศกึษา 11 

 2.3 ปัญหาของนสิิตแรกเข้า 12 

 2.4 กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจ ากัดของนิสติในข้อ 2.3 12 

 2.5 แผนการรับนิสิตและผูส้ าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี 12 

 2.6 งบประมาณตามแผน 12 

  2.6.1 งบประมาณรายรับ 12 

  2.6.2 งบประมาณรายจ่าย 12 

 2.7 ระบบการศกึษา 13 

    2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนเรียนเข้ามหาวิทยาลัย 13 

3. หลักสูตรและอาจารย์ผูส้อน 14 

 3.1 หลักสูตร 14 

  3.1.1 จ านวนหนว่ยกิต 14 

  3.1.2 โครงสรา้งหลักสูตร 14 

  3.1.3 รายวิชาในหลักสูตร 15 

  3.1.4 แผนการศกึษา 19 

  3.1.5 ค าอธิบายรายวิชา 21 



ค 

 

 

สารบัญ (ต่อ) 

 หน้า 

 3.2 ชื่อ สกุล เลขบัตรประจ าตัวประชาชน ต าแหน่ง และคุณวุฒิของอาจารย์ 35 

  3.2.1 อาจารย์ประจ าหลักสูตร 35 

  3.2.2 อาจารย์พิเศษ 38 

4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณภ์าคสนาม 39 

 4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณภ์าคสนาม 39 

 4.2 ช่วงเวลา 39 

 4.3 การจัดเวลาและตารางสอน 39 

5. ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรอืงานวิจัย 39 

 5.1 ค าอธิบายโดยย่อ 39 

 5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้ 39 

 5.3 ช่วงเวลา 39 

 5.4 จ านวนหนว่ยกิต 40 

 5.5 การเตรียมการ 40 

 5.6 กระบวนการประเมินผล 40 

หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนสิิต 41 

2. การเรียนรูท้ี่คาดหวังของหลักสูตร (Program Leaning Outcomes: PLOs) 42 

หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนสิิต 

1. กฎระเบียบหรอืหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน 51 

2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต 51 

 2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนิสติยังไม่ส าเร็จการศกึษา 51 

 2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนิสิตส าเร็จการศึกษา 51 

3. เกณฑก์ารส าเร็จการศกึษาตามหลักสูตร 52 

หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์ 

1. การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 53 

2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ 53 

 2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมนิผล 53 

 2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่นๆ 53 

 



ง 

 

สารบัญ (ต่อ) 

หน้า 

หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร  

1. การก ากับมาตรฐาน 54 

2. บัณฑติ 54 

3. นิสติ  54 

4. คณาจารย์ 55 

5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรยีน 55 

6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 56 

7. ตัวบ่งชีผ้ลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) 56 

หมวดที่ 8 การประเมิน และปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 

1. การประเมนิประสิทธิผลของการสอน 58 

 1.1 กระบวนการประเมินกลยุทธ์การสอน 58 

 1.2 กระบวนการประเมินทักษะของอาจารย์ในการใชแ้ผนกลยุทธ์การสอน 58 

2. การประเมนิหลักสูตรในภาพรวม 58 

3. การประเมนิผลการด าเนินงานตามกรอบรายละเอียดหลักสูตร 58 

4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตร 58 

ภาคผนวก 

ภาคผนวก ก ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศกึษาระดับบัณฑติศกึษา 

 พ.ศ. 2561 59 

ภาคผนวก ข ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การสอบผา่นความรูภ้าษาอังกฤษ  

 ของนสิิตระดับบัณฑติศกึษา พ.ศ. 2562 75 

ภาคผนวก ค ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง  หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการเทียบโอน    81 

    ผลการเรียนระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2554 

ภาคผนวก ง ตารางเปรียบเทียบหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560                                         85 

        และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 

ภาคผนวก จ ค าสั่งแตง่ตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร 105 

ภาคผนวก ฉ รายงานการประชุมวิพากษ์หลักสูตร 108 

ภาคผนวก ช ประวัติและผลงานทางวิชาการอาจารย์ประจ าหลักสูตร 112 

ภาคผนวก ซ ภาระการสอนอาจารย์ประจ าหลักสูตร      138 

     ภาคผนวก ฌ ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLO) รายช้ันปี   142



1 

 

 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 

Master of Engineering Civil Engineering Program 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 

 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา     มหาวิทยาลัยพะเยา 

คณะ/วิทยาลัย    วิศวกรรมศาสตร์ 

 

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

1.  รหัสและชื่อหลักสูตร 

 รหัสหลักสูตร     :     0951 

 ภาษาไทย        :     หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 

 ภาษาอังกฤษ     :     Master of Engineering Program in Civil Engineering 

 

2.  ชื่อปริญญาและสาขาวิชา  

 ชื่อเต็ม (ไทย)    :     วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑติ (วิศวกรรมโยธา) 

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

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

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

 

3.  วิชาเอก  

 ไม่ม ี
 

4.  จ านวนหน่วยกิตที่เรยีนตลอดหลักสูตร 

 จ านวนไม่น้อยกว่า 37(3) หน่วยกิต 

5.  รูปแบบของหลักสูตร 

 5.1  รูปแบบ 

  หลักสูตรปริญญาโท 2 ปี 

 5.2  ภาษาที่ใช้ 

  ภาษาไทย 
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 5.3  การรับเข้าศึกษา 

  รับนิสิตไทยหรอืต่างชาติทีใ่ช้ภาษาไทยได้เป็นอย่างดี 
 

 5.4  ความร่วมมือกับสถาบันอื่น    

     ไม่มี 

 

 5.5  การให้ปรญิญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 

     ให้ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑติ (วิศวกรรมโยธา) มหาวิทยาลัยพะเยา 
 

6.  สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 

6.1 หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2565 เปิดสอน ภาคการศกึษาต้น ปีการศึกษา 2565 

ปรับปรุงมาจากหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 

 6.2 คณะกรรมการประจ าคณะวิศวกรรมศาสตร์เห็นชอบหลักสูตร ในการประชุม 

  ครั้งที ่12/2564 วันที ่16 เดือน พฤศจกิายน พ.ศ..2564 

 6.3 คณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา  เห็นชอบหลักสูตร ในการประชุม 

  ครั้งที่ 4/2565 วันที่ 25 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 

 6.4 คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรของมหาวิทยาลัยพะเยา  

  เห็นชอบหลักสูตร ในการประชุม 

  ครั้งที่ 4/2565 วันที่ 21 เดือน  เมษายน พ.ศ. 2565 

 6.5 สภามหาวิทยาลัยพะเยาอนุมัติหลักสูตร ในการประชุมครั้งที่ ......................   

  วันที่ .....................เดอืน .......................พ.ศ. .......................   
  

7.  ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 

 หลักสูตรมีความพร้อมเผยแพร่คุณภาพหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศกึษาแหง่ชาติ พ.ศ. 2552  ในปีการศึกษา 2566 
 

8.  อาชีพที่สามารถปฏิบัติได้หลังส าเร็จการศึกษา 

 8.1  วศิวกรในหนว่ยงานรัฐและเอกชน ต าแหน่งต่างๆ เชน่ วิศวกรโยธา วิศวกรที่ปรึกษา วิศวกร

ผูอ้อกแบบ วิศวกรฝา่ยวิจัยและพัฒนา วิศวกรวางแผนงาน 

8.2  นักวิจัยทางดา้นวิศวกรรมโยธา 

 8.3  อาจารย์ในสถาบันการศึกษาทางดา้นวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และวิศวกรรมศาสตร์ 

 8.4 ประกอบอาชีพอิสระ เช่น ผู้เช่ียวชาญอิสระด้านวิศวกรรมโยธา เจ้าของธุรกิจก่อสร้าง 
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9.  ชื่อ – นามสกุล  เลขบัตรประจ าตัวประชาชน ต าแหน่ง และคุณวุฒกิารศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  

 

ล าดับ ชื่อ – สกุล 
เลขบัตรประจ าตัว

ประชาชน 

ต าแหน่ง 

วิชาการ 
คุณวุฒิ สาขาวิชา 

ส าเร็จการศึกษา 

จากสถาบัน 
ป ี

1 นายธนกร ชมภูรัตน์ 31201005XXXXX รองศาสตราจารย์ วศ.ด. 

วศ.ม. 

วศ.บ. 

วิศวกรรมโยธา

วิศวกรรมโยธา 

วิศวกรรมโยธา 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยศรนีครินทรวิโรฒ 

2552 

2548 

2545 

2 นายปรีดา  ไชยมหาวัน 35799003xxxxx รองศาสตราจารย์ ปร.ด. 

 

วศ.ม. 

วศ.บ. 

วิศวกรรมศาสตร์ 

 

วิศวกรรมโยธา 

วิศวกรรมโยธา 

สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรนิธร 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

2552 

 

2544 

2541 

3 นายวรเทพ แซ่ล่อง 19098003XXXXX อาจารย์ ปร.ด. 

วศ.ม. 

วศ.บ. 

(เกียรตนิิยม

อันดับ 2) 

วิศวกรรมโยธา 

วิศวกรรมโยธา 

วิศวกรรมโยธา 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

2562 

2557 

2555 
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10.  สถานที่จัดการเรียนการสอน 

 มหาวิทยาลัยพะเยา  

11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 
  

 11.1 สถานการณ์หรอืการพัฒนทางเศรษฐกิจ 

  จากสถานการณ์เศษฐกิจในปัจจุบัน แม้ว่าจะมีการชะลอตัวทางเศรษฐกิจ เนื่องจากเหตุ

กาณส์ถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) ก็ตาม แตธุ่รกิจการก่อสร้าง

ยังคงมีทิศทางฟื้นตัว โดยมูลค่าการลงทุนก่อสรา้งโดยรวมมีแนวโน้มขยายตัวร้อยละ 4.5-5.0 ในปี พ.ศ. 

2564 และร้อยละ 5.0-5.5 ในปี พ.ศ. 2565-2566 ปัจจัยขับเคลื่อนมาจากการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน

ขนาดใหญ่ของภาครัฐ โดยเฉพาะที่เกี่ยวเนื่องกับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ซึ่งจะ

เหนี่ยวน าการลงทุนก่อสรา้งภาคเอกชนให้ขยายตัวตาม อาทิ นิคมอุตสาหกรรม รวมถึงภาวะเศรษฐกิจที่

ทยอยฟื้นตัวจะหนุนการก่อสร้างที่อยู่อาศัย และอาคารเพื่อการพาณิชย์ นอกจากนี ้โอกาสทางธุรกิจยัง

เพิ่มขึน้จากโครงการก่อสรา้งในประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งมีการลงทุนโครงสรา้งพื้นฐานอย่างต่อเนื่องรองรับ

การเติบโตทางเศรษฐกิจและการขยายตัวของความเป็นเมือง เพื่อตอบสนองสถานการณ์การพัฒนา

เศษฐกิจในอนาคตนี้ และให้สอดคล้องกับร่างแผนพัฒนาเศษฐกิจแห่งประเทศไทย ฉบับที่ 13 ที่จะ

ประกาศใชใ้นปี พ.ศ. 2566-2570 คือ “พลิกโฉมประเทศไทย ไปสู่เศรษฐกิจสร้างคุณค่า สังคมเดินหน้า

อย่างยั่งยืน” โดยเฉพาะการพัฒนาทักษะของคน ให้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคใหม่ ซึ่งเป็น

เรื่องที่ท้าทายต่อการพัฒนาประเทศ ซึ่งหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยพะเยา 

มุ่งเน้นที่จะผลิตบุคลากรที่มีความเช่ียวชาญในด้านวิศวกรรมโยธา เพื่อตอบสนองตอ่ตลาดแรงงาน และ

สภาวะการณ์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของไทย โดยเปิด

โอกาสทางการศึกษา โดยเฉพาะในภาคเหนือตอนบนให้กับผู้ที่ต้องการพัฒนาตนเองทางด้านวิศวกรรม

โยธา ให้มคีวามเช่ียวชาญ และมีทักษะทางการวจิัยเพื่อแก้ไขปัญหาประยุกต์ด้านวิศวกรรม เพื่อเป็นส่วน

ส าคัญที่จะพัฒนาองค์กรต่างๆ ที่จ าเป็นต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางด้านวิศวกรรมโยธา ในการที่

จะน าพาองค์กร และประเทศชาติใหป้ระสบความส าเร็จตอ่ไป 

  

 11.2 สถานการณ์หรอืการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 

  สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) อาจท าให้วิถีการ

ด าเนนิชีวติของคนในประเทศนัน้เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ที่การศกึษาในระดับบัณฑติศกึษานั้นมักกระจุก

ตัวอยู่เฉพาะในกรุงเทพมหานคร หรือจังหวัดที่มีความส าคัญของแต่ละภูมิภาค อย่างไรก็ตามธุรกิจ

ก่อสร้างยังคงมีการขยายตัวอยู่ ดังนั้นความต้องการการพึ่งพาเทคโนโลยียังคงมีความส าคัญ รวมไปถึง

การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ การรักษาและฟื้นฟูสภาพแวดล้อม การใชพ้ลังงานทดแทน การควบคุม

มลภาวะ การใชว้ัสดุก่อสรา้งที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมไปถึงการเพ่ิมขดีความสามารถในการแข่งขัน 

ของประเทศ และการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ สิ่งเหล่านี้ล้วนมีผลต่อการมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 
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กล่าวคือ สร้างความมั่นคงให้กับประชาชน ชุมชน และธุรกิจ การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวและการรู้เท่าทัน

สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคม และวัฒนธรรม จะช่วยการเปลี่ยนแปลงการพัฒนาประเทศใน

รูปแบบที่เหมาะสมกับวิถีของสังคมไทย 

 

12.  ผลกระทบจากข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของ

สถาบัน  

 12.1 การพัฒนาหลักสูตร 

 ผลกระทบจากสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจ และสังคมภายนอก สาขาวิชา

วิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยพะเยา ได้เล็งเห็นถึงความส าคัญ และความจ าเป็นในการพัฒนาหลักสูตร

ด้านวิศวกรรมโยธาในเชิงรุกให้มีศักยภาพ สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามวิวัฒนาการทางเทคโนโลยี และ 

สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 โดยเฉพาะประเด็นการลดความเสี่ยง

ภัยพิบัติ และการพัฒนาสมรรถนะของคน ดังนั้นสาขาวิศวกรรมโยธาที่มีความสามารถผลิตบุคลากรที่

เช่ียวชาญในเฉพาะด้านในศาสตร์วิศวกรรมโยธา อันได้แก่ กลุ่มวิชาวิศวกรรมโครงสร้าง วิศวกรรม

บริหารงานก่อสร้าง วิศวกรรมปฐพี วิศวกรรมขนส่ง และวิศวกรรมทรัพยากรน้ า โดยผู้เรียนสามารถ

เลือกรายวิชาเลือกได้ถึงสองกลุ่มวิชา เช่น เลือกเรียนกลุ่มวิชาวิศวกรรมโครงสร้าง ควบคู่กับกลุ่มวิชา

วิศวกรรมบริหารงานก่อสร้าง หรอืเลือกเรียนกลุ่มวิชาวิศวกรรมปฐพี ควบคู่กับกลุ่มวชิาวิศวกรรมขนส่ง 

เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงในปัจจุบันที่บุคคลากรควรมีความรู้บูรณาการได้ใน

หลายศาสตร์ สามารถท างานได้หลากหลายยิ่งขึ้น โดยสาขาได้เลือกรายวิชาที่มีความสอดคล้องการ

พัฒนาหลักสูตร ซึ่งในหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 จะมีรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับผลกระทบกับภัยพิบัติ 

ได้แก่ ภัยธรรมชาติกับวิศวกรรมโยธา การออกแบบอาคารต้านทานแผ่นดินไหว พลศาสตร์โครงสร้าง 

การปรับปรุงดิน วิศวกรรมการอนุรักษ์ดินและน้ า การพัฒนาและการจัดการทรัพยากรน้ า รายวิชาที่

สอดคล้องกับการพัฒนาเศษฐกิจ เช่น วัสดุวิศวกรรมโยธาขั้นสูง โครงสร้างคอนกรีตหล่อส าเร็จรูป 

ระบบขนส่งสาธารณะ การจัดการโลจิสติกส์ ซึ่ งจะท าให้บุคลากรที่ส าเร็จการศึกษาในสาขาวิชา

วิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยพะเยา มีความพร้อมที่จะปฏิบัติงานในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน มี

ความสามารถในการปฏิบัติงาน หรือพัฒนาเทคโนโลยีอย่างเช่ียวชาญ มุ่งเน้นที่จะไปเป็นผู้น าองค์กรได้ 

มีความสามารถในการปรับตัวเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่เพื่อประยุกต์ใช้กับองค์กร มีความสามารถการ

ท างานวิจัยเพื่อแก้ปัญหาของชุมชน เช่น งานวิจัยเกี่ยวกับปัญหาภัยพิบัติจากแผ่นดินไหว ดินถล่ม 

ปัญหาน้ าแล้ง ปัญหาน้ าท่วม และมุ่งสู่การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาประเทศชาติได้

อย่างยั่งยืน 
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            12.2 ความเกี่ยวพันกับพันธกิจของสถาบัน 

พันธกิจของมหาวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยพะเยา มีพันธกิจมุ่งกระจายโอกาสและความเสมอภาคทาง

การศึกษาให้กับประชาชนในเขตภาคเหนือตอนบนเป็นหลักสูตรได้ด าเนินการเพื่อให้ได้สอดคล้องกับ

วิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยที่เน้นการเป็นสถาบันวิจัย เพื่อการสร้างความเป็นเลิศในการประยุกต์ใช้

เทคโนโลยี และพัฒนานวัตกรรม นอกจากนั้นมหาวิทยาลัยยังมีภารกิจหลักด้านการผลิตบัณฑิตและ

มหาบัณฑติของมหาวิทยาลัย 

12.2.1 ด้านการผลิตบัณฑติ จัดการเรยีนการสอนที่เน้นให้นิสิตอยู่และเรียน (Live and 

Learn) อย่างมคีวามสุข จบไปมีงานท าและเป็นคนดีของสังคม 

12.2.2 ด้านการวิจัย ท าการวิจัยที่เน้นการสร้างปัญญารวมหมู่ (Collective Intelligence) 

เคียงคู่ชุมชน 

12.2.3 ด้านบริการวิชาการ บริการวิชาการโดยเน้นการใช้ปัญญารวมหมู่เพื่อพัฒนา

ความเข้มแข็งของชุมชน 

12.2.4 ด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ท านุบ ารุงภูมปิัญญา ศลิปะ วัฒนธรรม 

และสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น (Local Wisdom) สู่สากล 

 

พันธกิจของคณะ/วิทยาลัย 

   คณะวศิวกรรมศาสตร์มี พันธกิจในการผลิตบัณฑิตดังนี้ 

• ผลิตบัณฑติสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ใหม้ีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับของสังคม ทั้งระดับชาติและสากล 

• ผลิตงานวิจัยที่น าไปสู่การพัฒนาและแก้ไขปัญหาใหก้ับชุมชน และสอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ 

• ให้บริการวิชาการด้านวิชาชีพวิศวกรรมที่ได้มาตรฐาน เป็นแหล่งอ้างอิงทางวิชาการและเป็นที่

พึ่งของสังคม 

• ส่งเสริมการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมไทย การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม 

 

   ความสอดคล้องของหลักสูตรต่อพันธกิจของมหาวิทยาลัยและคณะ 

   หลักสูตรนี้ได้มุ่งเน้นให้มหาบัณฑิต ฝึกฝนพัฒนาตนเองในขณะที่ท าการศึกษา

อยู่ โดยมีจัดการเรียนการสอนโดยใช้เอกสาร ต าราทั้งในประเทศ และต่างประเทศที่ทันสมัย ฝึกฝนให้มี

การใช้ซอฟแวร์ เครื่องมือทดสอบ ที่ทันต่อเทคโนโลยีที่มีอยู่ในปัจจุบัน โดยพยายามสร้างโจทย์วิจัยจาก

ปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชน เช่น ปัญหาภัยพิบัติจากแผ่นดินไหว ปัญหาการจัดการดินตะกอนในกว๊าน

พะเยา เปิดโอกาสให้นิสิตได้ฝึกฝนตนเองในการเป็นผู้ช่วยนักวิจัยเกี่ยวกับการบริการทางด้านวิชาการ 

สอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยและคณะ 



7 

 

 

13.  ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นท่ีเปิดสอนในคณะ/ สาขาวิชาอื่นของสถาบัน 

 13.1 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะ/สาขาวิชา/หลักสูตรอื่น 
 

   รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะศิลปศาสตร์ 

  146700  ภาษาอังกฤษแบบเข้มส าหรับระดับบัณฑติศกึษา  3(3-0-6) 

    Intensive English for Graduate Studies 

  13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้สาขาวิชา/หลักสูตรอื่น  

    ไม่ม ี

 

 

 13.3 กลุ่มวิชา /รายวิชาที่เปิดสอนให้สาขาวิชา/หลักสูตรอื่น  

    ไม่ม ี

 

 

 13.4 การบรหิารจัดการ 

 มหาวิทยาลัยพะเยาได้ก าหนดนโยบายให้จัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษแบบเข้ม 

ระดับบัณฑิตศึกษาในทุกหลักสูตร และมีการบริหารจัดการหลักสูตร อยู่ภายใต้การก ากับดูแลของ

คณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร ประสานงานกับผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษคณะศิลปศาสตร์ เพื่อให้

การจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลด าเนินไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์ของ

หลักสูตร 
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หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 

 

1. ปรัชญา ความส าคัญและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร  

1.1 ปรัชญาของหลักสูตร  

    วิศวกรรมโยธาเป็นศาสตร์ทางวิศวกรรม ที่เกี่ยวข้องกับการใช้หรือปรับปรุงเปลี่ยนแปลง

สิ่งแวดล้อมที่มีอยู่เดิม รวมถึงการสร้างและใช้สิ่งก่อสร้างเพื่อตอบสนองความต้องการของสังคมมนุษย์ 

ความเช่ียวชาญด้านวิศวกรรมโยธาน าไปสู่การสร้างสรรค์งานวิจัยหรือนวัตกรรม แก้ปัญหาภัยพิบัติ 

และโครงสรา้งพื้นฐาน เพื่อพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน 

 

1.2 ความส าคัญ 

  หลักสูตรสามารถตอบสนองการเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคม และเศรษฐกิจของประเทศ

ไทยและในกลุ่มประเทศอาเซียน ที่ยังขาดแคลนวิศวกรโยธาที่มีความเช่ียวชาญเฉพาะทาง ได้แก่ 

วิศวกรรมโครงสร้าง วิศวกรรมบริหารงานก่อสร้าง วิศวกรรมปฐพี วิศวกรรมขนส่ง หรือวิศวกรรม

ทรัพยากรน้ า ที่สามารถออกแบบ ค านวณ วางแผน แก้ไขปัญหางานทางด้านวิศวกรรมโยธา ให้มีความ

ปลอดภัย และเหมาะสม สามารถต้านทานสภาวะภัยพิบัติต่าง ๆ ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายของการ

พัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศข้อที่ 13 (SDGS 13) ปฏิบัติการอย่างเร่งด่วนเพื่อต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลง

สภาพภูมิอากาศและผลกระทบที่เกิดขึ้น โดยเฉพาะประเด็นด้านภัยพิบัติ  หลักสูตรนี้จะสอนให้ผู้เรียน

สามารถประยุกต์ใช้วัสดุที่มีความทันสมัย ประหยัด และเกิดประโยชน์สูงสุด เสริมสร้างทักษะ

ความสามารถทางการวิจัย และนวัตกรรม ด้วยความคิดและสามารถในการใช้ เทคโนโลยีที่มีความ

ทันสมัย จากโจทย์ปัญหาของชุมชน อีกทั้งหลักสูตรนี้ช่วยเปิดโอกาสทางการศึกษาให้กับบุคลากรใน

ภาคเหนือ ที่มีความสนใจและอยากพัฒนาตนเองได้อีกด้วย สอดคล้องกับเป้าหมายของการพัฒนาที่

ยั่งยืนของประเทศข้อที่ 4 (SDGS 4) ที่เปิดโอกาสทางการศึกษาที่เท่าเทียมกันทั่วประเทศ และส่งเสริม

การเรียนรู้ตลอดชีวิต หลักสูตรนี้ยังมีส่วนช่วยกระตุ้นให้อุตสาหกรรมการก่อสร้างมีการพัฒนาด้วยการ

สร้างบุคลากรที่มีคุณภาพ และประสิทธิภาพ มีส่วนช่วยขับเคลื่อนการพัฒนาการก่อสร้างโครงสร้าง

พื้นฐานที่มีในประเทศอย่างยั่งยืนได้อีกด้วย สอดคล้องกับเป้าหมายการการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศ

ข้อที่ 9 (SDGS 9) สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มีความยืดหยุ่นต่อการเปลี่ยนแปลง ส่งเสริมการพัฒน

อุตสาหกรรมที่คลอบคลุมและยั่งยืน และส่งเสริมนวัตกรรม 

 นอกจากนี้แล้วหลักสูตรที่ปรับปรุงฉบับนี้ ถูกร่างให้สอดคล้องกับการจัดตั้งหน่วยวิจัยความ

เป็นเลิศของสาขาวิชา ได้แก่ หน่วยวิจัยเพื่อความเป็นเลิศด้านการจัดการภัยพิบัติเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 

หน่วยวิจัยความเป็นเลิศ อุทกศาสตร์ เทคโนโลยีธรณีและภูมิสารสนเทศระยะไกล และหน่วยวิจัยความ

เป็นเลิศ นวัตกรรมโครงสร้างพื้นฐานและการจัดการงานก่อสร้างสมัยใหม่ ที่มีเป้าหมายในการตีพิมพ์

งานวิจัย และผลติบัณฑิตนักวิจัยทางดา้นวิศวกรรมโยธา 
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1.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

 เพื่อผลิตมหาบัณฑติที่มีคุณลักษณะดังนี้ 

 1. สามารถศึกษาค้นคว้าปัญหาเฉพาะทางวิศวกรรมโยธาที่ซับซ้อนอย่างสม่ าเสมอ มีความ

เช่ียวชาญเฉพาะทางวิศวกรรมโยธา และแก้ไขปัญหาทางวิศวกรรมโยธาที่ซับซ้อนอย่างสร้างสรรค์ด้วย

ดุลยพินจิที่เหมาะสม อย่างมคีุณธรรมและจริยธรรม 

 2. มีความสามารถในการจัดการปัญหาเฉพาะทางวิศวกรรมโยธาที่ซับซ้อน โดยค านึงถึงบริบท

ทางสังคมและสิ่งแวดล้อม  และท างานรว่มกับผูอ้ื่นในบริบทของสังคมที่หลากหลาย 

 3. เป็นผู้น าในการประยุกต์องค์ความรู้เฉพาะทางวิศวกรรมโยธา และทักษะเชิงลึกในการใช้

เทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อแก้ปัญหาภัยพิบัติและพัฒนาโครงสรา้งพื้นฐานของชุมชนและท้องถิ่น  

 4. สามารถศึกษาค้นคว้าระดับสูงและด าเนินการวิจัยด้วยตนเองเพื่อพัฒนางานวิจัยหรือ

นวัตกรรมทางวิศวกรรมโยธาในการแก้ปัญหาภัยพิบัติและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของชุมชนและ

ท้องถิ่น และสามารถสื่อสารผลการค้นคว้าและวิจัยกับผูอ้ื่น 

 

2. ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวังของหลักสูตร (Program Learning Outcomes: PLOs)  

PLO 1 สามารถวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาเฉพาะทางวิศวกรรมโยธาที่ซับซ้อนได้อย่างสร้างสรรค์ โดย

ประยุกต์องค์ความรู้และทักษะเชงิลกึด้านวิศวกรรมโยธา 

PLO 2 สามารถออกแบบแนวทาง พัฒนาขอ้สรุปและข้อเสนอแนะของปัญหาทางภัยพิบัติและโครงสร้าง

พื้นฐานของชุมชนและท้องถิ่น โดยการประยุกต์องค์ความรู้เฉพาะทางวิศวกรรมโยธาและ

เทคโนโลยีที่ทันสมัย และค านึงถึงบริบททางสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อป้องกันและลด

ผลกระทบจากภัยพิบัติและการพัฒนาโครงสรา้งพื้นฐานอย่างประหยัดและปลอดภัย 

PLO 3 สามารถสร้างสรรค์งานวิจัยหรือนวัตกรรมทางวิศวกรรมโยธาด้วยตนเองผ่านกระบวนการวิจัย 

โดยใช้ข้อมูลจริงจากสภาพปัญหาชุมชนและท้องถิ่น และน าเสนอผลงานอย่างมีจรรยาบรรณ

นักวิจัย 
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3. แผนพัฒนาปรับปรุง   

 

แผนการพัฒนา/ เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ ตัวบ่งชี้ 

1. ปรับปรุงหลักสูตรให้มีมาตรฐาน

ไม่ต่ ากว่าที่ สกอ. ก าหนดและ

สอดคล้องกับความต้องการของ

ตลาดแรงงานในประเทศ 

1. สัมภาษณ์ข้อมูลจากผู้มีส่วน

ได้สว่นเสียของหลักสูตร 

2 .ติดตามและประเมิ นผล

เ กี่ ย ว กั บ คุณลั กษณะขอ ง

บัณฑติในการปฏิบัติงาน 

3. วิพากษ์หลักสูตรโดยเชิญ

ศิ ษ ย์ เ ก่ า แ ล ะผู้ เ ช่ี ย ว ช าญ

ภายนอกในสายวิชาการ และ

สายปฏิบัติวิชาชีพ เข้าร่วม 

1. รายงานแสดงสถิติการ    

มีงานท าของบัณฑิต 

2. รายงานผลการประเมิน

ความพึ งพอใจในการใ ช้

มหาบัณฑติของประกอบการ 

3. รายงานผลการวิพากษ์

หลักสูตร 

2. ปรับปรุงการจัดการเรียนการ

สอนให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิ 

1. ติดตาม และประเมินผลการ

จัดการเรยีนการสอน 

2. ติดตามและประเมินผลการ

ด าเนนิงานหลักสูตร 

1. รายงานผลการประเมิน

ความพึงพอใจของผู้เรียนต่อ

การจัดการเรียนการสอน 

2. รายงานผลการประเมิน

ร า ย วิ ช า โ ด ย อ า จ า ร ย์

ผูร้ับผิดชอบรายวิชา 

3. รายงานผลการด าเนินงาน

หลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐาน 

3. การพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ

ให้มคีวามรูค้วามสามารถในเนือ้หา

รายวิชาของหลักสูตร และการ

เปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีที่ส าคัญ 

1. สนับสนุนให้บุคลากรเข้า

ร่วมการอบรม สัมมนาและ

การประชุมวิชาการ 

 

