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ค ำรับรองตนเอง (Self-Declaration) 
หลักสูตรวิศวกรรมศำสตรบัณฑิต  

สำขำวิชำวิศวกรรมโยธำ (หลักสูตรนำนำชำติ) 
 
ชื่อสถำบันกำรศึกษำ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

คณะ/ภำควิชำ คณะวิศวกรรมศาสตร์  ภาควิชาวิศวกรรมโยธา 

สำขำวิศวกรรมที่รับรองปริญญำ สาขาวิศวกรรมโยธา 

ปีกำรศึกษำที่รับรองปริญญำ ปีการศึกษา พ.ศ.2563  

 
ส่วนที ่1 หลักสูตร 

 
1. ชื่อหลักสูตร 

ชื่อภำษำไทย : หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา  

        (หลักสูตรนานาชาติ) 

ชื่อภำษำอังกฤษ : Bachelor of Engineering in Civil Engineering 

               (International Program) 

 
2. ชื่อปริญญำและสำขำวิชำ 

ชื่อเตม็ภำษำไทย : วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา) 

ชื่อย่อภำษำไทย : วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา) 

ชื่อเตม็ภำษำอังกฤษ : Bachelor of Engineering (Civil Engineering) 

ชื่อย่อภำษำอังกฤษ : B.Eng. (Civil Engineering) 

 
3. วิชำเอก/แขนงวิชำ 

วิชำเอก/แขนงวิชำภำษำไทย :   ไม่มี 

วิชำเอก/แขนงวิชำภำษำอังกฤษ :  ไม่มี 

 
4. ปรัชญำและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

4.1. ปรัชญำของหลักสูตร 
การมีโครงสร้างพื้นฐานที่เพียงพอมีความจ าเป็นอย่างยิ่งส าหรับการก้าวให้ทันเศรษฐกิจโลกยุคดิจิตัลที่ก าลังเติบโต ดังนั้น

วิศวกรโยธาที่มีความเช่ียวชาญและมีทักษะทางด้านวิศวกรรมสูงจึงเป็นที่ต้องการอย่างมากในอนาคต นอกเหนือไปจากการใช้
เทคโนโลยีใหม่ในการเรียนการสอน หลักสูตรวิศวกรรมโยธาเชิงนวัตกรรมยังมุ่งเน้นให้บัณฑิตมีความคิดที่จะสร้างสรรนวัตกรรมใหม่
และมุ่งหวังให้บัณฑิตมีความพร้อมที่จะรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมการก่อสร้างในประเทศโดยยังค านึงถึงการประหยัด
พลังงาน อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้างที่ยั่งยืน 
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4.2. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
PEO1.เพื่อผลิตบัณฑิตให้เป็นวิศวกรที่มีความรู้และทักษะทางด้านวิศวกรรมโยธาตามความต้องการของประเทศ รวมทั้งมี

ทักษะการสื่อสารสากลและท างานร่วมกันระหว่างบุคคลที่หลากหลายที่ช่วยขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศและภูมิภาคอาเซียน 
PEO2. เพื่อผลิตบัณฑิตให้เป็นวิศวกรโยธาที่เป็นผู้ มีวินัย ซื่อสัตย์ ใฝ่รู้  และอดทน เพียบพร้อมด้วยจริยธรรมและ

จรรยาบรรณวิชาชีพวิศวกร 
PEO3. เพื่อผลิตบัณฑิตให้เป็นวิศวกรโยธาที่สามารถพัฒนาองค์ความรู้และทักษะด้านวิศวกรรมโยธาให้สูงขึ้นได้ด้วยตนเอง

เพื่อแก้ปัญหาทางวิศวกรรมโยธา มีความเป็นผู้น าทางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อสามารถประยุกต์การพัฒนาและต่อยอดสู่
กระบวนการและบริการทางวิชาชีพใหม่ได้ 

PEO4. เพื่อผลิตบัณฑิตที่สามารถบริหารหรือสรา้งธุรกิจในกลุ่มโครงการที่มีพื้นฐานทางวิศวกรรมโยธาได้อย่างมีประสิทธิผล
และประสิทธิภาพ และสามารถสร้างหรือใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อตอบรับกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพเศรษฐกิจ 
สภาวะแวดล้อม และสังคม ให้พร้อมรับความท้าทายในรูปแบบใหม่ได้อย่างยั่งยืน 