1. จ านวนบุคลากรที่เข้าร่วม

การอบรม สัมมนา และการ

ประชุมวิชาการ 
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 

 

1. ระบบการจัดการศึกษา 

 

1.1 ระบบ  

  การจัดการศึกษาเป็นระบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษา แบ่งเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ         

ในแต่ละภาคการศึกษาปกติต้องมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์และให้เป็นไปตามข้อบังคับ

มหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศกึษาระดับบัณฑติศกึษา พ.ศ. 2561  

 

 1.2 การจัดการศึกษาภาคการศึกษาฤดูร้อน   

ไม่ม ี

 1.3 การเทยีบเคยีงหน่วยกิตในระบบทวิภาค  

ไม่ม ี
 

2. การด าเนินการหลักสูตร  

 2.1 วัน-เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน 

  ภาคการศกึษาต้น เดือน มิถุนายน – ตุลาคม  

ภาคการศกึษาปลาย เดือน ตุลาคม – กุมภาพันธ์ 
 

  

 2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา  

2.2.1 ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจากสถาบันอุดมศึกษา ที่กระทรวงศึกษาธิการ

รับรองหรอืที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง 

2.2.2 ไม่เคยต้องโทษตามค าพิพากษาของศาลถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่ในกรณีความผิดอันได้

กระท าโดยความประมาท หรอืความผิดอันเป็นลหุโทษ 

2.2.3 ไม่เคยถูกคัดชื่อออกอันเนื่องจากความประพฤติจากสถาบันการศกึษาใด 

2.2.4 เป็นผู้มสีุขภาพร่างกายไม่เป็นอุปสรรคต่อการศกึษา 

2.2.5 มีคุณสมบัติอย่างอื่นตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

  การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา 

   เป็นไปตามประกาศการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา

มหาวิทยาลัยพะเยา 
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2.3 ปัญหาของนิสิตแรกเข้า  

  พืน้ฐานดา้นภาษาอังกฤษ 

2.4 กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา / ข้อจ ากัดของนิสิตในข้อ 2.3  

ให้นสิิตเรียนภาษาอังกฤษเพื่อน าไปใช้ส าหรับเขียนวิทยานพินธ์ในชัน้ปีที่หนึ่งในรายวิชา 

146700 ภาษาอังกฤษแบบเข้มส าหรับระดับบัณฑติศกึษา 

 

 2.5  แผนการรับนสิิตและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ป ี

แผน ก แบบ ก2 
 

จ านวนนิสิต 
จ านวนนิสิตในแต่ละปีการศึกษา (คน) 

2565 2566 2567 2568 2569 

ช้ันปีที่ 1 10 10 10 10 10 

ช้ันปีที่ 2  10 10 10 10 

รวม 10 20 20 20 20 

คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา  10 10 10 10 

 

 2.6  งบประมาณตามแผน 

      2.6.1 งบประมาณรายรับ (หน่วย : บาท) 

หมวดรายรับ 
ปีงบประมาณ 

2565 2566 2567 2568 2569 

ค่าลงทะเบียน 250,000 500,000 500,000 500,000 500,000 

รวมรายรับ 250,000 500,000 500,000 500,000 500,000 

 

      2.6.2 งบประมาณรายจ่าย (หน่วย : บาท) 

หมวดรายจ่าย 
ปีงบประมาณ 

2565 2566 2567 2568 2569 

1. งบบุคลากร           

1.1 หมวดเงินเดือน 180,000 240,000 300,000 300,000 300,000 

1.2 หมวดค่าจ้าง

ประจ า  
400,000 400,000 800,000 800,000 800,000 

2. งบด าเนินการ           
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หมวดรายจ่าย 
ปีงบประมาณ 

2565 2566 2567 2568 2569 

2.1 หมวดค่าตอบแทน 150,000 200,000 200,000 300,000 300,000 

2.2 หมวดค่าใช้สอย 300,000 400,000 400,000 450,000 450,000 

2.3 หมวดค่าวัสดุ 150,000 200,000 200,000 250,000 250,000 

2.4 หมวดสาธารณูปโภค 50,000 100,000 100,000 100,000 100,000 

3. งบลงทุน           

3.1 หมวดครุภัณฑ์ 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 

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

รวมรายจ่าย 3,380,000 3,840,000 4,450,000 4,800,000 4,800,000 

ค่าใช้จ่ายต่อหัวต่อปี 

(สูงสุด) 
676,000 384,000 445,000 480,000 480,000 

 

2.7  ระบบการศึกษา 

                แบบช้ันเรยีน               

2.8  การเทยีบโอนหน่วยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนเรยีนข้ามมหาวิทยาลัย 

        เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑติศกึษา พ.ศ. 2561  
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3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
 

 3.1  หลักสูตร 

  3.1.1 จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 37(3) หน่วยกิต 

  3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร 

          โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็นหมวดวิชาที่สอดคล้องกับที่ก าหนดไว้ในเกณฑ์

มาตรฐานหลักสูตร ดังนี้ 

 

ล าดับ

ที่ 
รายการ 

เกณฑ์ อว. 

หลักสูตร

ปรับปรุง  

พ.ศ. 2565 

แผน ก 

แบบ ก 2 

แผน ก 

แบบ ก 2 

1. 

 

 

 

 

2. 

3. 

4. 

งานรายวิชา           ไม่น้อยกว่า 

1.1  หมวดวิชาพืน้ฐาน   

1.2  หมวดวิชาเฉพาะด้าน  ไม่น้อยกว่า 

1.2.1  วิชาเอกบังคับ 

1.2.2  วิชาเอกเลือก    ไม่น้อยกว่า  

วิทยานิพนธ์                ไม่น้อยกว่า  

การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง  ไม่น้อยกว่า 

รายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต * 

 

12 

..... 

..... 

..... 

..... 

12 

..... 

..... 

25 

4 

21 

6 

15 

12 

- 

(3) 

  จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร   ไม่น้อยกว่า 36 37(3) 

 

หมายเหตุ  ส าหรับนิสิตระดับบัณฑติศกึษา กรณีการทดสอบภาษาอังกฤษให้เป็นไปตามประกาศ 

 มหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การสอบผา่นความรู้ภาษาอังกฤษของนิสิตระดับบัณฑิตศกึษา พ.ศ. 2562 
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3.1.3 รายวิชาในหลักสูตร  

  แผน ก แบบ ก 2 

  1) หมวดวิชาพืน้ฐาน จ านวน 4   หนว่ยกิต 

263700 ระเบียบวิธีวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  3(2-2-5) 

 Research Methodology in Science and Technology 

263701 สัมมนา    1(0-3-2) 

 Seminar 

 

  2) หมวดวิชาเฉพาะด้าน จ านวนไม่น้อยกว่า 21 หนว่ยกิต 

   (ก) วชิาเอกบังคับ จ านวน 6 หนว่ยกิต 

263702 ภัยธรรมชาตกิับวิศวกรรมโยธา  3(3-0-6) 

 Natural Hazards in Civil Engineering 

263710 คณิตศาสตรข์ั้นสูงส าหรับวิศวกรโยธา  3(3-0-6) 

 Advanced Mathematics for Civil Engineers 

 

   (ข) วิชาเอกเลือก จ านวนไม่น้อยกว่า 15 หนว่ยกิต 

   ให้นสิิตเลือกเรียนรายวิชาดังตอ่ไปนี ้ได้ไม่เกิน 2 กลุ่มวิชา 

 

  กลุ่มวชิาวิศวกรรมโครงสร้าง 

263711 การวิเคราะหโ์ครงสร้างขั้นสูง  3(2-2-5) 

 Advanced Structural Analysis 

263712 โครงสรา้งคอนกรีตเสริมเหล็กขั้นสูง  3(2-2-5) 

 Advanced Reinforced Concrete Structures 

263716 เทคโนโลยีคอนกรีตขัน้สูง  3(3-0-6) 

 Advanced Concrete Technology 

263719 การวิเคราะหไ์ฟไนต์เอลิเมนต์  3(2-2-5) 

 Finite Element Analysis 

263720 การออกแบบอาคารต้านทานแผ่นดินไหว  3(2-2-5) 

 Seismic Design of Buildings 

263721 โครงสรา้งคอนกรีตหล่อส าเร็จรูป  3(3-0-6) 

 Precast Concrete Structures 
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263722 เคมีวิทยาของซีเมนต์และวัสดุประสานทดแทนซีเมนตท์ี่ยั่งยืน 3(3-0-6) 

 Chemistry of Cement and Sustainable Supplementary Cementitious Materials 

263723  การเสริมก าลังโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กขั้นสูง   3(3-0-6) 

 ด้วยพอลิเมอรเ์สริมเส้นใย  

 Advanced Strengthening of Reinforced Concrete Structure  

 using Fiber Reinforced Polymer 

263750 หัวข้อเฉพาะทางด้านวิศวกรรมโยธา  3(2-2-5) 

 Selected Topics in Civil Engineering 

 

   กลุ่มวิชาบริหารงานก่อสร้าง 

263724 เทคนิคการบริหารงานก่อสร้าง     3(3-0-6) 

 Construction Management Techniques 

263725 ต้นทุน เศรษฐศาสตร์และการเงินในงานก่อสร้าง   3(2-2-5) 

 Cost Economics and Finance in Construction 

263726 การจัดการความปลอดภัยในงานก่อสร้าง  3(3-0-6) 

 Safety Management in Construction 

263727 การควบคุมคุณภาพและมาตรฐานงานก่อสร้าง  3(3-0-6) 

 Quality Control and Standards in Construction 

263728 เทคโนโลยีและนวัตกรรมในงานก่อสร้าง   3(2-2-5) 

 Technology and Innovation in Construction 

263750 หัวข้อเฉพาะทางด้านวิศวกรรมโยธา  3(2-2-5) 

 Selected Topics in Civil Engineering 

 

   กลุ่มวชิาวิศวกรรมปฐพี 

263730 ปฐพีกลศาสตร์ขัน้สูง  3(3-0-6) 

 Advanced Soil Mechanics 

263731 วิศวกรรมฐานรากขั้นสูง  3(2-2-5) 

 Advanced Foundation Engineering 

263732 คุณสมบัติของดนิและการทดสอบในงานวิศวกรรมปฐพี  3(2-2-5) 

 Soil Properties and Testing in Geotechnical Engineering 

263733 การปรับปรุงดนิ  3(3-0-6) 

 Soil Improvement 
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263735 ทฤษฎีปฐพีกลศาสตร์   3(3-0-6) 

 Theories of Soil Mechanic 

263736 โครงสรา้งพื้นผิวทาง  3(3-0-6) 

 Pavement Structures 

263750 หัวข้อเฉพาะทางด้านวิศวกรรมโยธา  3(2-2-5) 

 Selected Topics in Civil Engineering 

 

  กลุ่มวชิาวิศวกรรมขนส่ง 

263740 การวางแผนการขนส่งในชุมชนเมือง  3(2-2-5) 

 Urban Transportation Planning 

263742 ระบบขนส่งสาธารณะ  3(3-0-6) 

 Public Transportation 

263743 การวิเคราะหเ์ชิงเศรษฐศาสตรส์ าหรับวิศวกรรมขนส่ง  3(3-0-6) 

 Economical Analysis for Transportation Engineering 

263744 การจัดการโลจสิติกส์  3(3-0-6) 

 Logistics Management 

263745 ระบบการขนส่งทางราง  3(3-0-6) 

 Rail Transportation System 

263746 การด าเนินการด้านการขนส่ง   3(2-2-5) 

 Transportation Operatios 

263750 หัวข้อเฉพาะทางด้านวิศวกรรมโยธา  3(2-2-5) 

 Selected Topics in Civil Engineering 

 

  กลุ่มวชิาวิศวกรรมทรัพยากรน้ า 

263750 หัวข้อเฉพาะทางด้านวิศวกรรมโยธา  3(2-2-5) 

 Selected Topics in Civil Engineering 

263760 กลศาสตร์ของไหลขั้นสูง  3(3-0-6) 

 Advanced Fluid Mechanics 

263761 การพัฒนาและจัดการทรัพยากรน้ า  3(3-0-6) 

 Water Resources Development and Management 

263762 อุทกวิทยาขั้นสูง  3(3-0-6) 

 Advanced Hydrology  
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263763 การออกแบบอาคารชลศาสตร์  3(2-2-5) 

 Design of Hydraulic Structures  

263764 การวิเคราะหร์ะบบทรัพยากรน้ า  3(3-0-6) 

 Water Resource Systems Analysis  

263767 วิศวกรรมชลประทานและระบายน้ า  3(2-2-5) 

 Irrigation and Drainage Engineering  

263769 วิศวกรรมการอนุรักษ์ดนิและน้ า  3(2-2-5) 

 Soil and Water Conservation Engineering 

 

  3) วทิยานพินธ์ จ านวน 12 หนว่ยกิต 

263791 วิทยานิพนธ์   12 หนว่ยกิต 

 Thesis 

 

  4) รายวิชาบังคับไม่นับหนว่ยกิต จ านวน 3 หนว่ยกิต 

146700 ภาษาอังกฤษแบบเข้มส าหรับระดับบัณฑติศกึษา  3(3-0-6) 

 Intensive English for Graduate Studies 
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3.1.4 แผนการศึกษา 

3.1.4.1 แผน ก แบบ ก2 

ชั้นปีที่  1  

ภาคการศึกษาต้น 

146700 ภาษาอังกฤษแบบเข้มส าหรับระดับบัณฑติศกึษา

Intensive English for Graduate Studies 

3(3-0-6) 

(ไม่นับหน่วยกิต) 

263700 ระเบียบวิธีวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

Research Methodology in Science and Technology 

3(2-2-5) 

263710 คณิตศาสตรข์ั้นสูงส าหรับวิศวกรโยธา 

Advanced Mathematics for Civil Engineers 

3(3-0-6) 

263702 ภัยธรรมชาตกิับวิศวกรรมโยธา 

Natural Hazards in Civil Engineering 

3(3-0-6) 

 รวม 9(3) หน่วยกิต 

 

ภาคการศึกษาปลาย 

263701 สัมมนา 

Seminar 

1(0-3-2) 

2637XX วิชาเอกเลือก 

Major Elective 

3(X-X-X) 

2637XX วิชาเอกเลือก 

Major Elective 

3(X-X-X) 

2637XX วิชาเอกเลือก 

Major Elective 

3(X-X-X) 

 รวม 10 หน่วยกิต 
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ชั้นปีที่  2 

ภาคการศึกษาต้น 

263791 วิทยานิพนธ์ 

Thesis 

6 หนว่ยกิต 

 

2637XX วิชาเอกเลือก 

Major Elective 

3(X-X-X) 

2637XX วิชาเอกเลือก 

Major Elective 

3(X-X-X) 

 รวม 12 หน่วยกิต 

 

ภาคการศึกษาปลาย 

263791 วิทยานิพนธ์ 

Thesis 

6 หนว่ยกิต 

 รวม 6 หน่วยกิต 
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3.1.5 ค าอธิบายรายวิชา  

 

146700 ภาษาอังกฤษแบบเข้มส าหรับระดับบัณฑติศึกษา   3(3-0-6) 

 Intensive English for Graduate Studies  

ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ ประเภทของบทอ่าน การอ่านและการเขียนเชิงวิเคราะห์ การ

เขียนระดับอนุเฉท การเขียนเรียงความ การแสดงความคิดเห็นอย่างมีวิจารณญาณต่อบทอ่านโดยการ

พูดและการเขียน การใชเ้ทคโนโลยีและฐานข้อมูลอิเลคทรอนิกส์ การเขียนอ้างองิ และการน าเสนอ 

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

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

writing, using technology and electronic data bases, writing citation, and presentation 

 

263700 ระเบียบวิธีวจิัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3(2-2-5) 

 Research Methodology in Science and Technology 

 ความหมาย ลักษณะ และเป้าหมายการวิจัย ประเภทและกระบวนการวิจัย การก าหนด

ปัญหาการวิจัย ตัวแปรและสมมุติฐาน การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การเขียนโครงร่าง

และรายงานการวิจัย การประเมินงานวิจัย การน าผลวิจัยไปใช้ จรรยาบรรณนักวิจัยและเทคนิควิธีการ

วิจัยเฉพาะทางดา้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 Definitions, characteristics and goals, research types and processes, research 

problem determination, variables and hypothesis, data collection, data analysis, proposal and 

research report writing, research evaluation, research application, ethics of researchers and research 

techniques in science and technology 

 

263701 สัมมนา 1(0-3-2) 

 Seminar 

 การค้นคว้า การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์และสังเคราะห์ การเขียนรายงาน การ

น าเสนอ การอภิปราย และการตอบข้อซักถามในประเด็นทางด้านเทคโนโลยีสมัยใหม่ งานวิจัยใน

ปัจจุบัน  

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

discussing and answering question in modern technology, current researches 
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263702 ภัยธรรมชาติกับวิศวกรรมโยธา 3(3-0-6) 

 Natural Hazards in Civil Engineering 

 ธรณีพิบัติภัย กระบวนการเคลื่อนตัวของดินลาด วิธีการเพิ่มเสถียรภาพดินลาด  

การวิเคราะห์ดินถล่ม ระบบเตือนภัยดินถล่ม ภัยพิบัติจากแผ่นดินไหวเชิงธรณีวิทยา หลักการออกแบบ

ต้านแผ่นดินไหว อุทกภัยเชิงอุทกวิทยา การลดภัยพิบัติจากภัยแล้ง น้ าท่วม การจัดการเขื่อนและระบบ

ชลประทาน การวางผังเมอืงและชนบท การจัดท าแผนที่เสี่ยงภัย และการฟื้นฟูความเสียหาย 

 Geological hazards, processes of slope movement, methods for slope stabilization, 

landslide risk analysis, landslide early warning system, geological earthquake hazards, seismic design 

principles, hydrological hazards, drought and flood hazards mitigation, dam management and 

irrigation system, urban and rural planning, hazards mapping and recovery 

 

263710 คณิตศาสตร์ขั้นสูงส าหรับวิศวกรโยธา 3(3-0-6) 

 Advanced Mathematics for Civil Engineers 

 ระบบสมการเชิงเส้นและเมทริกซ์ สมการเชิงอนุพันธ์สามัญ การวิเคราะหอ์นุกรมฟูเรียร์ 

สมการเชิงอนุพันธ์ย่อยและการประยุกต์ในงานวิศวกรรมโยธา ค่าที่เหมาะสมที่สุดของฟังก์ช่ันควบคุม

ภายใต้เงื่อนไขที่เท่ากันและเงื่อนไขที่ไม่เท่ากัน การประยุกต์คณิตศาสตร์ขัน้สูงกับงานวิจัย 

 System of linear equations and matrices, ordinary differential equations, Fourier 

analysis, partial differential equations and applications in civil engineering, optimization of objective 

function under equality and inequality constraints, application of advanced mathematics in research 

 

263711 การวเิคราะห์โครงสร้างข้ันสูง 3(2-2-5) 

 Advanced Structural Analysis 

 การวิเคราะห์โครงสร้างองค์อาคารที่มีการเปลี่ยนแปลงขนาดหน้าตัด โครงสร้างโค้งตั้ง 

โครงสร้างเคเบิล การวิเคราะห์โครงสร้างโดยวิธีเมตริกซ์ ผลการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ ผลของการทรุด

ตัวของฐานรองรับ ข้อต่อแบบกึ่งแข็ง การเสียรูปแบบเฉือน การวิเคราะห์โครงสร้างแบบไม่เชิงเส้น

เบื้องต้น การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในการวิเคราะห์โครงสร้าง ฝึกปฏิบัติกรณีศึกษาโครงสร้างภายใต้

แรงจากภัยพิบัติ 

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

matrix analysis of structures, temperature change effects, support settlement effects, semirigid 

connections, shear deformation, introduction to nonlinear structural analysis, computer applications in 

structural analysis, practice in case studies of structures under natural disaster load 
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263712 โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กขั้นสูง 3(2-2-5) 

 Advanced Reinforced Concrete Structures 

 พฤติกรรม และ ก าลัง ขององค์อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กภายใต้แรงในแนวดิ่ง แรง

แผ่นดินไหว แรงดันดิน แรงอัดร่วมกับโมเมนต์ดัด การวิบัติของโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก การ

ออกแบบโดยวิธีแบบจ าลองแขนค้ ายันและตัวยึด การออกแบบโครงสร้างโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก

ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัย ฝกึออกแบบโครงสรา้งคอนกรีตเสริมเหล็กขั้นสูง 

 Behavior and strength of reinforced concrete members subjected to gravity load, 

seismic load, soil pressure load, combination loads from compression and moment, failures of 

reinforced concrete structure, design of reinforced concrete member using Strut-and-Tie model, 

concrete member design using recent computer program, design practice of advanced reinforced 

concrete members 

 

263716 เทคโนโลยีคอนกรีตขั้นสูง 3(3-0-6) 

 Advanced Concrete Technology 

 บริบทการวิจัยวัสดุคอนกรีต พฤติกรรมยืดหยุ่น รอยต่อระหว่างผิวมวลรวมและซีเมนต์

เพสต์ การหดตัว การคืบ การซึมน้ าผ่านคอนกรีต สมบัติเชิงความร้อนของคอนกรีต คอนกรีตก าลังสูง 

คอนกรีตที่มีความสามารถในการเทสูง คอนกรีตเสริมเส้นใย คอนกรีตน้ าหนักเบา คอนกรีตพรุน 

คอนกรีตบดอัดแน่น คอนกรีตที่เป็นมติรกับสิ่งแวดล้อม การทดสอบแบบไม่ท าลาย การประเมนิคุณภาพ

ของคอนกรีต การซ่อมแซม การป้องกันการเสื่อมสภาพคอนกรีตจากภัยธรรมชาติ ความก้าวหน้าทาง

เทคโนโลยีคอนกรีตในปัจจุบัน 

 Research context on concrete materials, elastic behavior, interfacial transition zone, 

shrinkage, creep, permeability of concrete, thermal properties of concrete, high strength concrete, 

high workability concrete, fiber reinforced concrete, lightweight concrete, porous concrete, roller 

compacted concrete, eco-friendly concrete, nondestructive testing, evaluation of concrete 

performance, concrete repair, concrete deterioration protection due to natural diaster, recent 

advances in concrete technology 

 

263719 การวเิคราะห์ไฟไนต์เอลิเมนต์ 3(2-2-5) 

 Finite Element Analysis 

 หลักการพื้นฐานของวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์  สมการไฟไนต์เอลิเมนต์ด้วยวิธีถ่วงน้ าหนักเศษ

ตกค้างและหลักการพลังงาน การวิเคราะห์ปัญหามิติเดียว  การวิเคราะห์แผ่นเปลือกบาง การวิเคราะห์

ปัญหาความเค้นและความเครียดระนาบ เอลิเมนต์ที่มีชิ้นส่วนสามเหลี่ยมความเครียดคงที่ ไอโซพาราเมท
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ริกซ์เอลิเมนต์ การฝึกเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ การประยุกต์ใช้โปรแกรมไฟไนต์เอลิเมนต์แก้ปัญหาที่

เกี่ยวข้องกับภัยธรรมชาติ 

 Basic principles of finite element method, finite element formulation using weighted residual 

methods and energy principles, analysis of one dimensional problem, shell analysis, analysis of plane stress 

and strain problem, constant strain triangular element, isoparametric element, computer programming 

practice, finite element computer program application in civil engineering problems related to natural hazard 

 

263720 การออกแบบอาคารต้านทานแผ่นดินไหว 3(2-2-5) 

 Seismic Design of Buildings 

 แนวคิดในการออกแบบอาคารต้านทานแผ่นดินไหว รูปแบบของโครงสร้าง และความไม่

ปกติของโครงสร้าง การค านวณแรงเฉือนที่ฐานโดยวิธีสถิตเทียบเท่า การออกแบบอาคารที่มีความ

เหนียวจ ากัด การออกแบบองค์อาคารด้วยแนวคิดการออกแบบพิสัยสามารถ รายละเอียดการเสริม

เหล็กต้านแรงแผ่นดินไหว พลศาสตร์โครงสร้าง การวิเคราะห์ความถี่ธรรมชาติของอาคาร รูปแบบการ

สั่นไหวของอาคาร การออกแบบอาคารโดยวิธีพลศาสตร์ การสร้างสเปกตรัมผลตอบสนอง การ

วิเคราะหโ์ครงสร้างโดยวิธีประวัติเวลา การวิเคราะห์อาคารพลศาสตร์ที่มผีลจากการเลื่อนตัวและมีการบิด 

 Concept of seismic building design, building configuration and irregular structures, 

equivalent static base shear force, limited ductile building design, member design used capacity 

design concept, seismic details of reinforcement, dynamic of structures, natural frequency and mode 

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

structural analysis, dynamic analysis of building with translation and torsional effect 

 

263721 โครงสร้างคอนกรีตหล่อส าเร็จรูป 3(3-0-6) 

 Precast Concrete Structures 

 บทบาทและความส าคัญของโครงสร้างคอนกรีตหล่อส าเร็จรูป วัสดุที่ใช้ในโครงสร้าง

คอนกรีตส าเร็จรูป การวิเคราะห์โครงดัดคอนกรีตส าเร็จรูป พื้นคอนกรีตส าเร็จรูป คานคอนกรีต

ส าเร็จรูป เสาและผนังรับแรงเฉือน ไดอะแฟรมของพื้นทางราบ จุดต่อและรอยต่อ รอยต่อระหว่างคาน

และเสา การโยงยึดในโครงสรา้งคอนกรีตหลอ่ส าเร็จรูป โครงสรา้งส าเร็จรูปต้านแผ่นดนิไหว 

 Roles and importantce of precast concrete structures, materials used in precast 

concrete structures, precast concrete frame analysis, precast concrete floors, precast concrete 

beams, columns and shear walls, horizontal floor diaphragms, joints and connections, beam and 

column connections, ties in precast concrete structures, precast structure under seismic load 
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263722 เคมีวทิยาของซเีมนต์และวัสดุประสานทดแทนซีเมนต์ที่ยั่งยืน 3(3-0-6) 

Chemistry of Cement and Sustainable Supplementary Cementitious 

Materials 

 บริบทการวิจัยวัสดุซีเมนต์ เคมีวิทยาของปูนซีเมนต์ กลไกของปฏิกิริยาไฮเดรชัน การ

วิเคราะหโ์ครงสรา้งจุลภาคของวัสดุซีเมนต์ เทคนิควิเคราะหก์ารเลีย้วเบนของรังสีเอกซ์ เทคนิควิเคราะห์

การเปลี่ยนแปลงน้ าหนักของสารโดยอาศัยคุณสมบัติทางความร้อน เทคนิควิเคราะห์โครงสร้างโพรงใน

ซีเมนตเ์พสต์ ปูนซีเมนตท์ี่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม วัสดุประสานทดแทนซีเมนต์ 

 Research context on cementitious materials, cement chemistry, hydration 

mechanism, microstructural analysis of cementitious materials, X-ray diffraction, thermogravimetric 

analysis, pore structure analysis, eco-friendly cement, supplementary cementitious materials 

 

263723  การเสริมก าลังโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กขั้นสูง  3(3-0-6) 

 ด้วยพอลิเมอร์เสรมิเส้นใย  

 Advanced Strengthening of Reinforced Concrete Structure  

 using Fiber Reinforced Polymer  

 ข้อควรพิจารณาส าหรับการออกแบบ พฤติกรรมการรับแรงอัด แรงดัด และแรงเฉือน

ของโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก การเสริมก าลังรับแรงดัด การเสริมก าลังรับแรงเฉือน การเสริมก าลัง

รับแรงอัดหรอืแรงอัดและแรงดัดร่วมกัน การให้รายละเอียดการเสริมก าลัง การวิเคราะหก์ารเสริมก าลัง

โครงสรา้งคอนกรีตเสริมเหล็กด้วยพอลิเมอรเ์สริมเส้นใยโดยระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์ 

 General design considerations, behavior in compression, flexure and shear of 

reinforced concrete structures, flexural strengthening, shear strengthening, strengthening of 

members subjected to axial force or combined axial and bending forces, FRP reinforcement details, 

analysis of reinforced concrete structures strengthened with FRP materials using finite element method 

 

263724 เทคนิคการบรหิารงานก่อสร้าง 3(3-0-6) 

 Construction Management Techniques 

 หลักการของการวางแผนและควบคุมโครงการ เทคโนโลยีสารสนเทศของโครงการใน

ปัจจุบันและอนาคต  การวางแผนโครงการและระบบควบคุม การประมาณราคาตั้งแต่ขั้นตอนเริ่มต้น

จนถึงขั้นตอนการประมูล การวัดและก าหนดราคางาน โครงสร้างของการแยกย่อยงาน เทคนิคการ

วางแผนและการท าแผนงาน วิธีเส้นทางวิกฤต เทคนิคการประเมินและการตรวจสอบแผนงาน การ

จัดสรรทรัพยากร การควบคุมโครงการ แบบจ าลองโครงข่ายจัดหา กรณีศึกษาระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ  
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 Principles of project planning and controlling, current and future project information 

technologies, project planning and control systems, cost estimating from conceptual to bidding stages, 

measurement and pricing of work, work breakdown structures, planning and scheduling techniques, 

Critical Path Method (CPM), Program Evaluation and Review Technique (PERT), resource allocation, 

project control, supply chain models, case study of disaster management system 

 

263725 ต้นทุน เศรษฐศาสตร์และการเงนิในงานก่อสร้าง 3(2-2-5) 

 Cost Economics and Finance in Construction 

 ขบวนการการตัดสินใจ การวิเคราะห์เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม มูลค่าของเงินตาม

ระยะเวลา การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ การพยากรณ์การไหลของเงินและการควบคุม

งบประมาณ  การจัดการทางการเงินช้ันสูง  ต้นทุนโครงการและการจัดกู้ แหล่ง เงินกู้และการลงทุน  

กรณีศกึษาต้นทุนอาคารที่ออกแบบต้านแผ่นดนิไหว ฝกึปฏิบัติ 

 Decision-making process, engineering economic analysis, time value of money, 

project feasibility study, cash flow forecasting and budgetary control, advanced financial 

management, project cost and financing, funding sources and investment, case study in construction 

cost for seismic designed buildings, practice 

 

263726 การจัดการความปลอดภัยในงานก่อสร้าง    3(3-0-6) 

  Safety Management in Construction 

ประโยชน์ของความปลอดภัยในงาน  บทบาทของผู้บริหารระดับสูง  การจัดการองค์กร

เพื่อไม่ให้เกิดอุบัติเหตุ  ขั้นตอนปฏิบัติส าหรับผู้จัดการโครงการ  ความรับผดิชอบส าหรับความปลอดภัย  

การพัฒนาใหม่ในการจัดการความปลอดภัยในงานก่อสร้าง  กฎหมายความปลอดภัยในงานก่อสร้าง 

Benefit of safe jobs, roles of chief executing, managing organization for zero 

accidents, action steps for job-site managers, responsibility for safety, new developments in 

construction safety management, construction safety law 

 

263727 การควบคุมคุณภาพและมาตรฐานงานก่อสร้าง   3(3-0-6) 

  Quality Control and Standards in Construction 

ความหมายค าว่าคุณภาพ ปัจจัยในการควบคุมคุณภาพงานก่อสร้าง ผู้จัดการคุณภาพ 

การวางแผนคุณภาพ การด าเนินงาน การควบคุมและการประเมินคุณภาพ มาตรฐานงานก่อสร้าง  

มาตรฐานไทย และมาตรฐานสากล 
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Definitions of quality, construction quality control factors, quality manager, quality 

planning, implementation, control and evaluation, construction standard, Thai standard, international 

standard 

 

263728 เทคโนโลยีและนวัตกรรมในงานก่อสร้าง    3(2-2-5) 

Technology and innovation in construction 

การประยุกต์ใช้แบบจ าลองสารสนเทศอาคารในช่วงก่อนการก่อสรา้ง ขณะก่อสร้าง 

และหลังก่อสรา้ง เทคโนโลยีโลกเสมือน เครื่องพิมพ์สามมติิในงานก่อสร้าง ระบบการก่อสร้างแบบ

ส าเร็จรูป การควบคุมการท างานระยะไกล อาคารสีเขียว เมืองอัจฉริยะ กรณีศึกษาด้านระบบบริหาร

จัดการโครงสร้างพื้นฐาน กรณีศึกษาระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ 

Building Information Modeling (BIM) Application in pre-construction, during 

construction and post-construction phase, virtual reality technology, 3D printing in construction, 

modular construction system, remote worksites and mobile access, green building, smart city, case 

study in infrastructure management system, case study in disaster management system 

 

263730 ปฐพีกลศาสตร์ขั้นสูง 3(3-0-6) 

  Advanced Soil Mechanics 

 สมดุล ความเค้นและการกระจายความเค้นในมวลดิน  ความเค้น-ความเครียดและ

ความแข็งแรงของดิน ความสามารถในการซึมน้ าของดิน แรงดันน้ าในมวลดินและแรงดันน้ ารั่วไหล 

ทฤษฎีการยุบตัวและการวิเคราะหก์ารทรุดตัว เสถียรภาพลาดเอียง 

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

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

settlement analysis, slope stability 

 

263731 วิศวกรรมฐานรากขั้นสูง 3(2-2-5) 

 Advanced Foundation Engineering 

 การตรวจสอบช้ันดิน ก าลังแบกทานของดินและการทรุดตัวของฐานรากตื้น ฐานราก

เสาเข็ม เสถียรภาพโครงสร้างกันดิน เสถียรภาพลาดเอียง ฝึกปฏิบัติออกแบบฐานรากแบบต่าง ๆ , ฝึก

ปฏิบัติฐานรากต้านแผ่นดนิไหว 

 Site investigation, bearing capacity of soils and settlement of shallow foundation, pile 

foundations, stability of earth-retaining structures, slope stability, design practice various types of 

foundations, design practice foundation under seismic load 
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263732 คุณสมบัติของดินและการทดสอบในงานวิศวกรรมปฐพี 3(2-2-5) 

 Soil Properties and Testing in Geotechnical Engineering 

 สมบัติทางกายภาพและเคมีของดิน แร่ดินและองค์ประกอบต่าง ๆ อนุภาคของเม็ดดิน

และการยึดเกาะ แร่ดินเหนียว การส ารวจหาคุณสมบัติต่าง ๆ ของดินในสนามและห้องปฏิบัติการ การ

ปรับปรุงคุณภาพของดิน การหาแรงเฉือนและการทรุดตัวสามมิติ การหาเส้นทางเดินของความเค้นในดิน 

และการใชเ้ครื่องมือในการตรวจวัดพฤติกรรมของดินทางวิศวกรรม การทดสอบโอกาสเกิดเหลวในดิน 

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

particles and cohesion, clay mineralogy, soil behavior determination in field and laboratory, soil 

improvement, shear stress and three-dimensional settlements by triaxial method, stress-path test, 

equipment and instruments usage for determining soil engineering behaviors, evaluation of 

liquefaction potential in soils 

 

263733 การปรับปรุงดนิ 3(3-0-6) 

 Soil Improvement 

 คุณสมบัติทางวิศวกรรมของดินส าหรับน ามาใช้เป็นวัสดุฐานรากและวัสดุก่อสร้าง การ

ปรับปรุงดินทางวิศวกรรม การปรับปรุงดินทางกายภาพและทางเคมี  การปรับปรุงดินด้วยวิธีเชิงกล  

การปรับปรุงดินด้วยวิธีทางชลศาสตร์ การปรับปรุงดินด้วยการใช้ความร้อน การปรับปรุงดินด้วยการ

เสริมก าลัง การกัดเซาะดินจากภัยธรรมชาติและการป้องกัน 

 Engineering properties of soils used as foundation and construction materials, 

engineering ground improvement, physical and chemical modification, mechanical modifications, 

hydraulic modifications, thermal modification, modification by inclusions and confinement, soil erosion 

due to natural disasters and protection 

 

263735 ทฤษฎีปฐพีกลศาสตร์       3(3-0-6) 

  Theories of Soil Mechanic 

เส้นทางเดินหน่วยแรง ค่าคงที่หน่วยแรงและความเครียด พฤติกรรมอีลาสติก 

พฤติกรรม พลาสติก การเกิดการเสียรูปถาวร ทิศทางการเสียรูปถาวร แบบจ าลองส าหรับพฤติกรรมอี

ลาสติกและพลาสติก ทฤษฎีสภาวะวิกฤต ก าลังรับแรงเฉือนของดิน ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยแรง

และอัตราการขยายปริมาตร การเกิดเหลว 

Stress path, stress and strain invariants, elasticity, plasticity, yielding, flow-rule, 

elasto-plastic model, critical states theory, strength of soils, stress dilatancy, liquefaction 
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263736 โครงสร้างพื้นผิวทาง 3(3-0-6) 

 Pavement Structure 

 ประเภทและลักษณะโครงสรางผิวทาง มาตรฐานและการทดสอบวัสดุการทาง ดินคัน

ทาง มวลรวม แอสฟลต การออกแบบผวิทางแอสฟลต หลักการออกแบบผวิทางคอนกรีต การออกแบบ

ผวิทางของสนามบิน การระบายน้ า กลศาสตรของแอสฟลตคอนกรีต 

 Types and features of pavement structure, standards and highway material tests, 

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

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

 

263740 การวางแผนการขนส่งในชุมชนเมือง 3(2-2-5) 

 Urban Transportation Planning 

  ความสัมพันธ์ระหว่างการใช้พื้นที่และระบบขนส่งในเขตเมือง อุปสงค์และอุปทานของ

การขนส่ง กระบวนการและหลักการที่ใช้ในการวางแผนการขนส่งในชุมชนเมือง การจัดการระบบขนส่ง

เพื่อการพัฒนาเมืองและบรรเทาการเกิดภัยพิบัติ การเก็บข้อมูลกลุ่มตัวอย่าง การเกิดการเดินทาง การ

กระจายการเดินทาง การแบ่งแยกรูปแบบ การก าหนดการเดินทาง  

Relationship between land-use and urban transportation system, transportation 

demand and supply, process and urban transportation planning, transportation system management 

for city development and disaster relief, sampling data collection, trip generation, trip distribution, 

modal split, trip assignment 

 

263742 ระบบขนส่งสาธารณะ 3(3-0-6) 

 Public Transportation 

 ปัญหาการเดินทางของประชาชนในชุมชนเมือง  คุณลักษณะและการท างานของระบบ

ขนส่งแต่ละประเภท  วิธีการที่เหมาะสมในการวางแผน ออกแบบและด าเนินงานระบบขนส่งสาธารณะ 

ผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม และภัยพิบัติ 

 Problems of passenger movements in urban areas, characteristics and performance 

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

of public transport systems, environmental and natural disaster impacts 
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263743 การวเิคราะห์เชิงเศรษฐศาสตร์ส าหรับวิศวกรรมขนส่ง  3(3-0-6) 

  Economic Analysis for Transportation Engineering 

  แนวความคิด หลักการ และการวิเคราะห์ทางด้านเศรษฐศาสตร์ส าหรับงานวางแผน

ด้านวิศวกรรมขนสง่ และวิศวกรรมการทาง 

  Concepts, principles and economic analysis for transportation and highway 

engineering planing 

 

263744 การจัดการโลจสิติกส์ 3(3-0-6) 

 Logistics Management 

 การจัดการโลจิสติกส์  กระบวนการในการจัดการโลจิสติกส์  การจัดการการไหลของ

ผลิตภัณฑ์  การบริหารการจัดส่ง  การวางเส้นทางและการจัดตารางเวลา  การรวมและการแยกสินค้า  

ที่ตัง้และการวางผังคลังสินค้า การขนสง่หลายรูปแบบและโลจสิติกส์ระหว่างประเทศ 

 Logistics management, logistics management process, product flow management, 

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

and layout, multi-modal transportation and international logistics 

 

263745 ระบบการขนส่งทางราง 3(3-0-6) 

 Rail Transportation System 

 ความส าคัญของระบบขนส่งทางรางต่อสังคมและเศรษฐกิจของประเทศ กรณีศึกษาใน

เรื่องที่เกี่ยวกับการพัฒนาระบบขนส่งทางในประเทศไทยและประเทศอื่นๆที่พัฒนาแล้ว เทคโนโลยีรถไฟ

ความเร็วสูง การวางแผนระบบราง การออกแบบย่านสถานีและย่านสินค้า การพัฒนาพื้นที่รอบสถานีรถไฟ   

 Importance of rail transportation to national socio-economic, case studies of rail 

transport development in Thailand and other developed countries, high speed rail technologies, 

railway system planning, design of terminals and yards, transit-oriented development 

 

263746  การด าเนินการด้านการขนส่ง          3(2-2-5) 

Transportation Operations  

เทคนิคต่าง ๆ ในการวิเคราะห์การด าเนินการด้านการขนส่ง แผนภูมิระยะทางกับเวลา 

การพล๊อตกราฟสะสม ทฤษฎีแถวคอย ทฤษฎีการไหลของกระแสจราจร การควบคุมการจราจร การจัด

ตารางเวลาการขนส่ง การด าเนินการในบริเวณสถานีขนส่ง  
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Techniques in transportation operational analysis, space-time diagram, cumulative 

plots, queuing theory, traffic flow theory, traffic control, transportation scheduling, operations of 

transportation terminals 

 

263750 หัวข้อเฉพาะทางด้านวิศวกรรมโยธา 3(2-2-5) 

 Selected Topics in Civil Engineering 

 การก าหนดประเด็นหัวข้อที่สนใจหรือที่เป็นปัจจุบันหรือกรณีศึกษาในสาขาวิศวกรรม

โยธา การค้นคว้า  การรวบรวมข้อมูล  การวิเคราะห์และสังเคราะห์  การน าเสนอ  การอภิปราย และ

การตอบข้อซักถาม 

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

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

 

263760 กลศาสตร์ของไหลขั้นสูง 3(3-0-6) 

 Advanced Fluid Mechanics 

 ทฤษฎีกลศาสตร์ของไหลขั้นสูง  การวิเคราะห์การเคลื่อนที่ของของไหลแบบคงที่และไม่

คงที่ ของไหลแบบยุบตัวและไม่ยุบตัว   ไฮโดรไดนามิกส์ กลศาสตร์ของไหลอุดมคติและของไหลหนืด 

การวิเคราะหค์ลื่นน้ าท่วม 

 Advanced theoretical fluid mechanics, steady and unsteady flow analysis 

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

analysis of flood waves 

 

263761 การพัฒนาและจัดการทรัพยากรน้ า 3(3-0-6) 

 Water Resources Development and Management 

 ปัญหา ชนิดและวัตถุประสงค์ของการพัฒนาและการจัดการทรัพยากรน้ า  ค าจ ากัด

ความและของการจัดการด้านกายภาพ  เศรษฐกิจ  สังคม  สถาบัน  กฎหมาย  สิ่งแวดล้อม  การ

ประเมินทรัพยากรน้ า  ข้อมูลที่จ าเป็นและการวิเคราะห์ข้อมูล  เทคนิคและเครื่องมือในการบริหาร  

แนวโน้มในอนาคตของการจัดการ  แบบจ าลองและกรณีศึกษา การจัดการวางแผนและบริหารลุ่มน้ า

โดยค านึงถึงผลกระทบของผังเมอืง สิ่งแวดล้อม ภัยแล้งและน้ าท่วม 

 Problems, types and objectives of water resources development and management, 

definitions and dimensions of water resources systems management, physical, economic, social, 

institutional, legal, environmental and political, water resources assessment, data requirements and 

analysis, management tools and techniques, trend in management, models and case study, 
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watershed planning and management by considering impacts of urban planning, environment, 

drought and flood 

 

263762 อุทกวิทยาขั้นสูง 3(3-0-6) 

 Advanced Hydrology 

 ศักยภาพของความชื้นในมวลอากาศ  ค่าความน่าจะเป็นสูงสุดของหยาดน้ าฟ้า  

ความสัมพันธ์ของน้ าฝน-ช่วงเวลา ความถี่ ลักษณะและปริมาณของน้ าท่วม กระบวนการทางสถิติใน

งานอุทกวิทยาและเทคนิควิเคราะห์ล าดับเวลาของระบบอุทกวิทยาเพื่อแยกแยะลักษณะทางอุทกวิทยา

และแบบจ าลองทางอุทกวิทยา 

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

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

hydrology and hydrological time series techniques for hydrological system separation and simulation 

 

263763 การออกแบบอาคารชลศาสตร์ 3(2-2-5) 

 Design of Hydraulic Structures 

 ออกแบบและฝึกปฏิบัติออกแบบอาคารชลศาสตร์ที่ใช้ในการเก็บกักน้ าและควบคุมน้ า  

ทางระบายน้ าล้น แอง่น้ านิ่งแบบต่าง ๆ  อาคารเช่ือมต่อและอาคารควบคุม  ช่องทางส าหรับการเดินเรือ

และเขื่อนกันคลื่น การประยุกต์ใช้แบบจ าลองเพื่อการออกแบบทางชลศาสตร์ 

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

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

application of hydraulic models for hydraulic design 

 

263764 การวเิคราะห์ระบบทรัพยากรน้ า 3(3-0-6) 

 Water Resource Systems Analysis 

 การวางแผนและวิเคราะห์ระบบทรัพยากรน้ า  ปัญหาในการพัฒนาออกแบบและ

ปฏิบัติการ  การวิเคราะห์เชิงเศรษฐศาสตร์ แบบจ าลองอุทกวิทยาและลุ่มน้ าและการวิเคราะห์ความ

ต้องการใชน้้ า  ระบบน้ าผวิดินและน้ าใต้ดิน  การคาดการณน์้ าท่า  การวิเคราะหร์ะบบและแนวความคิด

เชงิระบบ  สมการวัตถุประสงค์และขอ้จ ากัดต่าง ๆ การจ าลองสภาวะการหาจุดเหมาะสมแบบโปรแกรม

เชิงเส้น ไม่เป็นเชิงเส้นและโปรแกรมแบบไดนามิก  การวิเคราะห์ความแน่นอนและไม่แน่นอน  ตลอดจน

การวางแผนและบริหารแบบคาดการณ์ 

 Planning and analysis of water resource systems, problems in development, design 

and operational, economic analysis, hydrologic catchment modeling and demand analysis, surface 
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water and groundwater system, streamflow generation, systems analysis and concepts of 

systematic, objective functions and constraint equations, simulation, optimization, non-linear, linear 

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

 

263767 วิศวกรรมชลประทานและระบายน้ า 3(2-2-5) 

 Irrigation and Drainage Engineering 

 การวางแผน   การออกแบบ   การส่งน้ าและการบ ารุงรักษาของอาคารต่าง  ๆ   ใน

ระบบส่งน้ า  ชลประทาน การบริหารและจัดการองค์กรโครงการ ระบบการระบายน้ าผิวดินและใต้ดิน  

การออกแบบอาคารชลศาสตร์และสถานสีูบน้ า 

 Planning, design, operation and maintenance of infrastructure of irrigation systems, 

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

hydraulic structures and pumping station 

 

263769 วิศวกรรมการอนุรักษ์ดินและน้ า 3(2-2-5) 

 Soil and Water Conservation Engineering 

 คุณลักษณะและการจ าแนกคุณลักษณะของพื้นที่ กลศาสตร์ของการชะล้างดินโดยน้ า

และลม การป้องกันและควบคุมการชะล้างของดินด้วยวิธีทางกลและทางการเกษตร  การควบคุมการ

ชะล้างของดินในพื้นที่ชลประทาน การออกแบบอาคารอนุรักษ์   การเก็บกักของน้ าผิวดินและการ

น าไปใช้ประโยชนแ์บบหมุนเวียน  การควบคุมการไหลของตะกอนสู่อ่างเก็บน้ า   

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

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

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

inflow to reservoirs 

 

263791 วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต 

 Thesis 

 การสร้างองค์ความรู้ใหม่ด้วยกระบวนการวิจัยอย่างเป็นระบบ การแก้ไขปัญหา และ

การตพีิมพ์เผยแพร่ ในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมโยธา 

 Constructing new knowledge by systematic research methodology, problem solving 

and publishing in civil engineering 
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ความหมายของเลขรหัสรายวิชา  

 1.  เลขสามล าดับแรก หมายถึง สาขาวิชา 

 2. เลขในล าดับที่ 4  หมายถึง ระดับบัณฑติศกึษา 

   2.1  เลข 7  หมายถึง   รายวิชาในระดับปริญญาโท 

 3. เลขในล าดับที่ 5    หมายถึง  หมวดหมู่ในสาขาวิชา 

3.1  เลข 0 หมายถึง กลุ่มวชิาพืน้ฐาน 

3.2  เลข 1-2 หมายถึง กลุ่มวิชาวิศวกรรมโครงสร้างและบริหารงานก่อสร้าง 

3.3  เลข 3-4 หมายถึง กลุ่มวิชาวิศวกรรมปฐพีและขนส่ง 

3.4  เลข 5 หมายถึง หัวข้อหรอืปัญหาพิเศษเฉพาะทาง 

3.5  เลข 6 หมายถึง กลุ่มวิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ า 

3.6  เลข 9 หมายถึง วิทยานิพนธ์ 

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

  3.2.1 อาจารย์ประจ าหลักสูตร  

ล าดับ ชื่อ – สกุล 
เลขบัตรประจ า 

ตัวภารประชาชน 

ต าแหน่ง 

วิชาการ 
คุณวุฒ ิ สาขาวิชา ส าเร็จการศกึษาจากสถาบัน ป ี

1 นายณัฐพงศ์  

ด ารงวริิยะนุภาพ 

3560700xxxxx รองศาสตราจารย์ Ph.D. Civil Engineering University of Colorado at Boulder, USA 2553 

 M.Sc. Civil Engineering University of Colorado at Boulder, USA 2552 

 วศ.ม. วศิวกรรมโยธา มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ่ 2544 

    วศ.บ. วศิวกรรมโยธา มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ่ 2541 

2* นายธนกร ชมภูรัตน์ 31201005xxxxx รองศาสตราจารย์ วศ.ด.  วศิวกรรมโยธา จุฬาลงกรณม์หาวทิยาลัย 2552 

    วศ.ม. วศิวกรรมโยธา จุฬาลงกรณม์หาวทิยาลัย 2548 

    วศ.บ. วศิวกรรมโยธา มหาวทิยาลัยศรีนครนิทรวโิรฒ 2545 

3* นายปรีดา ไชยมหาวัน 35799003xxxxx รองศาสตราจารย์ ปร.ด. วศิวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยนีานาชาติสริินธร 

มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ 

2552 

    วศ.ม. วศิวกรรมโยธา มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ่ 2544 

    วศ.บ. วศิวกรรมโยธา มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ่ 2541 

4 นายกติติพงษ์ วุฒจิ านงค ์ 35001000XXXXX รองศาสตราจารย์ M.S. 

M.Eng. 

ช.บ. 

Irrigation 

Civil Engineering 

วศิวกรรมชลประทาน 

University of California, USA. 

University of California, USA. 

มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ 

2515 

2514 

2511 

5 นายปิยพงษ์  

สุวรรณมณโีชติ 

3609900xxxxx ผู้ช่วยศาสตราจารย์ D.Eng. 

วศ.ม. 

- 

วศิวกรรมโยธา 

Nagoya University, Japan. 

มหาวทิยาลัยเทคโนโลยพีระจอมเกล้าธนบุรี 

2563 

2548 

    วศ.บ. วศิวกรรมโยธา  มหาวทิยาลัยนเรศวร 

 

2546 

35 
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ล าดับ ชื่อ – สกุล 
เลขบัตรประจ า 

ตัวภารประชาชน 

ต าแหน่ง 

วิชาการ 
คุณวุฒ ิ สาขาวิชา ส าเร็จการศกึษาจากสถาบัน ป ี

6 นายสมบูรณ์ เซี่ยงฉิน 35799000xxxxx ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วศ.ด. วศิวกรรมโยธา จุฬาลงกรณม์หาวทิยาลัย 2549 

    วศ.บ. 

(เกียรตนิยิม

อันดับ 2) 

วศิวกรรมโยธา จุฬาลงกรณม์หาวทิยาลัย 2542 

7 นายสุริยาวุธ ประอ้าย 55607900xxxxx ผู้ช่วยศาสตราจารย์ Ph.D. 

M 2 

 

Civil Engineering 

Mécanique Energétique 

et Ingenierie 

Université de Grenoble, France 

Joseph Fourier Université, France 

2556 

2552 

    วศ.ม. 

วศ.บ. 

วศิวกรรมโยธา 

วศิวกรรมชลประทาน 

จุฬาลงกรณม์หาวทิยาลัย 

มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ 

2548 

2541 

8 นางขวัญสริินภา ธนะวงศ ์ 11004000xxxxx อาจารย์ วศ.ด. วศิวกรรมทางน้ าและ

การจัดการ 

สถาบันเทคโนโลยแีห่งเชยี 2557 

    วศ.ม. วศิวกรรมทางน้ าและ

การจัดการ 

สถาบันเทคโนโลยแีห่งเชยี 2551 

    วศ.บ. 

(เกียรตนิยิม

อันดับ 2) 

วศิวกรรมทรัพยากรน้ า มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ 2549 

9 นายณพล ศรีศักดา 15099004xxxxx อาจารย์ D.Eng. 

 

วศ.ม. 

วศ.บ. 

Transportation 

Engineering 

วศิวกรรมโยธา 

วศิวกรรมโยธา 

Nihon University, Japan. 

 

จุฬาลงกรณม์หาวทิยาลัย 

จุฬาลงกรณม์หาวทิยาลัย 

2560 

 

2556 

2553 

36 
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ล าดับ ชื่อ – สกุล 
เลขบัตรประจ า 

ตัวภารประชาชน 

ต าแหน่ง 

วิชาการ 
คุณวุฒ ิ สาขาวิชา ส าเร็จการศกึษาจากสถาบัน ป ี

10 นางปาลิน ี สุมติสวรรค ์ 36599001xxxxx อาจารย์ Ph.D. Civil Engineering University of Texas at Arlington, USA 2554 

    M.Sc. 

 

วศ.บ. 

Transport Engineering 

and Operations 

วศิวกรรมโยธา 

Newcastle University, UK 

 

มหาวทิยาลัยนเรศวร 

2544 

 

2541 

11* นายวรเทพ แซ่ล่อง 19098003XXXXX อาจารย์ ปร.ด. 

วศ.ม. 

วศ.บ. 

(เกียรตนิยิม

อันดับ 2) 

วศิวกรรมโยธา 

วศิวกรรมโยธา 

วศิวกรรมโยธา 

มหาวทิยาลัยสงขลานครินทร์ 

มหาวทิยาลัยสงขลานครินทร์ 

มหาวทิยาลัยสงขลานครินทร์ 

2562 

2557 

2555 

12 นายอภชิาต บัวกล้า 3640600xxxxx อาจารย์ ปร.ด. 

วศ.ม. 

โลจิสติกสแ์ละโซ่อุปทาน 

วศิวกรรมโยธา 

มหาวทิยาลัยนเรศวร 

มหาวทิยาลัยนเรศวร 

2561 

2548 

    วศ.บ. วศิวกรรมก่อสร้าง สถาบันเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ฯลาดกระบัง 2541 
 

หมายเหตุ  * อาจารย์ผูร้ับผดิชอบหลักสูตร 

 

 

 

37 

 



38 

 

3.2.2 อาจารย์พิเศษ 

ล าดับ ชื่อ-สกุล 
ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒิ สาขาวิชา ป ี

1 นายสุเชษฐ์ ลขิิตเลอสรวง ศาสตราจารย์ Ph.D. 

M.Eng. 

วศ.บ. 

Civil Engineering   

Civil Engineering 

วิศวกรรมโยธา 

2547 

2543 

2541 

38 
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4.  องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม 

ไม่ม ี

 

4.1  มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม 

ไม่ม ี

 

4.2  ช่วงเวลา 

ไม่ม ี

 

4.3  การจัดเวลาและตารางสอน 

ไม่ม ี

 

5.  ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรอืงานวิจัย  

5.1  ค าอธิบายโดยย่อ 

 ก าหนดให้นสิิตตอ้งท างานวิจัยรายบุคคล ในรายวิชา 263791 วิทยานิพนธ์ 12 หนว่ยกิต และมี

รายงานที่ต้องส่งตามรูปแบบและระยะเวลาที่สาขาวิชาก าหนด นอกจากนั้นเมื่อครบก าหนดเวลานิสิต

ต้องมาน าเสนอโครงงานที่ศึกษาต่อหน้าคณะกรรมการสอบโครงงานและผู้ทรงคุณวุฒิ หัวข้องานวิจัยที่

นิสิตตอ้งศึกษาเกี่ยวข้องกับงานทางด้านวิศวกรรมโยธา หรอืงานทางดา้นอื่น ๆ ที่สามารถน าองค์ความรู้

ทางวิศวกรรมโยธาไปใช้ประโยชน์ได้ โดยนิสิตสามารถเลือกท าวิจัยได้ตามที่นิสิตสนใจหรือตามความ

ถนัด ภายใต้การควบคุมดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษา ทั้งนี้จะสอดคล้องกับรายวิชาเอกเลือกจาก 2 กลุ่ม

วิชาที่ได้เลือกเรียนแล้วนัน้ 

 

5.2  มาตรฐานผลการเรียนรู้ 

1. มีความเชี่ยวชาญในการใชเ้ครื่องมือ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ในการท าวิทยานิพนธ์ 

2. วิทยานิพนธ์สามารถใช้เป็นต้นแบบในการพัฒนาได้ 

3. มีความรูค้วามเข้าใจในกระบวนการวิจัย 

4. สามารถท างานวิจัยเบือ้งตน้เพื่อใชใ้นการแก้ปัญหาทางวิศวกรรมโยธาได้ 

5. สามารถเขียนและน าเสนอผลงานวิจัยเพื่อการสื่อสารได้ 

5.3 ช่วงเวลา 

 ภาคการศกึษาต้น และ ภาคการศกึษาปลาย ช้ันปีที่ 2 
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5.4 จ านวนหน่วยกิต 

  12 หน่วยกิต 

5.5 การเตรยีมการ 

1. นิสติเลือกประเด็นที่สนใจ 

2. อาจารย์ที่ปรึกษาให้ค าปรึกษาในการเลือกหัวข้อ และด าเนินการวิจัยให้เป็นไปตาม

กระบวนการและระยะเวลาที่ก าหนด 

3. อาจารย์ที่ปรึกษาจัดท าบันทึกการให้ค าปรึกษา 

4. จัดสรรงบประมาณสนับสนุนงานวิจัย จัดสิ่งอ านวยความสะดวก และเครื่องมือที่ใช้ในการ

ท างานวิจัย 

5. นิสตินัดหมายอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อรายงานความก้าวหน้าในการจัดงานวิจัย 

6. จัดกิจกรรมเพื่อให้นิสิตน าเสนอผลงานวิจัยแบบปากเปล่าต่อคณะกรรมการสอบงานวิจัย

และผูท้รงคุณวุฒิ 

5.6  การประมวลผล 

  1. อาจารย์ที่ปรึกษาประเมินผลการเรียนรู้ของนิสติตามวัตถุประสงค์ของรายวิชา 

  2. อาจารย์ที่ปรึกษาประเมินผลการเรียนรู้จากความก้าวหนา้ในการท าวิทยานิพนธ์ 

  3. คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์และผู้ทรงคุณวุฒิประเมินการน าเสนอผลงานวิจัยแบบ

ปากเปล่า 
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หมวดที่ 4   ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน และการประเมินผล 

 

1.  การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรอืกิจกรรมของนิสิต 

(1) มีคุณธรรม จริยธรรม มีสัมมาคาราวะ 

รู้จักกาลเทศะ และท าหน้าที่เป็นพลเมืองที่ดี 

รับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพ และต่อสังคม 

น อ ก จ า ก นั้ น ต้ อ ง ป ฏิ บั ติ ต น ภ า ย ใ ต้

จรรยาบรรณวิชาชีพด้วยความซื่อสัตย์สุจริต 

และเสียสละ 

(1) สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมในการเรียนการสอน 

และข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งจรรยาบรรณวิชาชีพ

วิศวกรรมควบคุม 

(2) มกีารพิจารณาความประพฤติในหอ้งเรียนเพื่อใช้เป็น

คะแนนส่วนหนึ่งในรายวิชาเฉพาะสาขา 

(2) มีความใฝรู่้ในองค์ความรูแ้ละเทคโนโลยีที่

มีการเปลี่ยนแปลงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

สามารถพัฒนาองค์ความรู้ที่ตนมีอยู่ให้สูงขึ้น

ไป เพื่อพัฒนาตนเอง พัฒนางาน พัฒนา

สังคมและประเทศชาติ 

(1) มีการมอบหมายงานที่มีลักษณะให้ค้นคว้าศึกษาด้วย

ตนเอง 

(2) มีการเชื่อมโยงระหว่างองค์ความรู้ที่ก าลังศึกษาในแต่

ละรายวิชากับการพัฒนาเทคโนโลยีในปัจจุบัน 

(3) มีความคิดรเิริ่มสร้างสรรค์ในการวิจัย 

และสามารถเลือกวิธีแก้ปัญหาได้อย่าง

เหมาะสม 

( 1 )  ด า เนินการวิจัยจากรายวิชาต่าง  ๆ จนถึงได้ท า

วิทยานิพนธ์ของตนเอง 

(2) การเรียนการสอนมกีารสมมุติสถานการณ์ที่เกิดขึ้นใน

การปฏิบัติงานจริง เพื่อให้นิสิตได้คิดวิเคราะห์ 

(3) การมอบหมายงานที่เป็นโครงงานเป็นระบบครบวงจร

และการท ากิจกรรมที่ต้องมีการจัดสรรงาน คน และเวลา 

(4) สามารถท างานร่วมกับผู้อื่น โดยเป็นได้

ทั้งผูน้ า และผูต้าม ตลอดจนมวีินัยในตนเอง 

(1) ก าหนดให้ในรายวิชาปฏิบัติการมีการท างานเป็นกลุ่ม มี

การสร้างสถานการณ์การเป็นผู้น ากลุ่ม และการเป็น

สมาชิกกลุ่มโดยมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นและอภิปราย

ในชั้นเรียน 

(2) สร้างวินัยของนิสิตด้วยการเข้าเรียนตรงเวลา และ

สม่ าเสมอ 

(5) มีความสามารถในการน าเสนอ การ

ติ ด ต่ อ สื่ อ ส า ร  แ ล ะ ใ ช้ ภ า ษ า ไ ท ย 

ภาษาต่างประเทศ และศัพท์เทคนิคเฉพาะ

สาขาวิชาฯ ในการติดต่อสื่อสาร รวมถึงการ

ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้เป็นอย่างดี 

(1) มกีารมอบหมายงานที่ตอ้งน าเสนอในลักษณะปากเปล่า

ประกอบสื่อในช้ันเรยีน 
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2.  ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (Program Learning Outcomes :PLOs) 

PLO กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ กลยุทธ์การประเมินผล 

PLO 1 สามารถวิเคราะหแ์ละ

แก้ไขปัญหาเฉพาะทาง

วิศวกรรมโยธาที่ซับซ้อนได้

อย่างสร้างสรรค์ โดย

ประยุกต์องค์ความรูแ้ละ

ทักษะเชงิลกึด้านวิศวกรรม

โยธา 

1. จัดการเรียนการสอนผ่านรายวิชา และ

ยกตัวอย่างกรณีศึกษางานวิศวกรรม

โครงการต่างๆ 

2. ให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติการใช้เครื่องมือ 

และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ทางด้าน

วิศวกรรมโยธา 

3. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เป็น

การฝกึปฏิบัติในหอ้งปฏิบัติการ 

1. ประเมินทักษะการตอบ

ค าถามก่อนเรียน หลังเรียน 

และทักษะการฝกึปฏิบัติใน

หอ้งปฏิบัติการ 

2. ประเมินจากรายงานที่ได้

มอบหมาย 

3. ประเมินผา่นการสอบ 

PLO 2 สามารถออกแบบ

แนวทาง พัฒนาข้อสรุปและ

ข้อเสนอแนะของปัญหาทาง

ภัยพิบัติและโครงสร้าง

พืน้ฐานของชุมชนและ

ท้องถิ่น โดยการประยุกต์

องค์ความรูเ้ฉพาะทาง

วิศวกรรมโยธาและ

เทคโนโลยีที่ทันสมัย และ

ค านงึถึงบริบททางสังคมและ

สิ่งแวดล้อม เพื่อป้องกันและ

ลดผลกระทบจากภัยพิบัติ

และการพัฒนาโครงสร้าง

พืน้ฐานอย่างประหยัดและ

ปลอดภัย 

1. จัดการเรียนการสอนผ่านรายวิชา

ทั้งทฤษฎี การออกแบบ  

2. มอบหมายงานจากสถานการณ์

จ าลอง กรณีศึกษาต่างๆ และโจทย์

ปัญหาที่ตอ้งใชก้ารคิดวิเคราะห์  

3. จัดการเรียนการสอนผ่านกิจกรรม

ปฏิบัติการ 

4. มอบหมายงาน พร้อมเขียนรายงาน

ประกอบ 

1. ประเมนิจากรายงานที่ให้

ค้นคว้าและการฝกึปฏิบัติต่าง ๆ 

2. ประเมินดว้ยงานที่นิสติส่ง 

3. ประเมนิผา่นการสอบ 

PLO 3 สามารถสร้างสรรค์

งานวิจัยหรอืนวัตกรรมทาง

วิศวกรรมโยธาด้วยตนเอง

ผา่นกระบวนการวิจัย โดยใช้

ข้อมูลจริงจากสภาพปัญหา

ชุมชนและท้องถิ่น และ

1. มอบหมายงานให้สืบค้นข้อมูล พร้อม

เขียนรายงานประกอบ 

2. การศึกษาค้นคว้าด้วยตัวเอง การ

แนะน าผา่นอาจารย์ที่ปรึกษา 

3. พยายามใช้โจทย์วิจัยจากปัญหาของ

ชุมชน ภัยพิบัติ โครงสร้างพืน้ฐาน 

1. ประเมนิจากรายงานที่ให้

ค้นคว้าและการฝกึปฏิบัติต่าง ๆ 

2. ประเมินจากเล่มวิทยานิพนธ์ 

3. ประเมินทักษะการใชภ้าษา 

สื่อสาร บุคลิกภาพ ทั้งใน

หอ้งเรียน และจาก การ

น าเสนอผา่นงานที่มอบหมาย  
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PLO กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ กลยุทธ์การประเมินผล 

น าเสนอผลงานอย่างมี

จรรยาบรรณนักวิจัย 

4. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ให้

ผู้เรียนได้มีกิจกรรมการสื่อสาร และการ

ใช้ภาษาอย่างถูกต้อง ผ่านกิจกรรมการ

น าเสนองาน ที่ใช้ทักษะทางภาษาในการ

สื่อสาร ทั้งการฟัง การพูด การอ่าน การ

เขียน 

5. สอนจรรยาบรรณในการท างานวิจัย 

4. ประเมินจากการสะท้อนคิด 

การอภิปราย และการน าเสนอ

แนวคิดประเมนิผ่านการสอบ 

และประเมินพฤติกรรมการ

ตอบสนองของผูเ้รียน 

5. ประเมินและตรวจสอบการ

คัดลอกผลงานวิจัยและ

วิทยานิพนธ์ด้วยโปรแกรมตาม

มาตรฐานสากล 
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ตารางแสดงความเชื่อมโยงระหว่างผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLO)  

ผลการเรียนรู้มหาวิทยาลัย 

 

ผลการเรียนรู้มหาวิทยาลัย PLO 1 PLO 2 PLO 3 

1.คุณธรรม จรยิธรรม    

(1) ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จรยิธรรม และซื่อสัตย์สุจรติ มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ   ✓ 

(2) มีวนิัย และความรับผดิชอบต่อตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม  ✓ ✓ 

(3) เคารพสิทธิและรับฟังความคดิเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์  ✓ ✓ 

(4) สามารถวินิจฉัยปัญหาหรอืข้อขัดแย้งตามหลักการ เหตุผลและค่านิยมอันดีงาม  ✓ ✓ 

2.ความรู้    

(1) มีความรูแ้ละความเข้าใจอย่างถ่องแท้เกี่ยวกับหลักการ ทฤษฎีที่ศึกษาและสามารถน ามาประยุกต์ในการศกึษาค้นคว้า

ในสาขาวิชา 

✓ ✓  

(2) มีความเข้าใจทฤษฎี การวิจัยและการปฏิบัติอย่างลกึซึง้ ✓  ✓ 

(3) มีความเข้าใจในวิธีการพัฒนาความรูใ้หม่ๆ และการประยุกต์ใชท้ี่ตระหนักถึงผลกระทบต่อสังคม ✓ ✓ ✓ 

3.ทักษะทางปัญญา    

(1) สามารถน าความรูไ้ปใช้ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาแนวคิดรเิริ่ม สร้างสรรค์ เพื่อตอบสนองประเด็นหรอืปัญหา ✓ ✓ ✓ 

(2) สามารถสังเคราะหแ์ละบูรณาการผลงานวิชาการหรอืองค์ความรู้เดิมในการพัฒนาความคิดใหม่ๆ หรอืเสนอเป็นความรู้

ใหม ่

✓ ✓ ✓ 

(3) สามารถใช้เทคนิคทั่วไปหรอืเทคนิคเฉพาะทาง ในการวิเคราะหป์ระเด็นหรือปัญหาที่ซับซ้อน และให้ข้อเสนอแนะได้

อย่างสร้างสรรค์ 

✓ ✓ ✓ 
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ผลการเรียนรู้มหาวิทยาลัย PLO 1 PLO 2 PLO 3 

(4) สามารถขยายองค์ความรู้หรอืแนวทางการปฏิบัติจากการวางแผนและด าเนินการวิจัยหรือการศกึษาค้นคว้าด้วย

ตนเอง 

✓ ✓ ✓ 

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ    

(1)  สามารถแก้ไขปัญหาที่มีความซับซ้อนได้ด้วยตนเอง ✓ ✓ ✓ 

(2) มีความรับผดิชอบในการท างานและร่วมมอืกับผูอ้ื่นในการจัดการปัญหาได้อย่างเหมาะสม  ✓  

(3) มีภาวะความเป็นผูน้ าและผู้ตามได้อย่างเหมาะสมตามสถานการณ์  ✓  

(4) มีความรับผดิชอบและวางแผนในการพัฒนาตนเองให้มีประสทิธิภาพในการปฏิบัติงานระดับสูง  ✓  

5. ทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ    

(1) สามารถคัดกรองขอ้มูลทางคณิตศาสตร์และสถิตเิพื่อใชใ้นการศกึษาค้นคว้าและเสนอแนะแก้ไขปัญหา ✓ ✓ ✓ 

(2) สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม ทั้งในวงการวิชาการ วิชาชีพและชุมชน ทั้งในรูปแบบที่เป็น

ทางการและไม่เป็นทางการผา่นสิ่งตพีิมพ์ทางวิชาการ 

 ✓ ✓ 

6.สุนทรยีภาพ    

มีความรู้ ความเข้าใจและซาบซึง้ในคุณค่าของศาสตร์ที่ศกึษา ศิลปะและวัฒนธรรม ✓   

7.ทักษะการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาบุคลิกภาพ    

(1) มีสุขนสิัยที่สง่เสริมตอ่การดูแลรักษาสุขภาพ   ✓ 

(2) สามารถพัฒนาบุคลิกภาพได้อย่างเหมาะสม   ✓ 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตร (PLO) สู่กระบวนรายวิชา (Curriculum Mapping) 
      

กลุ่มวิชา/รหัสวิขา ชื่อวิชา PLO 1 PLO 2 PLO 3 

หมวดวิชาพืน้ฐาน    

263700 ระเบียบวิธีวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   ⚫ 

263701 สัมมนา   ⚫ 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน    

วิชาเอกบังคับ    

263710 คณิตศาสตรข์ั้นสูงส าหรับวิศวกรโยธา ⚫  ⚫ 

263702 ภัยธรรมชาตกิับวิศวกรรมโยธา ⚫ ⚫ ⚫ 

วิชาเอกเลือก     

กลุ่มวชิาวิศวกรรมโครงสร้าง    

263711 การวิเคราะหโ์ครงสร้างขั้นสูง ⚫ ⚫  

263712  โครงสรา้งคอนกรีตเสริมเหล็กขั้นสูง ⚫ ⚫  

263716 เทคโนโลยีคอนกรีตขัน้สูง ⚫ ⚫  

263719 การวิเคราะหไ์ฟไนต์เอลิเมนต์ ⚫ ⚫ ⚫ 

263720 การออกแบบอาคารต้านทานแผ่นดินไหว ⚫ ⚫  

263721 โครงสรา้งคอนกรีตหล่อส าเร็จรูป ⚫ ⚫  

263722 เคมีวิทยาของซีเมนต์และวัสดุประสานทดแทนซีเมนตท์ี่ยั่งยืน ⚫ ⚫ ⚫ 

263723 

 

การเสริมก าลังโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กขั้นสูงดว้ยพอลิเมอรเ์สริมเส้นใย ⚫ ⚫  
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กลุ่มวิชา/รหัสวิขา ชื่อวิชา PLO 1 PLO 2 PLO 3 

กลุ่มวชิาบริหารงานก่อสร้าง    

263724 เทคนิคการบริหารงานก่อสร้าง ⚫ ⚫  

263725 ต้นทุน เศรษฐศาสตร์และการเงินในงานก่อสร้าง ⚫ ⚫  

263726 การจัดการความปลอดภัยในงานก่อสร้าง ⚫ ⚫  

263727 การควบคุมคุณภาพและมาตรฐานงานก่อสร้าง ⚫ ⚫  

263728 เทคโนโลยีและนวัตกรรมในงานก่อสร้าง ⚫ ⚫ ⚫ 

กลุ่มวชิาวิศวกรรมปฐพี    

263730 ปฐพีกลศาสตร์ขัน้สูง ⚫ ⚫  

263731 วิศวกรรมฐานรากขั้นสูง ⚫ ⚫  

263732 คุณสมบัติของดินและการทดสอบในงานวิศวกรรมปฐพี ⚫ ⚫ ⚫ 

263733 การปรับปรุงดนิ ⚫ ⚫  

263735 ทฤษฎีปฐพีกลศาสตร์  ⚫ ⚫  

263736 โครงสรา้งพื้นผิวทาง ⚫ ⚫  

กลุ่มวชิาวิศวกรรมขนส่ง    

263740 การวางแผนการขนส่งในชุมชนเมือง ⚫ ⚫  

263742 ระบบขนส่งสาธารณะ ⚫ ⚫  

263743 การวิเคราะหเ์ชิงเศรษฐศาสตรส์ าหรับวิศวกรรมขนส่ง ⚫ ⚫ ⚫ 

263744 การจัดการโลจสิติกส์ ⚫ ⚫  

263745 ระบบขนส่งทางราง ⚫ ⚫  
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กลุ่มวิชา/รหัสวิขา ชื่อวิชา PLO 1 PLO 2 PLO 3 

263746 การด าเนินการด้านการขนส่ง ⚫ ⚫  

263750 หัวข้อเฉพาะทางด้านวิศวกรรมโยธา ⚫ ⚫  

กลุ่มวชิาวิศวกรรมทรัพยากรน้ า    

263760 กลศาสตร์ของไหลขั้นสูง ⚫ ⚫  

263761 การพัฒนาและจัดการทรัพยากรน้ า ⚫ ⚫  

263762 อุทกวิทยาขั้นสูง ⚫ ⚫  

263763 การออกแบบอาคารชลศาสตร์ ⚫ ⚫  

263764 การวิเคราะหร์ะบบทรัพยากรน้ า ⚫ ⚫ ⚫ 

263767 วิศวกรรมชลประทานและระบายน้ า ⚫ ⚫  

263769 วิศวกรรมการอนุรักษ์ดนิและน้ า ⚫ ⚫  

วิทยานิพนธ์     

263791 วิทยานิพนธ์ ⚫ ⚫ ⚫ 

รายวิชาบังคับไม่นับหนว่ยกิต    

146700 ภาษาอังกฤษแบบเข้มส าหรับระดับบัณฑติศกึษา   ⚫ 
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ค าอธิบายผลการเรียนรู้มหาวิทยาลัย 
 

 1. คุณธรรม จรยิธรรม 

  (1) ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม และซื่อสัตย์สุจริต มีจรรยาบรรณทาง

วิชาการและวิชาชีพ 

  (2) มีวินัย และความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ 

ขององค์กรและสังคม 

  (3) เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของ

ความเป็นมนุษย์ 

  (4) สามารถวินจิฉัยปัญหาหรอืข้อขัดแย้งตามหลักการ เหตุผลและค่านิยมอันดีงาม 
 

 2. ความรู้ 

(1) มีความรู้และความเข้าใจอย่างถ่องแท้เกี่ยวกับหลักการ ทฤษฎีที่ศึกษาและสามารถ

น ามาประยุกต์ในการศกึษาค้นคว้าในสาขาวิชา 

  (2) มีความเข้าใจทฤษฎี การวิจัยและการปฏิบัติอย่างลกึซึง้  

  (3) มีความเข้าใจในวิธีการพัฒนาความรู้ใหม่ๆ และการประยุกต์ใช้ที่ตระหนักถึง

ผลกระทบต่อสังคม 
 

 3. ทักษะทางปัญญา 

   (1) สามารถน าความรู้ไปใช้ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาแนวคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ เพื่อ

ตอบสนองประเด็นหรือปัญหา 

   (2) สามารถสังเคราะห์และบูรณาการผลงานวิชาการหรือองค์ความรู้เดิมในการพัฒนา

ความคิดใหม่ๆ  หรอืเสนอเป็นความรู้ใหม่ 

   (3) สามารถใช้เทคนิคทั่วไปหรอืเทคนิคเฉพาะทาง ในการวิเคราะหป์ระเด็นหรอืปัญหาที่

ซับซ้อน และให้ข้อเสนอแนะได้อย่างสรา้งสรรค์ 

  (4) สามารถขยายองค์ความรู้หรือแนวทางการปฏิบัติจากการวางแผนและด าเนินการ

วิจัยหรอืการศกึษาค้นคว้าด้วยตนเอง 
 

 4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

  (1)  สามารถแก้ไขปัญหาที่มคีวามซับซ้อนได้ด้วยตนเอง 

  (2) มีความรับผิดชอบในการท างานและร่วมมือกับผู้อื่นในการจัดการปัญหาได้อย่าง

เหมาะสม 

  (3) มีภาวะความเป็นผู้น าและผูต้ามได้อย่างเหมาะสมตามสถานการณ์ 
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  (4) มีความรับผิดชอบและวางแผนในการพัฒนาตนเองให้มีประสิทธิภาพในการ

ปฏิบัติงานระดับสูง 
  

 

 5. ทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

  (1) สามารถคัดกรองข้อมูลทางคณิตศาสตร์และสถิติเพื่อใช้ในการศึกษาค้นคว้า และ

เสนอแนะแก้ไขปัญหา 

  (2) สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม ทั้งในวงการวิชาการ วิชาชีพ

และชุมชน ทั้งในรูปแบบที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการผ่านสิ่งตีพมิพ์ทางวิชาการ 

          6. สุนทรียภาพ 

       มีความรู ้ความเข้าใจและซาบซึง้ในคุณค่าของศาสตร์ที่ศกึษา ศลิปะและวัฒนธรรม 

 7. ทักษะการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาบุคลิกภาพ 

(1) มีสุขนิสัยที่ส่งเสริมต่อการดูแลรักษาสุขภาพ 

   (2) สามารถพัฒนาบุคลิกภาพได้อย่างเหมาะสม 
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หมวดที่ 5  หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนสิิต 

 

1.  กฎระเบียบหรอืหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน  

 การวัดผลและการส าเร็จการศกึษาเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศกึษา

ระดับบัณฑติศกึษา พ.ศ. 2561  

 

2.  กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต 

 2.1  ษาการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนิสิตยังไม่ส าเร็จการศึก  

2.1.1 การทวนสอบในระดับรายวิชา มีการประเมินทั้งในภาคทฤษฎีและปฏิบัติ 

2.1.2 การทวนสอบในระดับหลักสูตร มีระบบประกันคุณภาพภายใน เพื่อใช้ในการทวน

สอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนิสิต 

2.1.3 มีการประเมินการสอนของผู้สอนโดยนิสิต เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้ของ

นิสติ 

 2.2  การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนิสิตส าเร็จการศึกษา 

การก าหนดกลวิธีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนิสิตหลังส าเร็จการศึกษา 

เพื่อน ามาใช้ปรับปรุงกระบวนการการเรียนการสอนและหลักสูตร รวมทั้งการประเมินคุณภาพของ

หลักสูตร จะประเมินจาก  

2.2.1 ภาวะการได้งานท าของบัณฑิต โดยประเมินจากบัณฑิตแต่ละรุ่นที่ส าเร็จการศกึษา 

ในด้านของระยะเวลาในการหางานท า ความเห็นต่อความรู้ ความสามารถ ความมั่นใจของบัณฑิตใน

การประกอบการงานอาชีพ  

2.2.2 การทวนสอบจากผู้ประกอบการ เพื่อประเมินความพึงพอใจในบัณฑิตที่จบ

การศกึษาและเข้าท างานในสถานประกอบการนัน้ๆ 

2.2.3 การประเมินจากสถานศึกษาอื่นถึงระดับความพึงพอใจในด้านความรู้ ความพร้อม 

และคุณสมบัติดา้นอื่นๆ ของบัณฑิตที่เข้าศกึษาต่อในระดับบัณฑติศกึษาในสถานศกึษานั้นๆ  

2.2.4 การประเมนิจากบัณฑิตที่ไปประกอบอาชีพ ในส่วนของความพรอ้มและความรู้จาก

สาขาวิชาที่เรยีนตามหลักสูตร เพื่อน ามาใช้ในการปรับหลักสูตรใหด้ียิ่งขึน้ 

2.2.5 มีการเชิญผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก และผู้ประกอบการ มาประเมินหลักสูตร หรือ 

เป็นอาจารย์พิเศษ เพื่อเพิ่มประสบการณ์ เรียนรู้ และการพัฒนาองค์ความรูข้อง นิสติ 

 

 

 



52 

 

3.  เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

            การส าเร็จการศึกษาเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับ

บัณฑติศกึษา พ.ศ. 2561 และเกณฑม์าตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑติศกึษา พ.ศ. 2558 ดังนี้ 

แผน ก แบบ ก 2 ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่ก าหนดในหลักสูตรโดยจะต้องได้ระดับคะแนน

เฉลี่ยไม่ต่ ากว่า 3.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า พร้อมทั้งเสนอวิทยานิพนธ์และสอบผา่น   

การสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายโดยคณะกรรมการที่สถาบันอุดมศกึษานั้นแต่งตั้งและต้องเป็นระบบเปิดให้

ผูส้นใจเข้ารับฟังได้ 

ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยได้รับ    

การยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการ

การอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ ผลงานทาง

วิชาการ หรือน าเสนอต่อที่ประชุมวิชาการโดยบทความที่น าเสนอฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ได้รับ     

การตพีิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceedings) ดังกล่าว 
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หมวดที่  6  การพัฒนาคณาจารย์ 

 

1.  การเตรยีมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 

 1.1  ก าหนดให้อาจารย์ใหม่ทุกคนจะต้องเข้าปฐมนิเทศของมหาวิทยาลัย 

 1.2 มีการอบรมวิธีการสอนแบบต่างๆ ตลอดจนการใช้และผลิตสื่อการสอน เพื่อเป็นการ

พัฒนาการสอนของอาจารย์ 

 

2.  การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์  

 2.1  การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 

 2.1.1 ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพิ่มพูนความรู ้สร้างเสริมประสบการณ์ในสาขาที่เกี่ยวข้อง 

เพื่อส่งเสริมการสอนและการวิจัยอย่างต่อเนื่อง และให้การสนับสนุนการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานทาง

วิชาการและวิชาชีพในองค์กรต่าง ๆ การประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศ หรอืต่างประเทศ หรอืการลา

เพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ 

 2.1.2 มีการเพิ่มพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลใหท้ันสมัย  

 2.2  การพัฒนาวชิาการและวิชาชีพด้านอื่น ๆ 

2.2.1 สนับสนุนให้อาจารย์จัดท าผลงานทางวิชาการ เพื่อส่งเสริมการมีต าแหน่งทาง

วิชาการสูงขึ้น 

2.2.2 มีการเพิ่มพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมนิผลใหท้ันสมัย 

2.2.3 การมีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาความรู้

และคุณธรรม  
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 

 

1.  การก ากับมาตรฐาน 

 คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรมีหน้าที่การก ากับ ติดตาม และตรวจสอบการด าเนินงาน

หลักสูตรให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์หลักสูตรและประกาศคณะกรรมการอุดมศึกษา เกณฑ์มาตรฐาน

หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 ด าเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่

มหาวิทยาลัยก าหนดทุกปีการศึกษา จัดท ารายงานการประเมินตนเองที่ครอบคลุมถึงผลการบริหาร

จัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรและเกณฑ์การประกันคุณภาพการศกึษาภายใน รายงาน

ผลตอ่คณะและมหาวิทยาลัย 

2.  บัณฑิต 

1. ให้มีการส ารวจความต้องการของตลาดแรงงานและความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตก่อนการ

ปรับปรุงหลักสูตร 

2. มีการติดตามการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม ของประเทศ และ

โลก เพื่อศึกษาทิศทางของตลาดแรงงานทั้งในระดับท้องถิ่น และประเทศ 

 

3.  นิสิต 

 คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรก าหนดและเสนอคุณสมบัติผู้สมัครเข้าศึกษาและคณะ

ด าเนนิงานตามขั้นตอนการรับเข้าที่มหาวิทยาลัยก าหนด  

คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรพิจารณา และเสนอคณะแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษานิสิตใหม่ส าหรับให้

ค าปรึกษาวิชาการและแนะน าอื่น ๆ ที่เป็นประโยชน์ และให้อาจารย์ที่ปรึกษารายงานผลการให้

ค าปรึกษาต่อคณะกรรมการรับผดิชอบหลักสูตรทุกปีการศึกษา 

คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรร่วมกับคณะก าหนดรูปแบบกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพิ่มเติม

และประเมินผลการการจัดกิจกรรม เพื่อส่งเสริมให้นิสิตมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ตามอัต

ลักษณ์ของมหาวิทยาลัย  

คณะรวบรวมข้อมูลการคงอยู่ของนิสิต อัตราการส าเร็จการศึกษา การร้องเรียนและประเมิน

ความพึงพอใจของนิสิตในการการจัดการข้อร้อง (ถ้ามี) สรุปผลในแต่ละปีให้คณะกรรมการรับผิดชอบ

หลักสูตรเพื่อเป็นข้อมูลประกอบในการปรับปรุงหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนทุกปีการศึกษา 
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4.  คณาจารย์ 

 คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรก าหนดและเสนอคุณวุฒิของอาจารย์และใหค้ณะด าเนินการ

รับและแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตรตามเกณฑท์ี่มหาวิทยาลัยก าหนด  

คณะส ารวจความต้องการและสนับสนุนงบประมาณให้อาจารย์เข้าร่วมประชุมวิชาการ การ

อบรม การสัมมนาทางวิชาชีพ มีก าหนดภาระงานของอาจารย์ และให้อาจารย์รายงานผลการปฏิบัติ

หนา้ที่ประกอบการพิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงานประจ าปี 

คณะรวบรวมข้อมูลร้อยละอาจารย์ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก ร้อยละอาจารย์ที่มีต าแหน่งทาง

วิชาการ ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ อัตราการคงอยู่ของอาจารย์ และประเมินความพึงพอใจใน

การปฏิบัติหน้าที่ของอาจารย์ สรุปผลส่งคณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรให้ข้อเสนอแนะในแต่ละปี 

เพื่อเป็นข้อมูลประกอบในการปรับปรุงการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ 

 

5.  หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรยีน 

 คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรร่วมกับคณะจัดเตรียมแผนและรวบรวมข้อมูลป้อนกลับจาก

สถานประกอบการ ผู้ใช้บัณฑิต อาจารย์ บุคลากรสายบริการ นิสิต บัณฑิต ศิษย์เก่า นโยบายของคณะ

และมหาวิทยาลัย เกณฑม์าตรฐานหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการปรับปรุงหลักสูตร 

คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรก าหนดภาระงานสอนตามความรู้ความสามารถของอาจารย์

ผู้สอน พิจารณาการจัดท ารายละเอียดของรายวิชาหรือรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม 

ข้อสอบ การวัดและประเมินผล และการบูรณาการการเรียนการสอนกับการจัดกิจกรรมต่างๆ  

คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรพิจารณาผลการจัดการเรียนการสอนจากรายงานผลการ

ด าเนินการของรายวิชาหรือรายงานผลการด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม และการ บูรณาการ

การเรียนการสอนกับการจัดกิจกรรมต่างๆ ทุกภาคการศึกษา เมื่อสิ้นปีการศึกษาจัดท ารายงานผลการ

ด าเนินการของหลักสูตร สรุปผลในแต่ละปีเพื่อเป็นข้อมูลประกอบในการปรับปรุงหลักสูตรและการ

จัดการเรยีนการสอน 

 อาจารย์ผู้สอนจัดท ารายละเอียดของรายวิชาหรือรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม ให้

สอดคล้องกับผลการเรียนรู้ที่ก าหนดในรายละเอียดของหลักสูตรก่อนเปิดสอน เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา

จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชาหรือรายงานผลการด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม 

และรายงานผลตอ่คณะกรรมการรับผดิชอบหลักสูตร 

คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรจัดท ารายงานผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติและด าเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษา

ภายในที่มหาวิทยาลัยก าหนด ทุกปีการศึกษา 
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6.  สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรก าหนดประเด็นสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่จ าเป็นส าหรับ

หลักสูตร เช่น ห้องเรียนและอุปกรณ์สื่อการสอน ห้องปฏิบัติการและเครื่องมืออุปกรณ์ประกอบการ

เรียนวิชาปฏิบัติการ เครื่องคอมพิวเตอร์ ระบบเครือขา่ย และซอฟต์แวร์ หอ้งสมุดหรอืแหล่งความรู้และ

สิ่งอ านวยความสะดวกในการสืบค้นความรู้ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ หนังสือ ต าราและวารสาร อาคาร

หรือสถานที่ส าหรับท ากิจกรรม เสนอให้คณะเพื่อก าหนดผู้รับผิดชอบและประเมินผลการให้บริการจาก

นิสิต บุคลากรและอาจารย์ สรุปผลและข้อเสนอแนะในแต่ละปี เป็นข้อมูลประกอบในการปรับปรุงการ

ให้บริการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

 

7.  ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators 

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

1. อาจารย์ประจ าหลักสูตร อย่างนอ้ยร้อยละ 80 มีสว่น

ร่วมในการประชุมวางแผน เพื่อตดิตาม และทบทวนการ

ด าเนนิการของหลักสูตร  

     

2. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2  

ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศกึษา

แหง่ชาติ หรอืมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี) 

     

3. มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของ

ประสบการณภ์าคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3       และ 

มคอ.4  อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละ      ภาค

การศกึษาให้ครบทุกรายวิชา 

     

4. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา และ

รายงานผลการด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม 

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

หลังสิ้นสุดภาคการศกึษา  ที่เปิดสอนใหค้รบทุกรายวิชา 

     

5. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร               

ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศกึษา 

     

6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิข์องนิสติตามมาตรฐานผล   

การเรียนรู้ทีก่ าหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 (ถ้าม)ี อย่างน้อย

ร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 
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 ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปีที่ 1 ปีที ่2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5 

7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์ 

การสอน หรือ การประเมินผลการเรียนรู้จากผลการ

ประเมินการด าเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปีที่แล้ว 

     

8. อาจารย์ใหม ่(ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนเิทศหรือ

ค าแนะน าด้านการจัดการเรียนการสอน 

     

9. อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ 

และ/หรอืวิชาชีพ อย่างนอ้ยปีละหนึ่งครั้ง 

 
 

    

10. จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้าม)ี ได้รบั   

การพัฒนาวิชาการและ/หรอืวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี 

     

11. ระดับความพึงพอใจของนิสิตปีสุดท้าย/บัณฑติใหม่ ที่มีต่อ

คุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0 

     

12. ระดับความพึงพอใจของผูใ้ช้บัณฑิตที่มตี่อบัณฑิตใหม่ 

เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0 

     

รวมตัวบ่งช้ี (ข้อ) ในแต่ละปี 10 11 12 12 12 

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

ตัวบ่งชีต้้องผ่านรวม (ข้อ) 9 9 10 10 10 
 

 

เกณฑ์ประเมิน: หลักสูตรได้มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ ต้องผ่านเกณฑ์ประเมินดังนี้ ตัวบ่งชี้

บังคับ (ตัวบ่งช้ีที่ 1-5) มีผลด าเนินการบรรลุตามเป้าหมาย และมีจ านวนตัวบ่งช้ีที่มีผลด าเนินการบรรลุ

เป้าหมาย ไม่น้อยกว่า 80% ของตัวบ่งชีร้วม โดยพิจารณาจากจ านวนตัวบ่งชีบ้ังคับและตัวบ่งชีร้วมในแต่ละปี 
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หมวดที่  8  การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 

 

1.  การประเมินประสิทธิผลของการสอน 

 1.1  การประเมินกลยุทธ์การสอน 

1.1.1 มีการประเมินการสอนของอาจารย์โดยนิสิต น าผลการประเมินและข้อเสนอแนะ

มาวิเคราะหเ์พื่อปรับกลยุทธ์การสอนของอาจารย์ผู้สอนให้เหมาะสม  

1.1.2 วิเคราะห์ผลการเรียนรู้ของนิสิต เพื่อปรับกลยุทธ์การสอนให้เหมาะสมกับนิสิตแต่

ละช้ันปี โดยอาจารย์แตล่ะท่าน  
 

 1.2  การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 

ให้นิสิตได้ประเมินการสอนของอาจารย์ในทุกด้าน ทั้งในด้านทักษะ กลยุทธ์การสอน 

และการใชส้ื่อในทุกรายวิชา 
 

2.  การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 

ประเมินความพึงพอใจของนสิิตปีสุดท้าย บัณฑติที่ส าเร็จการศกึษาและผูใ้ช้บัณฑิต 

 

3.  การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 

ประเมินคุณภาพการศึกษาประจ าปี ตามตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุในหมวดที่ 7 

ข้อ 7 โดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน คณะวศิวกรรมศาสตร์ 
 

4.  การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตร 

คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรรวบรวมข้อมูลจากรายงานผลการด าเนินการของ

รายวิชา รายงานผลการด าเนนิการของประสบการณ์ภาคสนาม รายงานผลการด าเนนิการของหลักสูตร 

ข้อมูลป้อนกลับจากสถานประกอบการ ผู้ใช้บัณฑิต อาจารย์ บุคลากรสายบริการ นิสิต บัณฑิต ศิษย์

เก่า นโยบายของคณะและมหาวิทยาลัย เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง และระเบียบสภาวิศวกร 

เป็นข้อมูลประกอบในการปรับปรุงหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน ส าหรับการปรับปรุงหลักสูตร

นั้นจะกระท าทุกๆ 5 ปี เพื่อให้หลักสูตรมีความทันสมัยและสอดคล้องกับความต้องการของผู้มีส่วนได้

ส่วนเสีย 
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ภาคผนวก ก  

ข้อบังคับมหาวทิยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศกึษาระดับบัณฑิตศกึษา พ.ศ. 2561 
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ภาคผนวก ข 

ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การสอบผ่านความรู้ภาษาอังกฤษของนิสติ 

ระดับบัณฑิตศกึษา พ.ศ. 2562 
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ภาคผนวก ค 

ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการเทยีบโอน 

ผลการเรียนระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2554 
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ภาคผนวก ง 

ตารางเปรียบเทยีบหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 
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ตารางเปรียบเทยีบโครงสร้างหลักสูตร 

 

ล าดับที ่ รายการ 

เกณฑ์ อว. 

หลักสูตร

ปรับปรุง 

พ.ศ. 2560 

หลักสูตร

ปรับปรุง 

พ.ศ. 2565 

แผน ก 

แบบ ก 1 

แผน ก 

แบบ ก 2 
แผน ข 

แผน ก 

แบบ ก 2 

แผน ก 

แบบ ก 2 

1. 

 

 

 

 

2. 

3. 

4. 

งานรายวิชา                ไม่น้อยกว่า 

1.1  หมวดวชิาพื้นฐาน   

1.2  หมวดวชิาเฉพาะด้าน   ไมน่อ้ยกว่า                       

1.2.1  วชิาเอกบังคับ  

1.2.2  วชิาเอกเลอืก          ไมน่อ้ยกว่า  

วิทยานิพนธ์                  ไม่น้อยกว่า  

การศึกษาคน้ควา้ด้วยตนเอง ไม่น้อยกว่า 

รายวิชาบังคับไม่นับหนว่ยกติ * 

..... 

..... 

..... 

..... 

..... 

36 

..... 

..... 

12 

..... 

..... 

..... 

..... 

12 

..... 

..... 

..... 

..... 

..... 

..... 

..... 

..... 

3-6 

..... 

25 

4 

 

9 

12 

12 

- 

(3) 

25 

4 

 

6 

15 

12 

- 

(3) 

 จ านวนหนว่ยกติรวมตลอดหลักสูตร   ไมน่้อยกว่า 36 36 36 37(3) 37(3) 
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ตารางเปรยีบเทยีบรายละเอียดหลักสูตรปรับปรุง พ. ศ. 2560 และหลักสูตรปรับปรุง พ. ศ. 2565 
 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 
สาระที่

ปรับปรุง 

วิชาพื้นฐาน                                 4 หน่วยกิต 

263700 ระเบียบวิธีวจิัยด้านวิทยาศาสตร์              3(3-0-6) 

และเทคโนโลยี 

Research Methodology in Science and Technology 

 ความหมาย ลักษณะ และเป้าหมายการ

วิจัย ประเภทและกระบวนการวิจัย การก าหนดปัญหา

การวิจัย ตัวแปรและสมมุติฐาน การเก็บรวบรวมข้อมูล 

การวิเคราะห์ข้อมูล การเขียนโครงร่างและรายงานการ

วิจัย การประเมินงานวิจัย การน าผลวิจัยไปใช้  

จรรยาบรรณนักวิจัยและเทคนิควิธีการวิจัยเฉพาะ

ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 Research definitions, characteristics and 

goals, research types and processes, research 

problem determination, variables and hypothesis, data 

collection, data analysis, proposal and research report 

writing, research evaluation, research application, 

ethics of researchers and research techniques in 

science and technology 

263700 ระเบียบวิธีวจิัยด้านวิทยาศาสตร์              3(2-2-5) 

และเทคโนโลยี 

Research Methodology in Science and Technology 

 ความหมาย ลักษณะ และเป้าหมายการ

วิจัย ประเภทและกระบวนการวิจัย การก าหนดปัญหา

การวิจัย ตัวแปรและสมมุติฐาน การเก็บรวบรวมข้อมูล 

การวิเคราะห์ข้อมูล การเขียนโครงร่างและรายงานการ

วิจัย การประเมินงานวิจัย การน าผลวิจัยไปใช้  

จรรยาบรรณนักวิจัยและเทคนิควิธีการวิจัยเฉพาะ

ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 Definitions, characteristics and goals, 

research types and processes, research problem 

determination, variables and hypothesis, data 

collection, data analysis, proposal and research report 

writing, research evaluation, research application, 

ethics of researchers and research techniques in 

science and technology 

ปรับจ านวน

หน่วยกิต 

263701 สัมมนา                 1(0-3-2) 

Seminar 

 การค้นคว้า การรวบรวมข้อมูล การ

วิเคราะห์และสังเคราะห์ การเขียนรายงาน การ

น าเสนอ การอภิปราย และการตอบข้อซักถามใน

ประเด็นทางด้านเทคโนโลยีสมัยใหม่ งานวิจัยใน

ปัจจุบัน ข้อกฎหมายและจรรยาบรรณ ที่เกี่ยวข้องกับ

งานวิศวกรรมโยธา 

 Studying, collecting data, analyzing and 

synthesizing, report writing, presenting, discussing and 

answering question in modern technology, current 

researches, law and ethics which are related to civil 

engineering work 

263701 สัมมนา                 1(0-3-2) 

Seminar 

 การค้นคว้า การรวบรวมข้อมูล การ

วิเคราะห์และสังเคราะห์ การเขียนรายงาน การ

น าเสนอ การอภิปราย และการตอบข้อซักถามใน

ประเด็นทางด้านเทคโนโลยีสมัยใหม่ งานวิจัยใน

ปัจจุบัน  

 Studying, data collecting, analyzing and 

synthesizing, report writing, presenting, discussing and 

answering question in modern technology, current 

researches 

ปรับ

ค าอธิบาย

รายวิชา 

 

 

263702 ภัยธรรมชาติกับวิศวกรรมโยธา                 3(3-0-6) 

Natural Hazards in Civil Engineering 

 ธรณีพิบัติภัย กระบวนการเคลื่อนตัวของ

ดินลาด วิธีการเพิ่มเสถียรภาพดินลาด การวิเคราะห์

ดิ นถล่ม ระบบเตือนภั ยดิ นถล่ม ภั ยพิบั ติ จาก

แผ่นดินไหวเชิงธรณีวิทยา หลักการออกแบบต้าน

แผ่นดินไหว อุทกภัยเชิงอุทกวิทยา การลดภัยพิบัติจาก

รายวิชา

ใหม่ 
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ภัยแล้ง น้ าท่วม การจัดการเขื่อนและระบบชลประทาน 

การวางผังเมืองและชนบท และการจัดท าแผนที่เสี่ยงภัย 

 Geological hazards, processes of slope 

movement, methods for slope stabilization, landslide 

risk analysis, landslide early warning system, 

geological earthquake hazards, seismic design 

principles, hydrological hazards, drought and flood 

hazards mitigation, dam management and irrigation 

system, urban and rural planning and hazards 

mapping 

วิชาเอกบังคับ    จ านวน 9 หน่วยกิต 

263710 คณิตศาสตร์ขั้นสูงส าหรับวิศวกรโยธา        3(3-0-6) 

Advanced Mathematics for Civil Engineers 

 พีชคณิตของเมตริกซ์ การแก้ระบบสมการ

เชิงเส้น การแก้สมการเชิงอนุพันธ์และการประยุกต์ใน

งานวิศวกรรมโยธา การวิจัยการด าเนินงานด้วยวิธี

โปรแกรมเชิงเส้น วิธีการหาค่าที่เหมาะสมที่สุดในงาน

วิศวกรรมโยธา คณิตศาสตร์และการประยุกต์ ใช้

คอมพิวเตอร์ 

 Matrix algebra, solution of linear equation 

systems, differential equations solutions and 

applications in civil engineering, operation research by 

linear programming, optimization methods in civil 

engineering, mathematics and computer applications 

263710 คณิตศาสตร์ขั้นสูงส าหรับวิศวกรโยธา        3(3-0-6) 

Advanced Mathematics for Civil Engineers 

 ระบบสมการเชิงเส้นและเมทริกซ์ สมการ

เชิงอนุพันธ์สามัญ การวิเคราะห์อนุกรมฟูเรียร์ 

สมการเชิงอนุพันธ์ย่อยและการประยุกต์ในงาน

วิศวกรรมโยธา ค่าที่ เหมาะสมที่สุดของฟังก์ชั่น

ควบคุมภายใต้เงื่อนไขที่ เท่ากันและเงื่อนไขที่ไม่

เท่ากัน การประยุกต์คณิตศาสตรข์ั้นสูงกับงานวิจัย 

 System of linear equations and matrices, 

ordinary differential equations, Fourier analysis, 

partial differential equations and applications in civil 

engineering, optimization of objective function 

under equality and inequality constraints, 

application of advanced mathematics in research 

ปรับ

ค าอธิบาย

รายวิชา 

วิชาเอกเลือก    จ านวนไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกติ 

กลุ่มวิชาวิศวกรรมโครงสรา้ง 

263711 การวิเคราะห์โครงสร้างขั้นสูง               3(2-2-5) 

Advanced Structural Analysis 

 การวิเคราะห์โครงสร้างที่ประกอบด้วย

ชิ้นส่วนที่หน้าตัดเปลี่ยนแปลง โครงสร้างอาร์ค 

โครงสร้างเคเบิล การวิเคราะห์โครงสร้างโดยวิธี

เมตริกซ์  เทคนิคการแก้ระบบสมการเชิงเส้นขนาด

ใหญ่ คอมพิวเตอร์ในการวิเคราะห์โครงสร้าง การ

วิเคราะห์โครงสร้างโดยวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์เบื้องต้น 

การวิเคราะห์โครงสร้างโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

 Analysis of structures with nonprismatic 

members, arch structures, cable structures, matrix 

analysis of structures, techniques for solving large 

linear equation systems, computer applications, 

introduction to finite element structural analysis, 

structural analysis using computer programs 

263711 การวิเคราะห์โครงสร้างขั้นสูง               3(2-2-5) 

Advanced Structural Analysis 

 การวิเคราะห์โครงสร้างองค์อาคารที่มีการ

เปลี่ยนแปลงขนาดหน้าตัด โครงสร้างโค้งตั้ง โครงสร้าง

เคเบิล การวิเคราะห์โครงสร้างโดยวิธีเมตริกซ์ ผลการ

เปลี่ ยนแปลงอุณหภูมิ  ผลของการทรุดตั วของ

ฐานรองรับ ข้อต่อแบบกึ่งแข็ง การเสียรูปแบบเฉือน 

การวิเคราะห์โครงสร้างแบบไม่เชิงเส้นเบื้องต้น การ

ประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในการวิเคราะห์โครงสร้าง ฝึก

ปฏิบัติกรณีศกึษาโครงสร้างภายใต้แรงจากภัยพิบัติ 

 Analysis of structures with nonprismatic 

members, arch structures, cable structures, matrix 

analysis of structures, temperature change effects, 

support settlement effects, semirigid connections, 

shear deformation, introduction to nonlinear structural 

ปรับ

ค าอธิบาย

รายวิชา 
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analysis, computer applications in structural analysis, 

practice in case studies of structures under natural 

disaster load 

263712 โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กขั้นสูง            3(2-2-5) 

Advanced Reinforced Concrete Structures 

 มาตรฐานการออกแบบโครงสร้างคอนกรีต

เสริมเหล็กในปัจจุบัน พฤติกรรม และ ก าลัง ขององค์

อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กภายใต้แรงกระท าต่าง ๆ 

ได้แก่ แรงในแนวดิ่ง แรงดันทางข้าง แรงดันดิน แรงอัด

ร่วมกับโมเมนต์ดัด การวิบัติของโครงสร้างคอนกรีต

เสริมเหล็ก การออกแบบโดยวิธีแบบจ าลอง strut-

and-tie การออกแบบโครงสร้างโครงสร้างคอนกรีต

เสริมเหล็กด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัย 

 Recent building code for reinforced 

concrete structure, behavior and strength of reinforced 

concrete members subjected to various loads such as 

gravity load, lateral load, soil pressure load, 

combination loads from compression and moment etc., 

failure of reinforced concrete structure, designed of 

reinforced concrete member using strut-and-tie 

model, using resent computer program in designed 

concrete member 

263712 โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กขั้นสูง           3(2-2-5) 

Advanced Reinforced Concrete Structures 

 พฤติกรรม และ ก าลัง ขององค์อาคาร

คอนกรีตเสริมเหล็กภายใต้แรงในแนวดิ่ ง แรง

แผ่นดินไหว แรงดันดิน แรงอัดร่วมกับโมเมนต์ดัด การ

วิบัติของโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก การออกแบบ

โดยวิธีแบบจ าลองแขนค้ ายันและตัวยึด การออกแบบ

โครงสร้างโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กด้วยโปรแกรม

คอมพิวเตอร์ที่ทันสมัย ฝึกออกแบบโครงสร้าง

คอนกรีตเสริมเหล็กขั้นสูง 

 Behavior and strength of reinforced 

concrete members subjected to gravity load, lateral 

load, soil pressure load, combination loads from 

compression and moment, failures of reinforced 

concrete structure, design of reinforced concrete 

member using Strut-and-Tie model, concrete 

member design using recent computer program, 

design practice of advanced reinforced concrete 

members 

ปรับ

ค าอธิบาย

รายวิชา 

263713 พลศาสตร์โครงสร้าง               3(3-0-6) 

Structural Dynamics 

 สมการการเคลื่ อนที่  การวิ เคราะห์

ผลตอบสนองทางพลศาสตร์ของระบบที่มีระดับชั้นเสรี

ระดับเดียวและหลายระดับ การสั่นแบบฮาร์โมนิค พีรี

ออดิค และแอพพีรีออดิค การสั่นแบบอิสระและแบบ

บังคับ สเปกตรัมการตอบสนอง การจ าลองแรงลมและ

แผ่นดินไหว วิธีการวิเคราะห์โครงสร้างเชิงพลศาสตร์ 

การวิเคราะห์แบบสเปกตรัมการตอบสนองแบบโหมด 

การวิเคราะห์การตอบสนองแบบประวัติเวลา 

 Equations of motion, dynamic response 

analysis of structural systems with single and multi 

degree of freedom, harmonic, periodic and aperiodic 

vibrations, free and forced vibrations, response 

spectrum, deterministic models of wind and 

earthquake loads, dynamic structural analysis 

methods; modal response spectrum analysis, time 

history response analysis 

 

 

 

ปิดรายวิชา 
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263715 วัสดุวิศวกรรมโยธาขั้นสูง              3(3-0-6) 

Advanced Civil Engineering Materials 

 จุลโครงสร้างของคอนกรีต ไม้ เหล็ก และ

วัสดุวิศวกรรมโยธา วัสดุประกอบ กลไกการวิบัติ การ

วิเคราะห์การวิบัติและความเสียหาย ก าลังการล้าและ

การขยายตัวรอยร้าว เทคนิคการวิเคราะห์โครงสร้าง

และคุณสมบัติของวัสดุ สแกนนิ่งอิเล็กตรอนไมโครส

โคป เอกซเรย์ดิฟแฟรคชัน ความก้าวหน้าทางวัสดุ

วิศวกรรมในปัจจุบัน วัสดุวิศวกรรมโยธาที่เป็นมิตรกับ

สิ่งแวดล้อม 

 Microstructure of concrete, wood, steel, 

and other civil engineering materials, composite 

materials, failure mechanism, failure and damage 

analysis, fatigue strength and crack growth, material 

structures and properties analyzing techniques; 

Scaning Electron Microscope, X-Ray diffraction, recent 

advances in engineering materials, environmentally 

friendly civil engineering materials 

 

 

ปิดรายวิชา 

263716 เทคโนโลยีคอนกรีตขั้นสูง              3(3-0-6) 

Advanced Concrete Technology 

 คุณสมบัติของคอนกรีตสดและคอนกรีตที่

แข็งตัว  พฤติกรรมอีลาสติก จุลโครงสร้างของ

คอนกรีต การหดตัว การคืบ ความสามารถในการ

ต้านทานการซึมผ่านของน้ า ความคงทนของโครงสร้าง

คอนกรีต คุณสมบัติทางความร้อนของคอนกรีต การ

ทดสอบแบบไม่ท าลาย คอนกรีตก าลังสูง คอนกรีตที่มี

ความสามารถการเทได้สูง คอนกรีตน้ าหนักเบา 

คอนกรีตบดอัดแน่น คอนกรีตพรุน คอนกรีตที่เป็นมิตร

กับสิ่งแวดล้อม ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีคอนกรีต

ในปัจจุบัน 

 Properties of fresh and hardened concrete, 

elastic behavior, microstructure of concrete, shrinkage, 

creep, permeability of concrete, durability of concrete, 

thermal properties of concrete, nondestructive test, 

high strength concrete, high workability concrete, light 

weight concrete, roller compacted concrete, porous 

concrete, environmentally friendly concrete, recent 

advances in concrete technology 

263716 เทคโนโลยีคอนกรีตขั้นสูง              3(3-0-6) 

Advanced Concrete Technology 

 บริบทการวิจัยวัสดุคอนกรีต พฤติกรรม

ยืดหยุ่น รอยต่อระหว่างผิวมวลรวมและซีเมนต์เพสต์ 

การหดตัว การคืบ การซึมน้ าผ่านคอนกรีต สมบัติเชิง

ความร้อนของคอนกรีต คอนกรีตก าลังสูง คอนกรีตที่

มีความสามารถในการเทสูง คอนกรีตเสริมเส้นใย 

คอนกรีตน้ าหนักเบา คอนกรีตพรุน คอนกรีตบดอัด

แน่น คอนกรีตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การทดสอบ

แบบไม่ท าลาย การประเมินคุณภาพของคอนกรีต การ

ซ่อมแซม การป้องกันการเสื่อมสภาพคอนกรีตจากภัย

ธรรมชาติ ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีคอนกรีตใน

ปัจจุบัน 

 Research context on concrete materials, 

elastic behavior, interfacial transition zone, shrinkage, 

creep, permeability of concrete, thermal properties of 

concrete, high strength concrete, high workability 

concrete, fiber reinforced concrete, lightweight 

concrete, porous concrete, roller compacted concrete, 

eco-friendly concrete, nondestructive testing, 

evaluation of concrete performance, concrete repair, 

concrete deterioration protection due to natural diaster, 

recent advances in concrete technology 

ปรับ

ค าอธิบาย

รายวิชา 
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263719 การวิเคราะห์ไฟไนต์เอลิเมนต์               3(2-2-5) 

Finite Element Analysis 

 หลักการพื้นฐานของวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์  

วิธีถ่วงน้ าหนักเศษตกค้าง   สมการไฟไนต์เอลิเมนต์ 

สมการจากหลักการพลังงาน    ฟังก์ชั่นรูปร่าง การ

วิเคราะห์ไฟไนท์อิลิเมนต์ของระบบสองมิติ   และสาม

มิติ   เอลิเมนต์ที่มีชิ้นส่วนสามเหลี่ยมความเครียดคงที่ 

ไอโซพาราเมตริกเอลิเมนต์  โซลิดเอลิเมนต์ โครงสร้าง

แผ่นและเปลือกบาง การใช้วิธี เชิ งตั วเลข และ

คอมพิวเตอร์วิเคราะห์โครงสร้าง การประยุกต์ใน

ปัญหาวิศวกรรมโครงสร้าง 

 Basic principle of finite element method, 

weighted residual methods, finite element formulation, 

formulations using energy principles, shape functions, 

analysis of two and three dimensional systems, 

constant strain triangular element, isoparametric 

element, solid element, plate and shell structures, 

numerical method and computer in the analysis of 

structures, application in structural engineering 

problems 

263719 การวิเคราะห์ไฟไนต์เอลิเมนต์               3(2-2-5) 

Finite Element Analysis 

 หลักการพื้นฐานของวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์  

สมการไฟไนต์เอลิเมนต์ด้วยวิธีถ่วงน้ าหนักเศษตกค้าง

และหลักการพลังงาน การวิเคราะห์ปัญหามิติเดียว  

การวิเคราะห์แผ่นเปลือกบาง การวิเคราะห์ปัญหา

ความเค้นและความเครียดระนาบ เอลิเมนต์ที่มีชิ้นส่วน

สามเหลี่ยมความเครียดคงที่ ไอโซพาราเมทริกซ์เอลิ

เมนต์  การฝึกเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ การ

ประยุกต์ใช้โปรแกรมไฟไนต์เอลิเมนต์แก้ปัญหาที่

เกี่ยวข้องกับภัยธรรมชาติ 

 Basic principles of finite element method, 

finite element formulation using weighted residual 

methods and energy principles, analysis of one 

dimensional problem, shell analysis, analysis of plane 

stress and strain problem, constant strain triangular 

element, isoparametric element, computer 

programming practice, finite element computer 

program application in civil engineering problems 

related to natural hazard 

ปรับ

ค าอธิบาย

รายวิชา 

263720 การออกแบบอาคารต้านทานแผ่นดินไหว     3(2-2-5) 

Seismic Design of Buildings 

 แนวคิดในการออกแบบอาคารต้านทาน

แผ่นดินไหว รูปแบบของโครงสร้าง และความไม่ปกติ

ของโครงสร้าง การค านวณแรงเฉือนที่ฐานโดยวิธีสถิต

ศาสตร์จากแรงสั่ นสะเทือนจากแผ่นดินไหวกฎ

กระทรวงฯ การออกแบบอาคารที่มีความเหนียวจ ากัด 

การออกแบบองค์อาคารโดยวิธีคาปาซิตี้ดีซายด์ 

รายละเอียดการเสริมเหล็กตามมาตรฐานของกรม

โยธาธิการและผังเมือง พลศาสตร์โครงสร้างเบื้องต้น 

การวิเคราะห์ความถี่ธรรมชาติของอาคาร รูปแบบการ

สั่นไหวของอาคาร การออกแบบอาคารโดยวิธี

พลศาสตร์ การสร้างสเปกตรัมผลตอบสนอง การวิเค

ระห์โครงสร้างโดยวิธีประวัติเวลา การวิเคราะห์อาคาร

พลศาสตร์ที่มีการเคลื่อนตัวและมีการบิด 

 Conceptual of seismic building design, 

building configuration and irregular structure, base 

shear force calculated per Thailand Building Act, 

limited ductile building design, member design used 

capacity design concept, seismic details per 

department of the public works and town and country 

263720 การออกแบบอาคารต้านทานแผ่นดินไหว     3(2-2-5) 

Seismic Design of Buildings 

 แนวคิดในการออกแบบอาคารต้านทาน

แผ่นดินไหว รูปแบบของโครงสร้าง และความไม่ปกติ

ของโครงสร้าง การค านวณแรงเฉือนที่ฐานโดยวิธีสถิต

เทียบเท่า การออกแบบอาคารที่มีความเหนียวจ ากัด 

การออกแบบองค์อาคารด้วยแนวคิดการออกแบบ

พิสัยสามารถ รายละเอียดการเสริมเหล็กต้านแรง

แผ่นดินไหว พลศาสตร์โครงสร้าง การวิเคราะห์ความถี่

ธรรมชาติของอาคาร รูปแบบการสั่นไหวของอาคาร 

การออกแบบอาคารโดยวิธีพลศาสตร์ การสร้าง

สเปกตรัมผลตอบสนอง การวิเคราะห์โครงสร้างโดยวิธี

ประวัติเวลา การวิเคราะห์อาคารพลศาสตร์ที่มีผลจาก

การเลือ่นตัวและมีการบิด 

 Concept of seismic building design, building 

configuration and irregular structures, equivalent static 

base shear force, limited ductile building design, 

member design used capacity design concept, seismic 

details of reinforcement, dynamic of structures, natural 

frequency and mode shape analysis, dynamic analysis 

and design, construction of designed spectrum, time 

ปรับ

ค าอธิบาย

รายวิชา 
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planning code, introduction to dynamic of structures, 

natural frequency and mode shape analysis, dynamic 

analysis and design, construction of designed 

spectrum, time history analysis, dynamic analysis with 

translation and torsional effect 

history structural analysis, dynamic analysis of building 

with translation and torsional effect 

 

263721 โครงสร้างคอนกรีตหล่อส าเร็จรูป              3(3-0-6) 

Precast Concrete Structures 

 บทบาทและความส าคัญของโครงสร้าง

คอนกรีตหล่อส าเร็จรูป วัสดุที่ใช้ในโครงสร้างส าเร็จรูป 

การวิ เคราะห์โครงสร้างส าเร็จรูป พื้นคอนกรีต

ส าเร็จรูป คานคอนกรีตส าเร็จรูป เสาและผนังรับแรง

เฉือน ไดอะแฟรมของพื้นทางราบ จุดต่อและการ

ต่อเชื่อม การเชื่อมต่อระหว่างคานและเสา การโยงยึด

ในโครงสร้างคอนกรีตหล่อส าเร็จรูป 

 Role and important of precast concrete 

structures, materials used in precast structures, 

precast frame analysis, precast concrete floors, precast 

concrete beams, columns and shear walls, horizontal 

floor diaphragms, joints and connections, beam and 

column connections, ties in precast concrete structures 

263721 โครงสร้างคอนกรีตหล่อส าเร็จรูป              3(3-0-6) 

Precast Concrete Structures 

 บทบาทและความส าคัญของโครงสร้าง

คอนกรีตหล่อส าเร็จรูป วัสดุที่ใช้ในโครงสร้างคอนกรีต

ส าเร็จรูป การวิเคราะห์โครงดัดคอนกรีตส าเร็จรูป พืน้

คอนกรีตส าเร็จรูป คานคอนกรีตส าเร็จรูป เสาและ

ผนังรับแรงเฉือน ไดอะแฟรมของพื้นทางราบ จุดต่อ

และรอยต่อ รอยต่อระหว่างคานและเสา การโยงยึดใน

โครงสร้างคอนกรีตหล่อส าเร็จรูป โครงสร้างส าเร็จรูป

ต้านแผ่นดินไหว 

 Roles and importantce of precast concrete 

structures, materials used in precast concrete 

structures, precast concrete frame analysis, precast 

concrete floors, precast concrete beams, columns and 

shear walls, horizontal floor diaphragms, joints and 

connections, beam and column connections, ties in 

precast concrete structures, precast structure under 

seismic load 

ปรับ

ค าอธิบาย

รายวิชา 

 

 

263722 เคมีวิทยาของซีเมนต์และวัสดุประสาน        3(3-0-6) 

ทดแทนซีเมนต์ที่ย่ังยืน 

Chemistry of Cement and Sustainable Supplementary 

Cementitious Materials 

 บริบทการวิจัยวัสดุซีเมนต์ เคมีวิทยาของ

ปูนซีเมนต์ กลไกของปฏิกิริยาไฮเดรชัน การวิเคราะห์

โครงสร้างจุลภาคของวัสดุซีเมนต์ เทคนิควิเคราะห์การ

เลี้ ยวเบนของรังสี เอกซ์  เทคนิควิ เคราะห์การ

เปลี่ยนแปลงน้ าหนักของสารโดยอาศัยคุณสมบัติทาง

ความร้อน เทคนิควิเคราะห์โครงสร้างโพรงในซีเมนต์

เพสต์ ปูนซีเมนต์ที่ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม วัสดุ

ประสานทดแทนซีเมนต์ 

 Research context on cementitious 

materials, cement chemistry, hydration mechanism, 

microstructural analysis of cementitious materials, X-

ray diffraction, thermogravimetric analysis, pore 

structure analysis, eco-friendly cement, 

supplementary cementitious materials 

รายวิชา

ใหม่ 
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263723 การเสริมก าลังโครงสร้างคอนกรีต             3(3-0-6) 

เสริมเหล็กขั้นสูงด้วยพอลิเมอร์เสริมเส้นใย 

Advanced Strengthening of Reinforced Concrete 

Structure using Fiber Reinforced Polymer 

 ข้อควรพิจารณาส าหรับการออกแบบ 

พฤติกรรมการรับแรงอัด แรงดัด และแรงเฉือนของ

โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก การเสริมก าลังรับแรง

ดัด การเสริมก าลังรับแรงเฉือน การเสริมก าลังรับ

แรงอัดหรือแรงอัดและแรงดัดร่วมกัน การให้

รายละเอียดการเสริมก าลัง การวิเคราะห์การเสริม

ก าลังโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กด้วยพอลิเมอร์เส

ริมเส้นใยโดยระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์ 

 General design considerations, behavior in 

compression, flexure and shear of reinforced concrete 

structures, flexural strengthening, shear strengthening, 

strengthening of members subjected to axial force or 

combined axial and bending forces, FRP reinforcement 

details, analysis of reinforced concrete structures 

strengthened with FRP materials using finite element 

method 

รายวิชา

ใหม่ 

กลุ่มวิชาบริหารงานก่อสรา้ง 

 

 

263724 เทคนิคการบรหิารงานก่อสรา้ง             3(3-0-6) 

Construction Manamgement Techniques 

 หลักการของการวางแผนและควบคุม

โครงการ เทคโนโลยีสารสนเทศของโครงการใน

ปัจจุบันและอนาคต  การวางแผนโครงการและระบบ

ควบคุม การประมาณราคาตั้งแต่ขั้นตอนเร่ิมต้น

จนถึงขั้นตอนการประมูล การวัดและก าหนดราคา

งาน โครงสร้างของการแยกย่อยงาน เทคนิคการ

วางแผนและการท าแผนงาน วิธี เส้นทางวิกฤต 

เทคนิคการประเมินและการตรวจสอบแผนงาน การ

จัดสรรทรัพยากร การควบคุมโครงการ แบบจ าลอง

โครงข่ายจัดหา กรณีศึกษาระบบบริหารจัดการภัย

พิบัติ 

 Principles of project planning and 

controlling, current and future project information 

technologies, project planning and control systems, 

cost estimating from conceptual to bidding stages, 

measurement and pricing of work, work breakdown 

structures, planning and scheduling techniques, 

Critical Path Method (CPM), Program Evaluation 

รายวิชา

ใหม่ 
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and Review Technique (PERT), resource allocation, 

project control, supply chain models, case study of 

disaster management system 

 

 

263725 ต้นทุน เศรษฐศาสตร์              3(2-2-5) 

และการเงนิในงานก่อสรา้ง 

Cost Economics and Finance in Construction 

 ขบวนการการตัดสินใจ การวิเคราะห์

เศรษฐศาสต ร์วิศวกรรม มูลค่ าของ เงินตาม

ระยะเวลา การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ 

การพยากรณ์การไหลของเงินและการควบคุม

งบประมาณ  การจัดการทางการเงินชั้นสูง  ต้นทุน

โครงการและการจัดกู้ แหล่งเงินกู้และการลงทุน  

กรณีศึกษาต้นทุนอาคารที่ออกแบบต้านแผ่นดินไหว 

ฝึกปฏิบัติ 

 Decision-making process, engineering 

economic analysis, time value of money, project 

feasibility study, cash flow forecasting and 

budgetary control, advanced financial 

management, project cost and financing, funding 

sources and investment, case study in construction 

cost for seismic designed buildings, practice 

รายวิชา

ใหม่ 

 

 

263726 การจัดการความปลอดภัยในงานก่อสรา้ง 3(3-0-6) 

Safety Management in Construction 

 ประโยชน์ของความปลอดภัยในงาน  

บทบาทของผู้บริหารระดับสูง  การจัดการองค์กร

เพื่อไม่ ให้ เกิดอุบัติ เหตุ   ขั้นตอนปฏิบัติส าหรับ

ผู้จัดการโครงการ  ความรับผิดชอบส าหรับความ

ปลอดภัย  การพัฒนาใหม่ในการจัดการความ

ปลอดภัยในงานก่อสรา้ง  กฎหมายความปลอดภัยใน

งานก่อสรา้ง 

 Benefit of safe jobs, roles of chief 

executing, managing organization for zero 

accidents, action steps for job-site managers, 

responsibility for safety, new developments in 

construction safety management, construction 

safety law 

รายวิชา

ใหม่ 

 

 

263727 การควบคมุคุณภาพ              3(3-0-6) 

และมาตรฐานงานก่อสรา้ง 

Quality Control and Standards in Construction 

 ความหมายค าว่าคุณภาพ ปัจจัยในการ

ควบคุมคุณภาพงานก่อสร้าง ผู้จัดการคุณภาพ การ

วางแผนคุณภาพ การด าเนินงาน การควบคุมและ

รายวิชา

ใหม่ 
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การประเมินคุณภาพ มาตรฐานงานก่อสร้าง  

มาตรฐานไทย และมาตรฐานสากล 

 Definitions of quality, construction quality 

control factors, quality manager, quality planning, 

implementation, control and evaluation, 

construction standard, Thai standard, international 

standard 

 

 

263728 เทคโนโลยแีละนวัตกรรมในงานก่อสรา้ง   3(3-0-6) 

Technology and innovation in construction 

 การประยุกต์ใช้แบบจ าลองสารสนเทศ

อาคารในช่วงก่อนการก่อสร้าง ขณะก่อสร้าง และ

หลังก่อสร้าง เทคโนโลยีโลกเสมือน เคร่ืองพิมพ์สาม

มิติในงานก่อสร้าง ระบบการก่อสร้างแบบส าเร็จรูป 

การควบคุมการท างานระยะไกล อาคารสีเขียว เมือง

อัจฉริยะ กรณีศึกษาด้านระบบบริหารจัดการ

โครงสร้างพื้นฐาน กรณีศึกษาระบบบริหารจัดการ

ภัยพบิัติ 

 Building Information Modeling (BIM) 

Application in pre-construction, during construction 

and post-construction phase, virtual reality 

technology, 3D printing in construction, modular 

construction system, remote worksites and mobile 

access, green building, smart city, case study in 

infrastructure management system, case study in 

disaster management system 

รายวิชา

ใหม่ 

กลุ่มวิชาวิศวกรรมปฐพ ี

263730 ปฐพีกลศาสตร์ขั้นสูง               3(3-0-6) 

Advanced Soil Mechanics 

 สมดุล ความเค้นและการกระจายความเค้น

ในมวลดิน  ความเค้น-ความเครียดและความแข็งแรง

ของดิน ความสามารถในการซึมน้ าของดิน แรงดันน้ า

ในมวลดิน แรงดันน้ าร่ัวไหล ทฤษฎีการยุบตัวและการ

วิเคราะห์การทรุดตัว เสถียรภาพลาดเอยีง 

 Equilibrium, internal soil stresses and stress 

distributions, stress-strain and strength of soil, soil 

permeability, pore water pressure and seepage force, 

theory of consolidation and settlement analysis, slope 

stability 

263730 ปฐพีกลศาสตร์ขั้นสูง               3(3-0-6) 

Advanced Soil Mechanics 

 สมดุล ความเค้นและการกระจายความเค้น

ในมวลดิน  ความเค้น-ความเครียดและความแข็งแรง

ของดิน ความสามารถในการซึมน้ าของดิน แรงดันน้ า

ในมวลดินและแรงดันน้ าร่ัวไหล ทฤษฎีการยุบตัวและ

การวิเคราะห์การทรุดตัว เสถียรภาพลาดเอยีง 

 Equilibrium, internal soil stresses and stress 

distributions, stress-strain and strength of soil, soil 

permeability, pore water pressure and seepage force, 

theory of consolidation and settlement analysis, slope 

stability 

ปรับ

ค าอธิบาย

รายวิชา 

263731 
วิศวกรรมฐานรากขั้นสูง               3(2-2-5) 

Advanced Foundation Engineering 

263731 
วิศวกรรมฐานรากขั้นสูง               3(2-2-5) 

Advanced Foundation Engineering 

ปรับ

ค าอธิบาย

รายวิชา 
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 การตรวจสอบชั้นดิน ก าลังแบกทานของดิน

และการทรุดตัวของฐานรากตื้น ฐานรากเสาเข็ม 

เสถียรภาพโครงสร้างกันดิน เสถียรภาพลาดเอียง ฝึก

ปฏิบัติออกแบบฐานรากแบบต่าง ๆ 

 Site investigation, bearing capacity of soils 

and settlememtn of shallow foundation, pile 

foundation, stability of earth-retaining structures, slope 

stability, designed practice of footing foundations 

 การตรวจสอบชั้นดิน ก าลังแบกทานของดิน

และการทรุดตัวของฐานรากตื้น ฐานรากเสาเข็ม 

เสถียรภาพโครงสร้างกันดิน เสถียรภาพลาดเอียง ฝึก

ปฏิบัติออกแบบฐานรากแบบต่าง ๆ, ฝึกปฏิบัติฐานราก

ต้านแผ่นดินไหว 

 Site investigation, bearing capacity of soils 

and settlement of shallow foundation, pile foundations, 

stability of earth-retaining structures, slope stability, 

design practice various types of foundations, design 

practice foundation under seismic load 

263732 คุณสมบัติของดิน                3(2-2-5) 

และการทดสอบในงานวิศวกรรมปฐพี 

Soil Properties and Testing in Geotechnical Engineering 

 คุณสมบัติทางกายภาพและเคมีของดิน แร่

ดินและองค์ประกอบต่าง ๆ อนุภาคของเม็ดดินและการ

ยึดเกาะ แร่ดินเหนียว การส ารวจหาคุณสมบัติต่าง ๆ 

ของดินในสนามและห้องปฏิบัติการ  การปรับปรุง

คุณภาพของดิน การหาแรงเฉือนและการทรุดตัวสาม

มิติ  การหาเส้นทางเดินของความเค้นในดิน  และการ

ใช้เคร่ืองมือในการตรวจวัดพฤติกรรมของดินทาง

วิศวกรรม 

 Physical and chemical properties of soils, 

soil minerals and other components, soil particles and 

cohesion, clay mineralogy, methods of soil behavior 

determination, field and laboratory testing, soil 

improvement, shear stress and three-dimensional 

settlements by triaxial method, stress-path test, 

equipment and instruments for determining soil 

behaviors 

263732 คุณสมบัติของดิน                3(2-2-5) 

และการทดสอบในงานวิศวกรรมปฐพี 

Soil Properties and Testing in Geotechnical Engineering 

 สมบัติทางกายภาพและเคมีของดิน แร่ดิน

และองค์ประกอบต่าง ๆ อนุภาคของเม็ดดินและการยึด

เกาะ แร่ดินเหนียว การส ารวจหาคุณสมบัติต่าง ๆ ของ

ดินในสนามและห้องปฏิบัติการ การปรับปรุงคุณภาพ

ของดิน การหาแรงเฉือนและการทรุดตัวสามมิติ การ

หาเส้นทางเดินของความเค้นในดิน และการใช้

เคร่ืองมือในการตรวจวัดพฤติกรรมของดินทาง

วิศวกรรม การทดสอบโอกาสเกิดเหลวในดิน 

 Physical and chemical properties of soils, 

soil minerals and other components, soil particles and 

cohesion, clay mineralogy, soil behavior determination 

in field and laboratory, soil improvement, shear stress 

and three-dimensional settlements by triaxial method, 

stress-path test, equipment and instruments usage for 

determining soil engineering behaviors, evaluation of 

liquefaction potential in soils 

ปรับ

ค าอธิบาย

รายวิชา 

263733 การปรับปรุงดิน               3(3-0-6) 

Soil Improvement 

 คุณสมบัติทางวิศวกรรมของดินส าหรับ

น ามาใช้ เป็นวัสดุฐานรากและวัสดุก่อสร้าง การ

ปรับปรุงดินทางวิศวกรรมเบื้องต้น การปรับปรุงดิน

ทางกายภาพและทางเคมี  การปรับปรุงดินด้วยวิธี

เชิงกลและวิธีทางชลศาสตร์รวมถึงการปรับปรุงดิน

ด้วยการใช้ความร้อน การปรับปรุงดินด้วยการเสริม

ก าลัง 

 Engineering properties of soils to be used 

as foundation and construction materials, introduction 

to engineering ground improvement, physical and 

chemical modification, mechanical and hydraulic 

263733 การปรับปรุงดิน               3(3-0-6) 

Soil Improvement 

 คุณสมบัติทางวิศวกรรมของดินส าหรับ

น ามาใช้ เป็นวัสดุฐานรากและวัสดุก่อสร้าง การ

ปรับปรุงดินทางวิศวกรรม การปรับปรุงดินทาง

กายภาพและทางเคมี  การปรับปรุงดินด้วยวิธีเชิงกล 

การปรับปรุงดินด้วยวิธีทางชลศาสตร์ การปรับปรุงดิน

ด้วยการใช้ความร้อน การปรับปรุงดินด้วยการเสริม

ก าลัง การกัดเซาะดินจากภัยธรรมชาติและการป้องกัน 

 Engineering properties of soils used as 

foundation and construction materials, engineering 

ground improvement, physical and chemical 

modification, mechanical modifications, hydraulic 

ปรับ

ค าอธิบาย

รายวิชา 
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ปรับปรุง 

modifications including thermal modification, 

modification by inclusions and confinement 

modifications, thermal modification, modification by 

inclusions and confinement, soil erosion due to natural 

disasters and protection 

 

 

263735 ทฤษฎีปฐพีกลศาสตร์                3(3-0-6) 

Theoretical Soil Mechanic 

 เส้นทางเดินหน่วยแรง ค่าคงที่หน่วยแรง

และความเครียด พฤติกรรมอีลาสติก พฤติกรรม 

พลาสติก การเกิดการเสียรูปถาวร ทิศทางการเสีย

รูปถาวร แบบจ าลองส าหรับพฤติกรรมอลีาสติกและ

พลาสติก ทฤษฎีสภาวะวิกฤต ก าลังรับแรงเฉือนของ

ดิน ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยแรงและอัตราการ

ขยายปรมิาตร การเกิดเหลว 

 Stress path, stress and strain invariants, 

elasticity, plasticity, yielding, flow-rule, elasto-

plastic model, critical states theory, strength of 

soils, stress dilatancy, liquefaction 

รายวิชา

ใหม่ 

263741 โครงสร้างพืน้ผิวทาง               3(3-0-6) 

Pavement Structure 

 ประเภทและลักษณะโครงสรางผิวทาง 

มาตรฐานและการทดสอบวัสดุการทาง ดินคันทาง 

มวลรวม แอสฟลต การออกแบบผิวทางแอสฟลต 

หลักการออกแบบผิวทางคอนกรีต การออกแบบผิว

ทางของสนามบิน การระบายน้ า กลศาสตรของแอสฟ

ลตคอนกรีต 

 Type and feature of pavement structure, 

standards and highway material tests, subgrade soil, 

aggregates, asphalt, asphalt pavement design, 

principles of design for concrete pavement, airport 

pavement design, drainage, mechanics of asphalt 

concrete 

263736 โครงสร้างพืน้ผิวทาง               3(3-0-6) 

Pavement Structure 

 ประเภทและลักษณะโครงสรางผิวทาง 

มาตรฐานและการทดสอบวัสดุการทาง ดินคันทาง 

มวลรวม แอสฟลต การออกแบบผิวทางแอสฟลต 

หลักการออกแบบผิวทางคอนกรีต การออกแบบผิว

ทางของสนามบิน การระบายน้ า กลศาสตรของแอสฟ

ลตคอนกรีต 

 Types and features of pavement structure, 

standards and highway material tests, subgrade soil, 

aggregates, asphalt, asphalt pavement design, 

principles of design for concrete pavement, airport 

pavement design, drainage, mechanics of asphalt 

concrete 

ปรับ

ค าอธิบาย

รายวิชา

และรหัส

วิชา 

ปรับให้อยู่

กลุ่มวิชา

ปฐพี 

กลุ่มวิชาวิศวกรรมขนส่ง 

263740 การวางแผนการขนส่งในชุมชนเมือง            3(3-0-6) 

Urban Transportation Planning 

 ความสัมพันธ์ระหว่างการใช้พื้นที่และระบบ

ขนส่งในชุมชนเมือง  อุปสงค์และอุปทานของการขนส่ง  

กระบวนการและหลักการที่ใช้ในการวางแผนการขนส่ง

ในชุมชนเมือง  การจัดการระบบขนส่งเบื้องต้น  การ

ก าหนดแนวทางการส ารวจข้อมูล  การเลือกตัวอย่าง  

การรวบรวมข้อมูล  การเกิดการเดินทาง  การกระจาย

การเดินทาง  การแบ่งแยกรูปแบบ  การก าหนดการ

เดินทาง 

263740 
การวางแผนการขนส่งในชุมชนเมือง            3(2-2-5) 

Urban Transportation Planning 

 ความสัมพันธ์ระหว่างการใช้พื้นที่และระบบ

ขนส่งในเขตเมือง อุปสงค์และอุปทานของการขนส่ง 

กระบวนการและหลักการที่ใช้ในการวางแผนการขนส่ง

ในชุมชนเมือง การจัดการระบบขนส่งเพื่อการพัฒนา

เมืองและบรรเทาการเกิดภัยพิบัติ การเก็บข้อมูลกลุ่ม

ตัวอย่าง การเกิดการเดินทาง การกระจายการเดินทาง 

การแบ่งแยกรูปแบบ การก าหนดการเดินทาง  

ปรับ

ค าอธิบาย

รายวิชา

และหน่วย

กิต 
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 Relationship between land-use and urban 

transportation system, transportation demand and 

supply, process and introduction to the fundamental 

methods used in urban transportation planning, 

introductory transportation system management, 

sampling, data collection, trip generation, trip 

distribution, modal split, trip assignment 

 Relationship between land-use and urban 

transportation system, transportation demand and 

supply, process and urban transportation planning, 

transportation system management for city 

development and disaster relief, sampling data 

collection, trip generation, trip distribution, modal split, 

trip assignment 

263742 ระบบขนส่งสาธารณะ               3(3-0-6) 

Public Transportation 

 สภาพปัญหาการเดินทางของประชาชนใน

ชุมชนเมือง  คุณลักษณะและการท างานของระบบ

ขนส่งแต่ละประเภท  วิธีการที่เหมาะสมในการวางแผน 

ออกแบบและด าเนินงานระบบขนส่งสาธารณะ 

ผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม 

 Problems of passenger movements in 

urban areas, characteristics and performance of public 

transport systems, methodologies applicable for 

planning, design and operation of public transport 

systems, environmental effect 

263742 ระบบขนส่งสาธารณะ               3(3-0-6) 

Public Transportation 

 ปัญหาการเดินทางของประชาชนในชุมชน

เมือง  คุณลักษณะและการท างานของระบบขนส่งแต่

ละประเภท  วิธีการที่ เหมาะสมในการวางแผน 

ออกแบบและด าเนินงานระบบขนส่งสาธารณะ 

ผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม และภัยพิบัติ 

 Problems of passenger movements in 

urban areas, characteristics and performance of public 

transport systems, appropriate methodologies 

applicable for planning, design and operation of public 

transport systems, environmental and natural disaster 

impacts 

ปรับ

ค าอธิบาย

รายวิชา 

 

 

263743 การวิเคราะห์เชงิเศรษฐศาสตร์             3(3-0-6) 

ส าหรับวิศวกรรมขนสง่ 

Economic Analysis for Transportation Engineering 

 แนวความคิด หลักการ และการวิเคราะห์

ทางด้านเศรษฐศาสตร์ส าหรับงานวางแผนด้าน

วิศวกรรมขนส่ง และวิศวกรรมการทาง 

 Concept, principle and economic analysis 

for transportation and highway engineering planing 

รายวิชา

ใหม่ 

263744 การจัดการโลจิสติกส์               3(3-0-6) 

Logistics Management 

 การจัดการโลจิสติกส์  กระบวนการในการ

จัดการโลจิสติกส์  การจัดการการไหลของผลิตภัณฑ์  

การบริหารการจัดส่ง  การวางเส้นทางและการจัด

ตารางเวลา  การรวมและการแยกสินค้า  ที่ตั้งและการ

วางผังคลังสินค้า การขนส่งหลายรูปแบบและโลจิ

สติกส์ระหว่างประเทศ 

 Logistics management, logistics 

management process, product flow management, 

fleet management, routing and scheduling, goods 

consolidation and distribution, warehouse location and 

layout, multi-modal transportation and international 

logistics 

263744 การจัดการโลจิสติกส์               3(3-0-6) 

Logistics Management 

 การจัดการโลจิสติกส์  กระบวนการในการ

จัดการโลจิสติกส์  การจัดการการไหลของผลิตภัณฑ์  

การบริหารการจัดส่ง  การวางเส้นทางและการจัด

ตารางเวลา  การรวมและการแยกสินค้า  ที่ตั้งและการ

วางผังคลังสินค้า การขนส่งหลายรูปแบบและโลจิ

สติกส์ระหว่างประเทศ 

 Logistics management, logistics 

management process, product flow management, 

fleet management, routing and scheduling, goods 

consolidation and distribution, warehouse location and 

layout, multi-modal transportation and international 

logistics 

ปรับ

ค าอธิบาย

รายวิชา 
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263745 ความรู้พื้นฐานของวิศวกรรมขนส่งทางราง   3(3-0-6) 

Introduction to Railway Engineering 

 ความส าคัญของระบบขนส่งทางรางต่อ

สังคมและเศรษฐกิจของประเทศ องค์ประกอบของ

ระบบการขนส่งทางราง ระบบล้อเลื่อน โครงสร้างทาง

รถไฟ การออกแบบบ การก่อสร้าง และบ ารุงรักษาทาง

รถไฟ การขับเคลื่อนของรถไฟ ระบบอาณัติสัญญาณ

และการเดินรถ เทคโนโลยีรถไฟความเร็วสูง  การ

วางแผนระบบการขนส่งทางราง การออกแบบย่าน

สถานีและย่านสินค้า การพัฒนาพืน้ที่รอบสถานีขนส่ง  

 Aspect of rail transportation to socio-

economic, components of rail transport, rolling stocks, 

railway structure, design, construction, and 

maintenance of railway, motive power of trains, 

signals and operations, high speed rail technologies, 

design of terminals and yards, transit-oriented 

development, 

263745 ระบบการขนส่งทางราง              3(3-0-6) 

Rail Transportation System 

 ความส าคัญของระบบขนส่งทางรางต่อ

สังคมและเศรษฐกิจของประเทศ กรณีศึกษาในเร่ืองที่

เกี่ยวกับการพัฒนาระบบขนส่งทางในประเทศไทยและ

ประเทศอื่นๆที่พัฒนาแล้ว เทคโนโลยีรถไฟความเร็วสูง 

การวางแผนระบบราง การออกแบบย่านสถานีและ

ย่านสินค้า การพัฒนาพื้นที่รอบสถานีรถไฟ 

 Importance of rail transportation to national 

socio-economic, case studies of rail transport 

development in Thailand and other developed 

countries, high speed rail technologies, railway system 

planning, design of terminals and yards, transit-

oriented development 

ปรับชื่อและ

ค าอธิบาย

รายวิชา 

 

 

263746 การด าเนินการด้านการขนส่ง               3(3-0-6) 

Transportation Operations  

 เทคนิ คต่ าง  ๆ  ในการวิ เคราะห์ การ

ด าเนินการด้านการขนส่ง แผนภูมิระยะทางกับเวลา 

การพล๊อตกราฟสะสม ทฤษฎีแถวคอย ทฤษฎีการไหล

ของกระแสจราจร การควบคุมการจราจร การจัด

ตารางเวลาการขนส่ง การด าเนินการในบริเวณสถานี

ขนส่ง  

 Techniques in transportation operational 

analysis, space-time diagram, cumulative plots, 

queuing theory, traffic flow theory, traffic control, 

transportation scheduling, operations of transportation 

terminals 

รายวิชา

ใหม่ 

263750 หัวข้อเฉพาะทางดา้นวิศวกรรมโยธา        3(3-0-6) 

Selected Topics in Civil Engineering 

 การก าหนดประเด็นหัวข้อที่สนใจหรือที่เป็น

ปัจจุบันหรือกรณีศึกษา  ในสาขาวิศวกรรมโยธา การ

ค้นคว้า  การรวบรวมข้อมูล  การวิเคราะห์และ

สังเคราะห์  การน าเสนอ  การอภิปราย และการตอบ

ข้อซักถาม 

 Selecting interesting or current topic or case 

study in civil engineering, studying, collecting data, 

analyzing and synthesizing, presenting, discussing and 

answering question 

263750 หัวข้อเฉพาะทางดา้นวิศวกรรมโยธา        3(2-2-5) 

Selected Topics in Civil Engineering 

 การก าหนดประเด็นหัวข้อที่สนใจหรือที่

เป็นปัจจุบันหรือกรณีศึกษา  ในสาขาวิศวกรรมโยธา 

การค้นคว้า  การรวบรวมข้อมูล  การวิเคราะห์และ

สังเคราะห์  การน าเสนอ  การอภิปราย และการตอบ

ข้อซักถาม 

 Selecting interesting or current topic or 

case study in civil engineering, studying, collecting 

data, analyzing and synthesizing, presenting, 

discussing and answering questions 

ปรับหน่วย

กิตปฏิบัติ

การ 
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ปรับปรุง 

กลุ่มวิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ า 

263760 
กลศาสตร์ของไหลขั้นสูง              3(3-0-6) 

Advanced Fluid Mechanics 

 ทฤษฎีกลศาสตร์ของไหลขั้นสูง  การ

เคลื่อนที่ของของไหลแบบคงที่และไม่คงที่ ของไหลแบบ

ยุบตัวและไม่ยุบตัว   ไฮโดรไดนามิกส์ กลศาสตร์ของ

ไหลอุดมคติและของไหลหนืด 

 Advanced theoretical fluid mechanics, 

steady and unsteady flow analysis compressible and 

uncompressible flow, hydrodynamics, mechanics of 

ideal and viscous fluids 

263760 กลศาสตร์ของไหลขั้นสูง              3(3-0-6) 

Advanced Fluid Mechanics 

 ทฤษฎีกลศาสตร์ของไหลขั้นสูง  การ

วิเคราะห์การเคลื่อนที่ของของไหลแบบคงที่และไม่คงที่ 

ของไหลแบบยุบตัวและไม่ยุบตัว   ไฮโดรไดนามิกส์ 

กลศาสตร์ของไหลอุดมคติและของไหลหนืด การ

วิเคราะห์คลื่นน้ าท่วม 

 Advanced theoretical fluid mechanics, 

steady and unsteady flow analysis compressible and 

uncompressible flow, hydrodynamics, mechanics of 

ideal and viscous fluids, analysis of flood waves 

ปรับ

ค าอธิบาย

รายวิชา 

263761 การพัฒนาและจัดการทรัพยากรน้ า            3(3-0-6) 

Water Resources Development and Management 

 ปัญหา ชนิดและวัตถุประสงค์ของการ

พัฒนาและการจัดการทรัพยากรน้ า  ค าจ ากัดความ

ของการจัดการด้านกายภาพ  เศรษฐกิจ  สังคม  

สถาบัน  กฎหมาย  สิ่งแวดล้อม  การประเมินทรัพยากร

น้ า  ข้อมูลที่ใช้รวบรวมและวิเคราะห์  เทคนิคและ

เคร่ืองมือในการบริหาร  แนวโน้มในอนาคตของการ

จัดการ  แบบจ าลองและกรณีศึกษา การจัดการ

วางแผนและบริหารลุ่มน้ าโดยค านึงถึงผลกระทบของ

ผังเมืองและสิ่งแวดล้อม 

 Problems, type and objectives of water 

resources development and management, dimension 

of water resources systems management including 

physical, economic, social, institutional, legal, 

environmental and political, water resources 

assessment, data requirements and analysis, 

management tools and techniques, trend in 

management, modeling and case study, watershed 

planning and management taking into account the 

impact of urban and environment 

263761 การพัฒนาและจัดการทรัพยากรน้ า            3(3-0-6) 

Water Resources Development and Management 

 ปัญหา ชนิดและวัตถุประสงค์ของการ

พัฒนาและการจัดการทรัพยากรน้ า  ค าจ ากัดความ

และของการจัดการด้านกายภาพ  เศรษฐกิจ  สังคม  

สถาบัน  กฎหมาย  สิ่ งแวดล้อม  การประเมิน

ทรัพยากรน้ า  ข้อมูลที่จ าเป็นและการวิเคราะห์ข้อมูล  

เทคนิคและเคร่ืองมือในการบริหาร  แนวโน้มในอนาคต

ของการจัดการ  แบบจ าลองและกรณีศึกษา การ

จัดการวางแผนและบริหารลุ่มน้ าโดยค านึ งถึ ง

ผลกระทบของผังเมือง สิ่งแวดล้อม ภัยแล้งและน้ าท่วม 

 Problems, types and objectives of water 

resources development and management, definitions 

and dimensions of water resources systems 

management, physical, economic, social, institutional, 

legal, environmental and political, water resources 

assessment, data requirements and analysis, 

management tools and techniques, trend in 

management, models and case study, watershed 

planning and management by considering impacts of 

urban planning, environment, drought and flood 

ปรับ

ค าอธิบาย

รายวิชา 

263762 อุทกวิทยาขั้นสูง               3(3-0-6) 

Advanced Hydrology 

 ศักยภาพของความชื้นในมวลอากาศ  ค่า

ความน่าจะเป็นสูงสุดของหยาดน้ าฟ้า  ความสัมพันธ์

ของน้ าฝน-ช่วงเวลา ความถี่ ลักษณะและปริมาณของ

การน้ าท่วม  การหาขนาดน้ าท่วม  กระบวนการทาง

สถิติในงานอุทกวิทยา และเทคนิควิเคราะห์ล าดับเวลา

ของระบบอุทกวิทยา  เพื่อแยกแยะลักษณะทางอุทก

วิทยาและแบบจ าลองทางอุทกวิทยา 

263762 อุทกวิทยาขั้นสูง               3(3-0-6) 

Advanced Hydrology 

 ศักยภาพของความชื้นในมวลอากาศ  ค่า

ความน่าจะเป็นสูงสุดของหยาดน้ าฟ้า  ความสัมพันธ์

ของน้ าฝน-ช่วงเวลา ความถี่ ลักษณะและปริมาณของ

น้ าท่วม กระบวนการทางสถิติในงานอุทกวิทยาและ

เทคนิควิเคราะห์ล าดับเวลาของระบบอุทกวิทยาเพื่อ

แยกแยะลักษณะทางอุทกวิทยาและแบบจ าลองทาง

อุทกวิทยา 

ปรับ

ค าอธิบาย

รายวิชา 
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ปรับปรุง 

 Air-moisture potential, maximum 

probability of precipitation, relationship between 

rainfall depth-duration-frequency, specification and 

magnitude of floods, statistical in hydrology and 

hydrological time series techniques for hydrological 

system separation and simulation 

 Air-moisture potential, maximum 

probability of precipitation, relationship between 

rainfall depth-duration-frequency, specification and 

magnitude of floods, statistical process in hydrology 

and hydrological time series techniques for 

hydrological system separation and simulation 

263763 การออกแบบอาคารชลศาสตร์               3(2-2-5) 

Design of Hydraulic Structures 

 ออกแบบและฝึกปฏิบัติออกแบบอาคารชล

ศาสตร์ที่ใช้ในการเก็บกักน้ าและควบคุมน้ า  ทาง

ระบายน้ าล้น และ แอ่งน้ านิ่งแบบต่าง ๆ  อาคาร

เชื่อมต่อและอาคารควบคุม  ช่องทางส าหรับการ

เดินเรือและเขื่อนกันคลื่น การประยุกต์ใช้แบบจ าลอง 

เพื่อการออกแบบทางชลศาสตร์ 

 Design and designed practice of hydraulic 

structures used in the storage and control of water, 

spillways, stilling basins, transitions and control 

structures, locks, and breakwaters, application of 

hydraulic models 

263763 การออกแบบอาคารชลศาสตร์               3(2-2-5) 

Design of Hydraulic Structures 

 ออกแบบและฝึกปฏิบัติออกแบบอาคารชล

ศาสตร์ที่ใช้ในการเก็บกักน้ าและควบคุมน้ า  ทาง

ระบายน้ าล้น แอ่งน้ านิ่งแบบต่าง ๆ  อาคารเชื่อมต่อ

และอาคารควบคุม  ช่องทางส าหรับการเดินเรือและ

เขื่อนกันคลื่น การประยุกต์ใช้แบบจ าลองเพื่อการ

ออกแบบทางชลศาสตร์ 

 Design and designed practice of hydraulic 

structures used in storage and control of water, 

spillways, various of stilling basins, transitions and 

control structures, locks and breakwaters, application 

of hydraulic models for hydraulic design 

ปรับ

ค าอธิบาย

รายวิชา 

263764 การวิเคราะห์ระบบทรัพยากรน้ า              3(3-0-6) 

Water Resource Systems Analysis 

 การวางแผนและวิเคราะห์ระบบทรัพยากร

น้ า  ปัญหาในการพัฒนาออกแบบและปฏิบัติการ  การ

วิเคราะห์เชิงเศรษฐศาสตร์ แบบจ าลองอุทกวิทยาและ

ลุ่มน้ าและการวิเคราะห์ความต้องการใช้น้ า  ระบบน้ า

ผิวดินและน้ าใต้ดิน  การคาดการณ์น้ าท่า  การ

วิเคราะห์ระบบและแนวความคิดเชิงระบบ  สมการ

วัตถุประสงค์และข้อจ ากัดต่าง ๆ การจ าลองสภาวะ

การหาจุดเหมาะสมแบบโปรแกรมเชิงเส้นและไม่เป็น

เชิงเส้น  การวิเคราะห์ความแน่นอนและไม่แน่นอน  

ตลอดจนการวางแผนและบริหารแบบคาดการณ์ 

 Planning and analysis of water resource 

systems, development, design and operational 

problems, economic analysis, hydrologic catchment 

modeling and demand analysis, surface water and 

groundwater system, streamflow generation, systems 

analysis and concepts of a system, objective functions 

and constraint equations, simulation, optimization, 

non-linear, linear and dynamic programming, 

uncertainty and reliability-analysis, stochastic planning 

and management 

263764 
การวิเคราะห์ระบบทรัพยากรน้ า              3(3-0-6) 

Water Resource Systems Analysis 

 การวางแผนและวิเคราะห์ระบบทรัพยากร

น้ า  ปัญหาในการพัฒนาออกแบบและปฏิบัติการ  การ

วิเคราะห์เชิงเศรษฐศาสตร์ แบบจ าลองอุทกวิทยาและ

ลุ่มน้ าและการวิเคราะห์ความต้องการใช้น้ า  ระบบน้ า

ผิวดินและน้ าใต้ดิน  การคาดการณ์น้ าท่า  การ

วิเคราะห์ระบบและแนวความคิดเชิงระบบ  สมการ

วัตถุประสงค์และข้อจ ากัดต่าง ๆ การจ าลองสภาวะ

การหาจุดเหมาะสมแบบโปรแกรมเชิงเส้น ไม่เป็นเชิง

เส้นและโปรแกรมแบบไดนามิก  การวิเคราะห์ความ

แน่นอนและไม่แน่นอน  ตลอดจนการวางแผนและ

บริหารแบบคาดการณ์ 

 Planning and analysis of water resource 

systems, problems in development, design and 

operational, economic analysis, hydrologic catchment 

modeling and demand analysis, surface water and 

groundwater system, streamflow generation, systems 

analysis and concepts of systematic, objective 

functions and constraint equations, simulation, 

optimization, non-linear, linear and dynamic 

ปรับ

ค าอธิบาย

รายวิชา 
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ปรับปรุง 

programming, uncertainty and reliability-analysis, 

stochastic planning and management 

 

263767 วิศวกรรมชลประทานและระบายน้ า            3(3-0-6) 

Irrigation and Drainage Engineering 

 การวางแผน   การออกแบบ   การส่งน้ า

และการบ ารุงรักษาของอาคารต่าง  ๆ   ในระบบส่งน้ า  

ชลประทาน การบริหารและจัดการองค์กรโครงการ 

ระบบการระบายน้ าผิวดินและใต้ดิน  การออกแบบ

อาคารชลศาสตร์และสถานีสูบน้ า 

 Planning, design, operation and 

maintenance of an infrastructure for the irrigation 

systems, management and administration, surface 

and subsurface drainage systems, design of hydraulic 

structures and pumping station 

263767 วิศวกรรมชลประทานและระบายน้ า            3(2-2-5) 

Irrigation and Drainage Engineering 

 การวางแผน   การออกแบบ   การส่งน้ า

และการบ ารุงรักษาของอาคารต่าง  ๆ   ในระบบส่งน้ า  

ชลประทาน การบริหารและจัดการองค์กรโครงการ 

ระบบการระบายน้ าผิวดินและใต้ดิน  การออกแบบ

อาคารชลศาสตร์และสถานีสูบน้ า 

 Planning, design, operation and 

maintenance of infrastructure of irrigation systems, 

project management and administration, surface and 

subsurface drainage systems, design of hydraulic 

structures and pumping station 

ปรับ

ค าอธิบาย

รายวิชา 

และหน่วย

กิต 

263769 วิศวกรรมการอนุรักษ์ดินและน้ า              3(3-0-6) 

Soil and Water Conservation Engineering 

 คุณสมบัติและคุณลักษณะจ าเพาะของ

พื้นที่ กลศาสตร์ของการชะล้างดินโดยน้ าและลม การ

ป้องกันและควบคุมการชะล้างของดินด้วยวิธีทางกล

และทางการเกษตร  การควบคุมการชะล้างของดินใน

พื้นที่ชลประทาน การออกแบบอาคารอนุรักษ์   การ

เก็บกักของน้ าผิวดินและการน าไปใช้ประโยชน์แบบ

หมุนเวียน  การควบคุมการไหลของตะกอนสู่อ่างเก็บ

น้ า   

 Characteristics and classification of land, 

mechanics of erosion by water and wind, prevention 

and control of soil erosion by mechanical and 

agronomical methods, control of erosion in irrigated 

lands, design of conservation structures, runoff storage 

and recycling, control of sediment inflow to reservoirs 

 

263769 วิศวกรรมการอนุรักษ์ดินและน้ า              3(2-2-5) 

Soil and Water Conservation Engineering 

 คุณลักษณะและการจ าแนกคุณลักษณะ

ของพื้นที่ กลศาสตร์ของการชะล้างดินโดยน้ าและลม 

การป้องกันและควบคุมการชะล้างของดินด้วยวิธีทาง

กลและทางการเกษตร  การควบคุมการชะล้างของดิน

ในพืน้ที่ชลประทาน การออกแบบอาคารอนุรักษ์   การ

เก็บกักของน้ าผิวดินและการน าไปใช้ประโยชน์แบบ

หมุนเวียน  การควบคุมการไหลของตะกอนสู่อ่างเก็บ

น้ า   

 Characteristics and classification of land, 

mechanics of erosion by water and wind, prevention 

and control of soil erosion by mechanical and 

agronomical methods, control of erosion in irrigated 

lands, design of conservation structures, runoff storage 

and recycling, control of sediment inflow to reservoirs 

 

ปรับ

ค าอธิบาย

รายวิชา 

และหน่วย

กิต 

วิทยานิพนธ์    จ านวน 12 หน่วยกิต 

263791 วิทยานิพนธ์             12 หน่วยกิต 

Thesis 

 การสร้างองค์ความรู้ใหม่ด้วยกระบวนการ 

วิจัยอย่างเป็นระบบ การแก้ไขปัญหา และการตีพิมพ์

เผยแพร่ ในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมโยธา 

 Constructing new knowledge by systematic 

research methodology, problem solving and publishing 

in civil engineering 

263791 วิทยานิพนธ์             12 หน่วยกิต 

Thesis 

 การสร้างองค์ความรู้ใหม่ด้วยกระบวนการ 

วิจัยอย่างเป็นระบบ การแก้ไขปัญหา และการตีพิมพ์

เผยแพร่ ในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมโยธา 

 Constructing new knowledge by systematic 

research methodology, problem solving and publishing 

in civil engineerin 

 

คงเดมิ 
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วชิาบังคับไม่นับหน่วยกิต                             3       หน่วยกิต 

146700 ภาษาอังกฤษแบบเข้ม                          3(3-0-6) 

ส าหรับระดับบัณฑิตศกึษา (ไม่นับหน่วยกิต) 

Intensive English for Graduate Studies 

 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ ประเภทของบท

อ่าน การอ่านและการเขียนเชิงวิเคราะห์และวิจารณ์ 

การเขียนระดับอนุเฉท การเขียนเรียงความ การ

แสดงความคิดเห็นอย่างมีวิจารณญาณต่อบทอ่าน

โดยการพูดและการเขียน การใช้เทคโนโลยีและ

ฐานข้อมูลอเิลคทรอนิกส์เพื่อแสวงหาความรู้เพิ่มเติม

เกี่ยวกับหัวข้อที่ตนสนใจและในวิชาชีพของตน ระบบ

อา้งองิและการเขียนอ้างองิ 

 Academic English, types of reading 

texts, analytical reading and writing, paragraph 

writing, essay writing, expressing critical opinion 

towards reading texts through speaking and 

writing, using technology and electronic data base, 

citation system, and writing citation 

146700 ภาษาอังกฤษแบบเขม้                          3(3-0-6) 

ส าหรับระดับบัณฑิตศกึษา (ไม่นับหนว่ยกิต) 

Intensive English for Graduate Studies 

 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ ประเภทของบท

อ่าน การอ่านและการเขียนเชิงวิเคราะห์ การเขียน

ระดับอนุเฉท การเขียนเรียงความ การแสดงความ

คิดเห็นอย่างมีวิจารณญาณต่อบทอ่านโดยการพูดและ

การ เ ขี ยน  การ ใช้ เ ทค โน โล ยี และฐานข้ อมู ล

อเิลคทรอนิกส์ การเขียนอา้งองิ และการน าเสนอ 

 Academic English, types of reading texts, 

analytical reading and writing, paragraph writing, 

essay writing, expressing critical opinions towards 

reading texts through speaking and writing, using 

technology and electronic data bases, writing citation, 

and presentation 

ปรับ

ค าอธิบาย

รายวิชา 
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ตารางเปรียบเทยีบแผนการศึกษา 

 

  

แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2560 แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2565 

ชั้นปีที่ 1 ชั้นปีที่ 1 

ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาต้น 

146700 ภาษาอังกฤษแบบเขม้ส าหรับระดับ

บัณฑิตศกึษา 

3(3-0-6) 146700 ภาษาอังกฤษแบบเขม้ส าหรับ

ระดับัณฑิตศกึษาIntensive  

3(3-0-6) 

263700 ระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี 

3(3-0-6) 263700 ระเบียบวิธีวิจัยด้านวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี 

3(2-2-5) 

263710 คณิตศาสตร์ขั้นสูงส าหรับวิศวกร

โยธา 

3(3-0-6) 263710 คณิตศาสตร์ขั้นสูงส าหรับวิศวกร

โยธา 

3(3-0-6) 

263719 การวิเคราะห์ไฟไนตเ์อลิเมนต ์ 3(2-2-5) 263702 ภัยธรรมชาติกับวิศวกรรมโยธา 3(3-0-6) 

 รวม 9(3)หน่วยกิต  รวม 9(3) หน่วยกิต 

 

ภาคการศึกษาปลาย ภาคการศึกษาปลาย 

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

263731 วิศวกรรมฐานรากขั้นสูง 3(2-2-5) 2637XX วิชาเอกเลือก 3(X-X-X) 

263xxx วิชาเลือก 3(x-x-x) 2637XX วิชาเอกเลือก 3(X-X-X) 

263xxx วิชาเลือก 3(x-x-x) 2637XX วิชาเอกเลือก 3(X-X-X) 

 รวม 10 หน่วยกิต  รวม 10 หน่วยกิต 

      

แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2560 

ชั้นปีที่ 2 

ภาคการศึกษาต้น 

แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2565 

ชั้นปีที่ 2 

ภาคการศึกษาต้น 

263791 วิทยานิพนธ์ 6 หน่วยกิต 263791 วิทยานิพนธ์ 6 หน่วยกิต 

 

263xxx วิชาเลือก 3(x-x-x) 2637XX วิชาเอกเลือก 3(X-X-X) 

263xxx วิชาเลือก 3(x-x-x) 2637XX วิชาเอกเลือก 3(X-X-X) 

 รวม 12 หน่วยกิต  รวม 12 หน่วยกิต 

 

ภาคการศึกษาปลาย ภาคการศึกษาปลาย 

263791 วิทยานิพนธ์ 6 หน่วยกิต 263791 วิทยานิพนธ์ 6 หน่วยกิต 

 รวม 6 หน่วยกิต  รวม 6 หน่วยกิต 
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ภาคผนวก จ 

ค าสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร 
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ภาคผนวก ฉ  

รายงานการประชุมวพิากษ์หลักสูตร 
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ภาคผนวก ช  

ประวัติและผลงานทางวชิาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
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ประวัติ 

รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพงศ์  ด ารงวิรยิะนุภาพ 

Associate Professor Nattapong Damrongwiriyanupap, Ph.D. 

 

ชื่อ-สกุล นายณัฐพงศ์  ด ารงวริิยะนุภาพ 

รหัสประจ าตัวประชาชน 35607000xxxxx 

ต าแหน่งทางวชิาการ รองศาสตราจารย์ 

สถานที่ท างาน สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 

เลขที่ 19 หมู่ 2 ถนนพหลโยธิน  ต าบลแม่กา อ าเภอเมือง จังหวัด

พะเยา 56000 

สถานที่ติดต่อได้โดยสะดวก สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 

เลขที่ 19 หมู่ 2 ถนนพหลโยธิน  ต าบลแม่กา อ าเภอเมือง จังหวัด

พะเยา 56000 

โทรศัพท ์ 054-466-666 ต่อ 3385 

087-7279-998 

Email pnatpong_chin@hotmail.com 

ประวัติการศึกษา  

  

พ.ศ. 2553 Doctor of Philosophy (Civil Engineering) 

University of Colorado at Boulder, USA 

พ.ศ. 2552 Master of Engineering (Civil Engineering) 

University of Colorado at Boulder, USA 

พ.ศ. 2544 วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑติ (วิศวกรรมโยธา) 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่จังหวัดเชยีงใหม่ 

พ.ศ. 2541 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา) 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่จังหวัดเชยีงใหม่ 

 

ผลงานวิจัย 

อภชิาต ใจดี, วรจักร จันทร์แว่น, ขวัญสิรินภา ธนะวงศ,์ ปาลิน ีสุมิตสวรรค์ และ ณัฐพงศ์ ด ารงวิรยิะนุภาพ

(2562). ผลกระทบต่อการใช้เถ้าลอยและเถ้าหนักต่อสมบัติของคอนกรีตบล็อกมวลเบา แบบเติม

ฟองอากาศ. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแหง่ชาติ ครั้งที่ 24, 10-12 

กรกฎาคม 2562, อุดรธาน,ี  หนา้ 172-176.  
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Sae-Long, W., Limkatanyu, S. and Damrongwiriyanupap, N. (2021). Shear-flexure-interaction 

frame element inclusion of bond-slip effect for seismic analysis of non-ductile RC 

columns. Chiang Mai Journal of Science. December 2021. pp. 460-469. 

Damrongwiriyanupap, N., Sae-Long, W., Limkatanyu, S. and Xi, Y. (2021). Influence of associated 

cations on chloride ingress into concrete structures. Engineering Journal, 25(3), pp. 51-60. 

Sae-Long, W., Limkatanyu, S., Panedpojaman, P., Prachasaree, W., Damrongwiriyanupap, N.,            

Kwon, M. and Hansapinyo, C. (2021). Nonlinear Winkler-based frame element with 

inclusion of shear-flexure interaction effect for analysis of non-ductile RC members on 

foundation. Journal of Applied and Computational Mechanics, 7(1), pp. 148-164.  

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

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

STRENGTH OF FA-PC GEOPOLYMER UNDER DIFFERENT SAND TO BINDER RATIOs AND 

SODIUM HYDROXIDE CONCENTRATIONS.  International Journal of GEOMATE, pp. 52-57. 

Limkatanyu, S. , Sae-Long, W. , Horpibulsuk, S. , Prachasaree, W.  and Damrongwiriyanupap, N. 

(2018). Flexural responses of nanobeams with coupled effects of nonlocality and surface 

energy. ZAMM Zeitschrift fur Angewandte Mathematik und Mechanik, pp. 1-23.  
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ประวัติ 

รองศาสตราจารย์ ดร.ธนกร ชมภูรัตน์ 

Associate Professor Thanakorn Chompoorat, D.Eng. 

 

ชื่อ-สกุล นายธนกร ชมภูรัตน ์

รหัสประจ าตัวประชาชน 31201005xxxxx 

ต าแหน่งทางวชิาการ รองศาสตราจารย์ 

สถานที่ท างาน สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 

เลขที ่19 หมู ่2 ถนนพหลโยธิน 

ต าบลแมก่า อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000 

สถานที่ติดต่อได้โดยสะดวก สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 

เลขที ่19 หมู ่2 ถนนพหลโยธิน 

ต าบลแมก่า อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000 

โทรศัพท ์ 054-466-666 ต่อ 3385 

081-258-8518 

Email cthanakorn@gmail.com 

ประวัติการศึกษา  

พ.ศ. 2552 วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา) 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร 

พ.ศ. 2548 วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑติ (วิศวกรรมโยธา) 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร 

พ.ศ. 2545 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา) 

มหาวิทยาลัยศรีนครทิรวิโรฒ กรุงเทพมหานคร 

  

ผลงานวิจัย 

Chompoorat, T., Likitlersuang, S., Sitthiawiruth, S., Komolvillas, V., Jamsawang, P. and Jongpradist, P. 

(2021). “Mechanical properties and microstructures of stabilised dredged expansive soil from 

coal mine” Geomechanics and Engineering, An International Journal Volume 25, Number 2, 

pp. 143-157. http://dx.doi.org/10.12989/ gae.2021.25.2.143  (ISI, IF = 2.485). 

 

http://dx.doi.org/10.12989/
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Chompoorat, T., Thanawong, K. and Likitlersuang, S. (2021). Swell-shrink behaviour of cement 

with fly-ash stabilised lake bed sediment. Bulletin of Engineering Geology and the 

Environment, Volume 80, pp. 2617–2628. https://doi.org/10.1007/s10064-020-

02069-2 (ISI, IF = 3.041). 

Chompoorat, T., Likitlersuang, S. and Jongvivatsakul, P. (2019). Engineering properties of controlled 

low-strength material (CLSM) as an alternative fill material. 16th Asian Regional 

Conference on Soil Mechanics and Geotechnical Engineering, International Convention 

Centre (TICC), Taipei, Taiwan. pp. 777-780. 

Chompoorat, T., Maikhun, T. and Likitlersuang, S. (2019). Cement-improved lake bed sedimentary soil 

for road construction. Proceedings of the Institution of Civil Engineers - Ground 

Improvement, Volume 172, Issue 3, pp. 192–201 DOI: https://doi.org/10.1680/ 

jgrim.18.00076. 

Likitlersuang, S., Pholkainuwatra, P., Chompoorat, T. and Keawsawasvong, S. (2018). Numerical 

Modelling of Railway Embankments for High-Speed Train Constructed on Soft Soil. 

Journal of GeoEngineering, Volume 13, No. 3, pp. 149 – 159. DOI: 10.6310/jog. 

201809_13(3).6. 

Chompoorat, T., Likitlersuang, S. and Jongvivatsakul, P. (2018). Performance of controlled low-

strength material base supporting a high-volume flexible pavement. KSCE Journal of 

Civil Engineering, Volume 22, Issue 6, pp. 2055–2063 DOI:https://doi.org/10.1007/ 

s12205-018-1527-z (ISI, IF = 1.515). 

Janjaroen, D., Leelarungroj, K., Likitlersuang, S. and Chompoorat, T. (2018). Leaching mechanisms of heavy 

metals from fly ash stabilised soils. Waste Management & Research, Volume 36, No. 7, pp. 616 

– 623. DOI: 10.1177/0734242X18775494 (ISI, IF = 2.771). 

Julphunthong, P., Thongdetsri, T. and Chompoorat, T. (2018). Stabilisation of soft Bangkok clay 

using Portland cement and calcium sulfoaluminate-belite cement. Key Engineering 

Materials 775, pp. 582–588. DOI:10.4028/www.scientific.net/KEM.775.582. 

 

 

https://doi.org/10.1680/
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ประวัติ 

รองศาสตราจารย์ ดร.ปรีดา  ไชยมหาวัน 

Associate Professor Preeda  Chaimahawan, Ph.D. 

 

ชื่อ-สกุล นายปรีดา  ไชยมหาวัน 

รหัสประจ าตัวประชาชน 35799003xxxxx 

ต าแหน่งทางวชิาการ รองศาสตราจารย์ 

สถานที่ท างาน สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 

เลขที ่19 หมู ่2 ถนนพหลโยธิน 

ต าบลแมก่า อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000 

สถานที่ติดต่อได้โดยสะดวก สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 

เลขที ่19 หมู ่2 ถนนพหลโยธิน 

ต าบลแมก่า อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000 

โทรศัพท ์ 054-466-666 ต่อ 3384 

089-838-7915 

Email preeda.ch@up.ac.th 

ประวัติการศึกษา  

พ.ศ. 2552 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (วิศวกรรมศาสตร์) 

สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสริินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  

จังหวัดปทุมธานี 

พ.ศ. 2544 วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา) 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่จังหวัดเชยีงใหม่ 

พ.ศ. 2541 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา) 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่จังหวัดเชยีงใหม่ 

  

ผลงานวิจัย 

ภัทรมน วงศ์ราษฎร ์ อภชิาต บัวกล้า ธนกร ชมภูรัตน์ และ ปรีดา ไชยมหาวัน. (2563). ผลของ

แผ่นดินไหวที่มีต่อศักยภาพในการเกิดเหลวในจังหวัดพะเยา. วารสารวิศวกรรมสารฉบับวิจัย

และพัฒนา 31(4), หน้า 87-99. 
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สมบูรณ์ เซี่ยงฉิน, ปรีดา ไชยมหาวัน และวิชัยรัตน ์แก้วเจอื (2563). ความสัมพันธ์ระหว่างความเค้น

และความเครียดของผนังอิฐมอญภายใต้แรงอัดแกนเดียวที่ท ามุมกับแนวการก่ออิฐ. วิศวกรรมสาร 

ฉบับวิจัยและพัฒนา. 30(3), หนา้ 45-56. 

อัคราชัย ใจมา, อมร พิมามาศ และ ปรีดา ไชยมหาวัน (2563). พฤติกรรมและการเสริมก าลังโครงสร้าง

เจดีย์ในจังหวัดพะเยา. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการคอนกรีตประจ าปี ครั้งที่ 15 

วันที่ 25-27 มีนาคม  2563. โรงแรมระยองรสีอร์ท จังหวัดระยอง 

วิทวัส ค าทิพย์ สมบูรณ์ เซี่ยงฉิน ปรีดา ไชยมหาวัน และ ธนกร ชมภูรัตน ์(2563). พฤติกรรมฐานราก

เสาเข็มเจาะบนพืน้ลาดเอียงภายใต้แรงกระท าด้านข้าง. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ 

วิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 25 ชลบุรี. หน้า 971-978. 

Preeda Chaimahawan, Suniti Suparp, Panuwat Joyklad. and Qudeer Hussain. (2021). Finite 

Element Analysis of Reinforced Concrete Pile Cap using ATENA. Latin American Journal 

of Solids and Structures. (LAJSS) 18(2),  pp. 342, 1-17. 

Preeda Chaimahawan. and Somboon Shaingchin. (2019). Deflection Control of Reinforced Concrete 

Slab Strengthened with CFRP Plates. Journal of Engineering Science and Technology 

(JESTEC) 14(6), pp. 3387-3405. 

Nauman Wahab, Penjit Srinophakun, Qudeer Hussain. and Preeda Chaimahawan. (2019). 

Performance of Concrete Confined with a Jute–Polyester Hybrid Fiber Reinforced 

Polymer Composite: A Novel Strengthening Technique. fibers, 2019, 7(72), pp. 1-26. 

Preeda Chaimahawan, Chayanon Hansapinyo. and Punlop Phuriwarangkhaku.l (2018). Test and 

Finite Element Analysis of Gravity Load Designed Precast Concrete Wall Under Reversed 

Cyclic Loads. Engineering journal. 22, pp. 185-200. 

Hansapinyo C., Buachart C. and Chaimahawan P. (2018). Tests of Inclined Concrete-Filled Steel 

Tubular Stub Columns under Vertical Cyclic Loading. Advances in Civil Engineering, 

5426731, pp. 1-9. 
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ประวัติ 

รองศาสตราจารย์กิตติพงษ์  วุฒจิ านงค์ 

Associate Professor Kittipong Vuthijumnonk  

 

ชื่อ-สกุล นายกิตตพิงษ์  วุฒิจ านงค์ 

รหัสประจ าตัวประชาชน 35001000XXXXX 

ต าแหน่งทางวชิาการ รองศาสตราจารย์ 

สถานที่ท างาน สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 

เลขที่ 19 หมู่ 2 ถนนพหลโยธิ  ต าบลแม่กา อ าเภอเมือง จังหวัด

พะเยา 56000 

สถานที่ติดต่อได้โดยสะดวก สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 

เลขที่ 19 หมู่ 2 ถนนพหลโยธิน  ต าบลแม่กา อ าเภอเมือง จังหวัด

พะเยา 56000 

โทรศัพท ์ 054-466-666 ต่อ 3386  

Email vkittipong@gmail.com 

ประวัติการศึกษา  

พ.ศ. 2515 Master of Science (Irrigation) 

University of California, U.S.A. 

พ.ศ. 2514 Master of Engineering (Civil Engineering) 

University of California, U.S.A. 

พ.ศ. 2511 ช่างชลประทานบัณฑิต  

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร 

 

ผลงานวิจัย 

 

เทิดทัศน์ ภูริธรรมวิวัฒน์ และ กิตติพงษ ์วุฒจิ านงค์. (2561). การพัฒนาแหล่งน้ าเพื่อสนับสนุนพืน้ที่ภูมิทัศน์

ในศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาล มหาวิทยาลัยพะเยา. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ

บัณฑติศกึษา    ครั้งที่ 4 มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา, มิถุนายน 2561, หน้า 232-241. 
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นพพร สารพิพัฒน์ และ กิตติพงษ์ วุฒจิ านงค์. (2561). การศกึษาความเป็นไปได้ของโครงการพัฒนา

แหลง่น้ าเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร ในพืน้ที่บ้านโป่งน้ าตก หมูท่ี่ 7 ต้าบลบ้านดู่ 

อ าเภอเมือง จังหวัดเชยีงราย. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการบัณฑิตศกึษา ครั้งที่ 

4 มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา, มถิุนายน 2561, หนา้ 264-272. 

กิตติคุณ ปวงแก้ว และ กิตติพงษ์ วุฒิจ านงค์. (2561). การศกึษาความเหมาะสมของโครงการจัดหาแหล่งน้ า

เพื่อสนับสนุนมหาวิทยาลัยพะเยา. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการบัณฑติศกึษา ครั้งที่ 4 

มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา, มถิุนายน 2561, หน้า 273-281. 
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ประวัติ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยพงษ์ สุวรรณมณโีชติ 

Assistant Professor Piyapong Suwanmaneechot, D.Eng. 

 

ชื่อ-สกุล นายปิยพงษ์ สุวรรณมณีโชติ 

รหัสประจ าตัวประชาชน 3609900xxxxx 

ต าแหน่งทางวชิาการ ผูช่้วยศาสตราจารย์ 

สถานที่ท างาน สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 

เลขที ่19 หมู ่2 ถนนพหลโยธิน 

ต าบลแมก่า อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000 

สถานที่ติดต่อได้โดยสะดวก สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 

เลขที ่19 หมู ่2 ถนนพหลโยธิน 

ต าบลแมก่า อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000 

โทรศัพท ์ 054-466-666 ต่อ 3384 

086-6745009 

Email piyapong.su@up.ac.th 

ประวัติการศึกษา  

พ.ศ. 2563 Doctor of Engineering  

Nagoya University, Japan. 

พ.ศ. 2548 วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา) 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี กรุงเทพมหานคร 

พ.ศ. 2546 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา) 

มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก 

 

ผลงานวิจัย  

P. Suwanmaneechot, A. Aili and I. Maruyama. (2020). Creep behavior of C-S-H under different 

drying relative humidities: Interpretation of microindentation tests and sorption 

measurements by multi-scale analysis. Cement and Concrete Research, June 2020, 

132 (1), pp. 1-13, Article number 106036.  
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P. Suwanmaneechot, A. Aili and I. Maruyama. (2020). Alteration of pore structure in cement paste 

under different drying states by nitrogen sorption. Concrete Engineering Annual 

Conference, Japan Concrete Institute, July 2020, 42 (1), Hiroshima, pp. 17-22.  

R. Ando, P. Suwanmaneechot and I. Maruyama. (2020).  Experimental study of drying effect on 

physical properties of cement paste containing blast furnace slag. Concrete Engineering 

Annual Conference, Japan Concrete Institute, July 2020, 42 (1),  pp. 107-112.  
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ประวัติ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบูรณ์  เซี่ยงฉิน 

Assistant Professor Somboon Shaingchin, D.Eng. 

 

ชื่อ-สกุล นายสมบูรณ์  เซี่ยงฉิน 

รหัสประจ าตัวประชาชน 35799000xxxxx 

ต าแหน่งทางวชิาการ ผูช่้วยศาสตราจารย์ 

สถานที่ท างาน สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย

พะเยา เลขที่ 19 หมู ่2 ถนนพหลโยธิน 

ต าบลแมก่า อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000 

สถานที่ติดต่อได้โดยสะดวก สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย

พะเยา เลขที่ 19 หมู ่2 ถนนพหลโยธิน 

ต าบลแมก่า อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000 

โทรศัพท ์ 054-466-666 ต่อ 3385 

086-5045459 

Email somboon.sh@gmail.com 

ประวัติการศึกษา  

พ.ศ. 2549 วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา) 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  กรุงเทพมหานคร 

พ.ศ. 2542 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา) (เกียรตนิิยมอันดับ 2) 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร 

  

ผลงานวิจัย 

สมบูรณ์ เซี่ยงฉิน, ปรีดา ไชยมหาวัน และวิชัยรัตน์ แก้วเจือ. (2563). ความสัมพันธ์ระหว่างความเค้น

และความเครียดของผนังอิฐมอญภายใต้แรงอัดแกนเดียวที่ท ามุมกับแนวการก่ออิฐ . 

วิศวกรรมสารฉบับวิจัยและพัฒนา. 30(3), หนา้ 45-56. 

วิทวัส ค าทิพย์, สมบูรณ์ เซี่ยงฉิน, ปรีดา ไชยมหาวัน และ ธนกร ชมภูรัตน์. (2563). พฤติกรรมฐาน

รากเสาเข็มเจาะบนพื้นลาดเอียงภายใต้แรงกระท าด้านข้าง. รายงานสืบเนื่องจากการประชุม

วิชาการวิศวกรรมโยธาแหง่ชาติ ครั้งที่ 25 ชลบุรี.  หนา้ 971-978. 

สมบูรณ์ เซี่ยงฉิน, ปรีดา ไชยมหาวัน. (2562). พฤติกรรมการแอ่นตัวของพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กที่

เสริมก าลังด้วยแผน่คาร์บอนไฟเบอร์. วิศวกรรมสารฉบับวิจัยและพัฒนา. 30, หน้า 47-63. 
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ประไนย ปวงน้อย และ สมบูรณ์ เซี่ยงฉิน. (2559). อิทธิพลของเหล็กเสริมตามขวางต่อพฤติกรรมการ

โก่งเดาะของเหล็กเสริมตามยาวในเสาคอนกรีต. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ

วิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 21, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย , สงขลา,    

หนา้ 390-395.  

Preeda Chaimahawan and Somboon Shaingchin. (2019). Deflection Control of Reinforced Concrete 

Slab Strengthened with CFRP Plates. Journal of Engineering Science and Technology 

(JESTEC) 14(6), pp. 3387-3405. 
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ประวัติ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรยิาวุธ  ประอ้าย 

Assistant Professor Suriyavut  Praai, Ph.D. 

 

ชื่อ-สกุล นายสุริยาวุธ  ประอ้าย 

รหัสประจ าตัวประชาชน 55607900xxxxx 

ต าแหน่งทางวชิาการ ผูช่้วยศาสตราจารย์ 

สถานที่ท างาน สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 

เลขที ่19 หมู ่2 ถนนพหลโยธิน 

ต าบลแมก่า อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000 

สถานที่ติดต่อได้โดยสะดวก สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 

เลขที ่19 หมู ่2 ถนนพหลโยธิน 

ต าบลแมก่า อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000 

โทรศัพท ์ 054-466-666 ต่อ 3417 

090-1973120 

Email suriyavut.pr@up.ac.th 

ประวัติการศึกษา  

พ.ศ. 2556 

 

พ.ศ. 2552 

Doctor of Philosophy (Civil Engineering) 

University de Grenoble, France 

Master 2 Mécanique Energétique et Ingenierie 

Joseph Fourier Université, France 

พ.ศ. 2548 วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑติ (วิศวกรรมโยธา) 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร 

พ.ศ. 2541 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมชลประทาน) 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร 

 

ผลงานวิจัย 

Jitsangiam, P., Nusit, K., Phenrat, T., Kumlai, S. and Pra-ai, S. (2021). An examination of natural 

rubber modified asphalt: Effects of rubber latex contents based on macro- and micro-

observation analyses. Construction and Building Materials. 289, pp. 123-158. 
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Maichin, P., Jitsangiam, P., Nongnuang, T., Boonserm, K., Nusit, K., Pra-ai S, Binaree, T. and 

Aryupong, C. (2021). Stabilized high clay content lateritic soil using cement – FGD 

Gypsum mixtures for road subbase applications. Materials 14(8). pp. 1858  

Pengjam, C., Pra-ai, S., Thanowong, K. and Sumitsawan, P. (2020). Laboratory investigations of 

sand-smooth steel interface under monotonic and cyclic loadings. Songklanakarin Journal 

of Science and Technology (SJST). 42 (5), pp. 948-956.  

Insoog, N., Pra-ai, S., Pengjam, C., Sumitsawan, P. and Jenck, O. (2020). Investigation of physical 

model on soft soil reinforced by rigid inclusions under cyclic loading. International Journal 

of GEOMATE 19 (74), pp. 37-43. 
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ประวัติ 

ดร.ขวัญสิรินภา ธนะวงศ์ 

Kwansirinapa Thanawong, D.Eng. 

 

ชื่อ-สกุล นางขวัญสิรินภา ธนะวงศ ์

รหัสประจ าตัวประชาชน 11004000XXXXX 

ต าแหน่งทางวชิาการ อาจารย์ 

สถานที่ท างาน สาขาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์  

มหาวิทยาลัยพะเยา เลขที่ 19 หมู ่2 ถนนพหลโยธิน  

ต าบลแมก่า อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000 

สถานที่ติดต่อได้โดยสะดวก สาขาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์  

มหาวิทยาลัยพะเยา เลขที่ 19 หมู ่2 ถนนพหลโยธิน 

ต าบลแมก่า อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000 

โทรศัพท์ 054-466-666 ต่อ 3385  

090-0146027 

Email kwansirinapa.th@up.ac.th 

job.thanawong@gmail.com 

ประวัติการศึกษา  

      พ.ศ. 2557 

 

วิศวกรรมศาสตราดุษฎีบัณฑิต (วิศวกรรมทางน้ าและการจัดการ)  

สถาบันเทคโนโลยีแหง่เชีย จังหวัดปทุมธานี 

พ.ศ. 2551 วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑติ (วิศวกรรมทางน้ าและการจัดการ)  

สถาบันเทคโนโลยีแหง่เชีย จังหวัดปทุมธานี 

พ.ศ. 2549 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมทรัพยากรน้ า)  

(เกียรตนิิยมอันดับ 2)  

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร 

  

ผลงานวิจัย  

เอกรินทร์ สุดใจ, สุริยาวุธ ประอ้าย, นิพันธ์ อินสุข, ขวัญสิรินภา ธนะวงศ์ และ ธีระวัชร เกีย๋งค า. 

(2563). แบบจ าลองความสัมพันธ์ส าหรับพฤตกิรรมของผวิสัมผัสระหว่างทรายกับโครงสร้าง

ผวิเรียบ. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแหง่ชาติ ครั้งที่ 25, 15-17 

กรกฎาคม 2563, ชลบุร,ี  หน้า 1629-1636.  
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อภชิาต ใจดี, วรจักร จันทร์แว่น, ขวัญสิรินภา ธนะวงศ์, ปาลินี สุมิตสวรรค์ และ ณัฐพงศ์ ด ารงวิริยะนุภาพ

(2562). ผลกระทบต่อการใช้เถ้าลอยและเถ้าหนักต่อสมบัติของคอนกรีตบล็อกมวลเบา 

แบบเติมฟองอากาศ. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแหง่ชาติ ครั้งที่ 24, 

10-12 กรกฎาคม 2562, อุดรธาน,ี  หน้า 172-176.  

Chaisit Pengjam, Suriyavut Pra-ai, Kwansirinapa Thanowong. and Palinee Sumitsawan. (2020). 

Laboratory investigations of sand-smooth steel interface under monotonic and cyclic 

loadings. Songklanakarin Journal of Science and Technology (SJST). 42 (5), pp. 948-956.  

K.Thanawong. and Kr.Thanawong. (2019). Research and Development of the Economical Propeller 

Current Meter, Proceeding of the Eighteenth National Convention on Civil Engineering,  

July 10-12, Undonthani, Thailand, pp. 2091-2096.  
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ประวัติ 

ดร.ณพล ศรีศักดา 

 Napon Srisakda, D.Eng. 

ชื่อ-สกุล 

รหัสประจ าตัวประชาชน 

นายณพล ศรศัีกดา 

15099004XXXXX 

ต าแหน่งทางวชิาการ อาจารย์ 

สถานที่ท างาน สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยพะเยา เลขที่ 19 หมู่ 2 ถนนพหลโยธิน 

ต าบลแม่กา อ าเภอเมอืง จังหวัดพะเยา 56000  

สถานที่ติดต่อได้โดยสะดวก สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา คณะวศิวกรรมศาสตร์  

มหาวิทยาลัยพะเยา เลขที่ 19 หมู ่2 ถนนพหลโยธิน 

ต าบลแมก่า อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000 

โทรศัพท์ 054-466-666 ต่อ 3384  

088-269-6989 

Email napon.pon87@gmail.com 

ประวัติการศึกษา  

      พ.ศ. 2560 Doctor of Engineering (Transportation Engineering)  

Nihon University, Japan 

พ.ศ. 2556 วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา) 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร 

พ.ศ. 2553 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา)  

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร 

  

ผลงานวิจัย  

ณพล ศรีศักดา, ชัยวัฒน์ แสงศรีจันทร์, ด ารงค์ อมรเดชาพล และปาลิน ี สุมิตสวรรค์. (2564).               

ความเหมาะสมของการพัฒนาศูนย์กลางการขนส่งผูโ้ดยสารและสินค้าเพื่อเชื่อมต่อกับระบบราง    

ในจังหวัดพะเยา. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ พะเยาวิจัย ครั้งที่ 10, 

พะเยา, 27-28 มกราคม 2564. หน้า 2628-2645. 
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ณพล ศรีศักดา, ชัยวัฒน แสงศรีจันทร, ปาลินี สุมิตสวรรค, เจตน ถานะวุฒิพงศ และ พูนศักดิ์ เมาะรังสี. 

(2562). การเสนอทางเลือกเพื่อแกปญหาการจราจรติดขัดบริเวณกลุมทางแยกสัญญาณ

ไฟตอเนื่องของทางหลวงแผนดิน หมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน) ในเขตเทศบาลเมืองพะเยา. 

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 24, 10–12 กรกฎาคม 

2562, อุดรธานี. หน้า 1753-1761. 

Srisakda, N., Sumitsawan, P., Fukuda, A., Ishizaka, T. and Sangsrichan, C. (2022). Reduction of 

vehicle fuel consumption from adjustment of cycle length at a signalized intersection and 

promotional use of environmentally friendly vehicles. Engineering and Applied Science 

Research (EASR), 49(1), pp.18-28. 

Srisakda, N., Fukuda, A., Ishizaka, T. and Narupiti, S. (2018). Development method to estimate 

fuel consumption using driving patterns from probe information. Asian Academic 

Research Journal, 5(3), pp. 139-158.  
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ประวัติ 

ดร.ปาลินี สุมิตสวรรค์ 

Paline Sumitsawan, Ph.D. 

 

ชื่อ-สกุล นางปาลิน ีสุมิตสวรรค์ 

รหัสประจ าตัวประชาชน 36599001xxxxx 

ต าแหน่งทางวชิาการ อาจารย์ 

สถานที่ท างาน สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 

เลขที ่19 หมู ่2 ถนนพหลโยธิน 

ต าบลแมก่า อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000 

สถานที่ติดต่อได้โดยสะดวก สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 

เลขที ่19 หมู ่2 ถนนพหลโยธิน 

ต าบลแมก่า อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000 

โทรศัพท ์ 054-466-666 ต่อ 3384 

087-7867711 

Email paline13@hotmail.com 

ประวัติการศึกษา  

พ.ศ. 2554 Doctor of Philosophy (Civil Engineering) 

University of Texas at Arlington, USA 

พ.ศ. 2544 Master of Science (Transport Engineering and Operations) 

Newcastle University, UK 

พ.ศ. 2541 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา) 

มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก 

 

ผลงานงานวิจัย 

ณพล ศรีศักดา, ชัยวัฒน์ แสงศรีจันทร์, ด ารงค์ อมรเดชาพล และ ปาลินี สุมิตสวรรค์. (2564). ความ

เหมาะสมของการพัฒนาศูนย์กลางการขนส่งผูโ้ดยสารและสนิค้าเพื่อเชื่อมต่อกับระบบราง

ในจังหวัดพะเยา. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติพะเยาวิจัย ครั้งที่ 10,       

25–28 มกราคม 2564, พะเยา. หน้า 583-584. 
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ณพล ศรีศักดา, ชัยวัฒน แสงศรีจันทร, ปาลินี สุมิตสวรรค, เจตน ถานะวุฒิพงศ และ พูนศักดิ์ เมาะรังสี. 

(2562). การเสนอทางเลือกเพื่อแกปญหาการจราจรติดขัดบริเวณกลุมทางแยกสัญญาณ

ไฟตอเนื่องของทางหลวงแผนดิน หมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน) ในเขตเทศบาลเมืองพะเยา. 

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแหงชาติ ครั้งที่ 24, 10–12 กรกฎาคม 

2562, อุดรธานี หน้า 1753-1761. 

อภิชาติ ใจดี, วรจักร จันทรแวน, ขวัญสิรนิภา ธนะวงศ, ปาลินี สุมิตสวรรค และ ณัฐพงศ์ ด ารงวิริยะนุภาพ. 

(2562). ผลกระทบตอการใชเถาลอยและเถาหนักตอสมบัติของคอนกรีตบล็อคมวลเบาแบบเติมฟอง 

อากาศ. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแหงชาติ ครั้งที่ 24, 10–12 

กรกฎาคม 2562, อุดรธานี หนา้ 172-176. 

Insoog, N., Pra-ai, S., Pengjan, C., Sumitsawan, P. and Jenck, O. (2020). Investigation of Physical Model 

on Soft Soil Reinforced by Rigid Inclusions under Cyclic Loading. International Journal of 

Geomate, Volume 19, Issue 74, pp. 37-43. 

Pengjan, C., Pra-ai, S., Thanawong, K. and Sumitsawan, P. (2020). Laboratory Investigations of 

Sand-Smooth Steel Interface under Monotonic and Cyclic Loadings. SJST, Volume 42, 

Issue 5, pp. 948-956. 
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ประวัติ 

ดร.วรเทพ แซ่ล่อง 

Worathep Sae-Long, Ph.D. 

 

ชื่อ-สกุล นายวรเทพ แซ่ล่อง 

รหัสประจ าตัวประชาชน 19098003XXXXX 

ต าแหน่งทางวชิาการ อาจารย์ 

สถานที่ท างาน สาขาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์  

มหาวิทยาลัยพะเยา เลขที่ 19 หมู ่2 ถนนพหลโยธิน  

ต าบลแมก่า อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000 

สถานที่ติดต่อได้โดยสะดวก สาขาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์  

มหาวิทยาลัยพะเยา เลขที่ 19 หมู ่2 ถนนพหลโยธิน 

ต าบลแมก่า อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000 

โทรศัพท์ 054-466-666 ต่อ 3385  

083-6591987 

Email Worathep.sa@up.ac.th 

ประวัติการศึกษา  

      พ.ศ. 2562 

 

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา)  

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จังหวัดสงขลา 

พ.ศ. 2557 วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑติ (วิศวกรรมโยธา)  

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จังหวัดสงขลา 

พ.ศ. 2555 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา) (เกียรตนิิยมอันดับ 2) 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จังหวัดสงขลา 

  

ผลงานวิจัย  

Limkatanyu, S., Sae-Long, W., Rungamornrat, J., Sukontasukkul, P., Prachasaree, W., Sedighi, 

H.M. and Imjai, T. (2022). Strain-gradient bar-elastic substrate model with surface-

energy effect: Virtual-force approach. Advances in Nano Research, 12(3), Article number 375. 

Sae-Long, W., Limkatanyu, S. and Damrongwiriyanupap, N. (2022). Shear-flexure-interaction 

frame element inclusion of bond-slip effect for seismic analysis of non-ductile RC 

columns. Chiang Mai Journal of Science, 41(1), pp. 1-13. 
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Panedpojaman, P., Sae-Long, W. and Thepchatri, T. (2021). Design of cellular beam-columns 

about the major axis. Engineering Structures, 236(6), Article number 112060.  

Damrongwiriyanupap, N., Sae-Long, W., Limkatanyu, S. and Xi, Y. (2021). Influence of associated 

cations on chloride ingress into concrete structures. Engineering Journal, 25(3), pp. 51-60. 

Sae-Long, W., Limkatanyu, S., Hansapinyo, C., Prachasaree, W., Rungamornrat, J. and Kwon, M. 

(2021). Nonlinear flexibility-based beam element on Winkler-Pasternak foundation. 

Geomechanics and Engineering, 24(4), pp. 371-388. 

Sae-Long, W., Limkatanyu, S., Rungamornrat, J., Prachasaree, W., Sukontasukkul, P. and Sedighi, 

H.M. (2021). A rational beam-elastic substrate model with incorporation of beam-bulk 

nonlocality and surface-free energy. European Physical Journal Plus, pp. 136, Article number 80. 

DOI:10.1140/epjp/s13360-020-00992-7. 

Sae-Long, W., Limkatanyu, S., Panedpojaman, P., Prachasaree, W., Damrongwiriyanupap, N.,            

Kwon, M. and Hansapinyo, C. (2021). Nonlinear Winkler-based frame element with 

inclusion of shear-flexure interaction effect for analysis of non-ductile RC members on 

foundation. Journal of Applied and Computational Mechanics, 7(1), pp. 148-164.  

Sae-Long, W., Limkatanyu, S., Hansapinyo, C., Imjai, T. and Kwon, M. (2020). Forced-based 

shear-flexure-interaction frame element for nonlinear analysis of non-ductile reinforced 

concrete columns. Journal of Applied and Computational Mechanics, 6, pp. 1151-1167.  

Sae-Long, W., Limkatanyu, S., Prachasaree, W., Rungamornrat, J. and Sukontasukkul, P. (2020).  

A Thermodynamics-based nonlocal bar-elastic substrate model with inclusion of surface-

energy effect. Journal of Nanomaterials, pp. 1-16, Article number 8276745.  

Sae-Long, W., Limkatanyu, S., Prachasaree, W., Horpibulsuk, S. and Panedpojaman, P. (2019). 

Nonlinear frame element with shear–flexure interaction for seismic analysis of non-

ductile reinforced concrete columns. International Journal of Concrete Structures and 

Materials, 13, Article number 32.  

Sae-Long, W. and Limkatanyu, S. (2018). Shear model with shear-flexure interaction for non-

linear analysis of reinforced concrete frame element. MATEC Web of Conferences,         

192, Article number 02003.  
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Limkatanyu, S. , Sae- Long, W. , Horpibulsuk, S. , Prachasaree, W.  and Damrongwiriyanupap, N. 

(2018). Flexural responses of nanobeams with coupled effects of nonlocality and surface 

energy. ZAMM Zeitschrift fur Angewandte Mathematik und Mechanik, pp. 1-23.  
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ประวัติ 

ดร.อภิชาต บัวกล้า 

Apichat Buakla, Ph.D. 

 

ชื่อ-สกุล นายอภิชาต บัวกล้า 

รหัสประจ าตัวประชาชน 36406000XXXXX 

ต าแหน่งทางวชิาการ อาจารย์ 

สถานที่ท างาน สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 

เลขที่ 19 หมู่ 2 ถนนพหลโยธิน ต าบลแม่กา อ าเภอเมือง จังหวัด

พะเยา 56000 

สถานที่ติดต่อได้โดยสะดวก สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 

เลขที่ 19 หมู่ 2 ถนนพหลโยธิน ต าบลแม่กา อ าเภอเมือง จังหวัด

พะเยา 56000 

โทรศัพท ์ 054-466-666 ต่อ 3384  

081-532-5443 

Email apichat_bk@hotmail.com 

ประวัติการศึกษา  

พ.ศ. 2561 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (โลจสิติกส์และโซ่อุปทาน) 

มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก 

พ.ศ. 2548 วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑติ (วิศวกรรมโยธา) 

มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก 

พ.ศ. 2541 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมการก่อสรา้ง) 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

กรุงเทพมหานคร 

 

ผลงานวิจัย 

ฤทธิ์ทยุต ก้อนทอง, อภิชาต บัวกล้า และ ธนกร ชมภูรัตน์. (2563). การใช้แบบจ าลองสารสนเทศอาคาร

ในการบริหารจัดการงานเหล็กเสริมคอนกรีตของธุรกิจบ้านจัดสรร. รายงานสืบเนื่องจากการ

ประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 25 วันที่ 15-17 กรกฎาคม 2563 การประชุม

วิชาการรูปแบบออนไลน์ จังหวัดชลบุรี ประเทศไทย, หนา้ 171-178.  
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อนุพงศ ์ค าปลอดม ธนกร ชมภูรัตน์ และ อภิชาต บัวกล้า (2563). คุณลักษณะการหดตัวของดินเหนียว

อ่อนกรุงเทพผสมปูนซีเมนต์และเถ้าลอย. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธา

แหง่ชาติ ครั้งที่ 25 วันที่ 15-17 กรกฎาคม 2563 การประชุมวิชาการรูปแบบออนไลน์ 

จังหวัดชลบุรี ประเทศไทย, หนา้ 1620-1628.  

ธนกฤต เทพอุโมงค ์ธนกร ชมภูรัตน์ และอภิชาต บัวกล้า. (2563). การพัฒนาวัสดุควบคุมก าลังต่ าที่

ผลิตจากการกระตุ้นวัสดุเหลือใชใ้นงานอุตสาหกรรมด้วยอัลคาไลน์ เพื่อน าไปใช้ประโยชน์

ในงานวิศวกรรมผิวทาง. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการคอนกรีตประจ าปี ครั้งที่ 

15 วันที่ 25-27 มีนาคม 2563 โรงแรมระยองรสีอร์ท จังหวัดระยอง, หน้า 118-123.  
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ภาคผนวก ซ  

ภาระการสอนของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
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ภาระการสอนของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ล าดับ ชื่อ – สกุล 
ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒ ิ สาขาวิชา 

ภาระงานสอน 

ชั่วโมง / ปีการศกึษา 

2565 2566 2567 2568 2569 

1 นายณัฐพงศ์ ด ารงวิริยะนุภาพ รอง

ศาสตราจารย์ 

Ph.D. Civil Engineering 360 360 360 360 360 

  M.Sc. Civil Engineering 

  วศ.ม. วศิวกรรมโยธา 

  วศ.บ. วศิวกรรมโยธา 

2 นายธนกร ชมภูรัตน์ รอง

ศาสตราจารย์ 

วศ.ด. วศิวกรรมโยธา 360 360 360 360 360 

  วศ.ม. วศิวกรรมโยธา 

  วศ.บ. วศิวกรรมโยธา 

3 นายปรีดา ไชยมหาวัน รอง

ศาสตราจารย์ 

ปร.ด. วศิวกรรมศาสตร์ 360 360 360 360 360 

  วศ.ม. วศิวกรรมโยธา 

  วศ.บ. วศิวกรรมโยธา 

4 นายกติติพงษ์ วุฒจิ านงค ์ รอง

ศาสตราจารย์ 

M.S. 

M.Eng. 

ชป.บ. 

Irrigation 

Civil Engineering 

 

360 360 360 360 360 

5 นายปิยพงษ์ สุวรรณมณโีชติ ผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ 

D.Eng.  360 360 360 360 360 

  วศ.ม. วศิวกรรมโยธา 

   วศ.บ. วศิวกรรมโยธา      

6 นายสมบูรณ์ เซี่ยงฉิน ผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ 

วศ.ด. วศิวกรรมโยธา 360 360 360 360 360 

  วศ.บ. 

(เกียรตนิยิมอันดับ 2) 

วศิวกรรมโยธา 
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ล าดับ ชื่อ – สกุล 
ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒ ิ สาขาวิชา 

ภาระงานสอน 

ชั่วโมง / ปีการศกึษา 

2565 2566 2567 2568 2569 

7 นายสุริยาวุธ  ประอ้าย ผู้ช่วย 

ศาสตราจารย์ 

Ph.D. 

M 2 

 

Civil Engineering 

Mécanique Energétique et 

Ingenierie 

360 360 360 360 360 

   วศ.ม. 

วศ.บ. 

วศิวกรรมโยธา 

วศิวกรรมชลประทาน 

     

8 นางขวัญสริินภา ธนะวงศ ์ อาจารย์ วศ.ด. วศิวกรรมทางน้ าและ 

การจัดการ 

360 360 360 360 360 

  วศ.ม. วศิวกรรมทางน้ าและ 

การจัดการ 

  วศ.บ. 

(เกียรตนิยิมอันดับ 2) 

วศิวกรรมทรัพยากรน้ า 

9 นายณพล  ศรีศักดา อาจารย์ D.Eng 

วศ.ม. 

วศ.บ. 

Transportation Engineering 

วศิวกรรมโยธา 

วศิวกรรมโยธา 

360 360 360 360 360 

10 นางปาลิน ีสุมิตสวรรค์ อาจารย์ Ph.D. Civil Engineering 360 360 360 360 360 

M.Sc. Transport Engineering and 

Operations 

   วศ.บ. วศิวกรรมโยธา 
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ล าดับ ชื่อ – สกุล 
ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒ ิ สาขาวิชา 

ภาระงานสอน 

ชั่วโมง / ปีการศกึษา 

2565 2566 2567 2568 2569 

11 นายวรเทพ  แซ่ล่อง อาจารย์ ปร.ด. 

วศ.ม. 

วศ.บ. 

(เกียรตนิยิมอันดับ 2) 

วศิวกรรมโยธา 

วศิวกรรมโยธา 

วศิวกรรมโยธา 

360 360 360 360 360 

12 นายอภชิาต  บัวกล้า อาจารย์ ปร.ด. โลจิสติกสแ์ละโซ่อุปทาน 360 360 360 360 360 

   วศ.ม. วศิวกรรมโยธา 

   วศ.บ. วศิวกรรมก่อสร้าง      
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ภาคผนวก ฌ  

ผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ีคาดหวังของหลักสูตร(PLO)รายชัน้ป ี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



143 

 

 

ความคาดหวังของผลลัพธ์การเรียนรู้เมื่อสิ้นปีการศึกษา 

ปีที ่ รายละเอียด 

1 Fundamental, analyze and apply เรียนรู้รายวิชาพืน้ฐานการวิจัย ความรู้ในการวางแผน 

ออกแบบ ระบบเกี่ยวข้องกับศาสตร์ทางดา้นวิศวกรรม

โยธาเฉพาะด้านโครงสร้าง บริหารงานก่อสร้าง ปฐพี ขนส่ง 

หรอืทรัพยากรน้ า 

2 Apply and Research สามารถวิเคราะห ์วางแผน ออกแบบ ด าเนินการวิจัยโดย

ประยุกต์ใชค้วามรู้เกี่ยวข้องกับศาสตร์ทางดา้นวิศวกรรม

โยธา 
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