 
5. ระบบกำรจัดกำรศึกษำ 

5.1. ระบบ 
ใช้ระบบการศึกษาแบบทวิภาค โดยใน 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ ซึ่ง 1 ภาคการศึกษาปกติมี

ระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ และภาคฤดูร้อน ก าหนดให้มีระยะเวลาและจ านวนหน่วยกิตที่มีสัดส่วนเทียบเคียงได้กับภาค
การศึกษาปกติ 

ข้อก าหนดต่าง ๆ ไปเป็นตามข้อบังคับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  ว่าด้วยการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2559 

5.2. กำรจัดกำรศึกษำภำคฤดูร้อน 
มี ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของคณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และเป็นไปตามประกาศของคณะฯ (มีระยะเวลาการจัดการ 

เรียนการสอน 8 สัปดาห์ต่อภาคการศึกษา) 

5.3. กำรเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภำค 
ไม่มี 
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6. แผนกำรศึกษำ 
แผนกำรศึกษำท่ี 1 : แผนกำรศึกษำโครงงำนทำงวิศวกรรมโยธำ 

ปีท่ี 1 ภาคการศีกษา 1 
รหัส วิชำ จ ำนวนหน่วยกิต 

01006715 COMPUTER PROGRAMMING  
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

3 (2-2-5) 

01006710 INTRODUCTION TO CALCULUS 
แคลคูลัสเบ้ืองต้น 

3 (3-0-6) 

01006723 GENERAL PHYSICS 1 
ฟิสิกส์ทั่วไป 1 

3 (3-0-6) 

01006724 GENERAL PHYSICS LABORATORY 1 
ปฏิบัติการฟสิิกส์ทั่วไป 1 

1 (0-3-2) 

01006802 ENGINEERING DRAWING 
การเขียนแบบวิศวกรรม 

3 (2-2-5) 

01006804 ENGINEERING MATERIALS 
วัสดุวิศวกรรม 

3 (3-0-6) 

01006500 (ESL) ACADEMIC LISTENING AND SPEAKING 
การพูดและการฟังเชิงวิชาการ 

0 (4-0-8) 

010065XX (GENED ELECTIVE)  
วิชาศึกษาท่ัวไป 

3  

จ ำนวนหน่วยกิตท้ังหมด 19 
  
 ปีที่ 1 ภำคกำรศีกษำ 2  

รหัส วิชำ จ ำนวนหน่วยกิต 
01006711 ADVANCED CALCULUS 

แคลคูลัสขั้นสูง 
3 (3-0-6) 

01006725 GENERAL PHYSICS 2 
ฟิสิกส์ท่ัวไป 2 

3 (3-0-6) 

01006726 GENERAL PHYSICS LABORATORY 2 
ปฏิบัติการฟิสิกส์ท่ัวไป 2 

1 (0-3-2) 

01006727 GENERAL CHEMISTRY  
เคมีทั่วไป  

3 (3-0-6) 

01006728 GENERAL CHEMISTRY LABORATORY 
ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 

1 (0-3-2) 

01006803 
 

ENGINEERING MECHANICS 
กลศาสตร์วิศวกรรม 

3 (3-0-6) 

01006501 (ESL) ACADEMIC READING AND WRITING 
การอ่านและการเขียนเชิงวิชาการ 

0 (4-0-8) 

010065XX (GENED ELECTIVE) 
วิชาศึกษาท่ัวไป 

3 

010065XX (GENED ELECTIVE) วิชาศึกษาท่ัวไป 3  

จ ำนวนหน่วยกิตท้ังหมด 20 



- 6 -  

 
ปีที่ 2 ภำคกำรศีกษำ 1 

รหัส วิชำ จ ำนวนหน่วยกิต 
01006717 DIFFERENTIAL EQUATION  

สมการเชิงอนุพันธ์ 
3 (3-0-6) 

01006719 PROBABILITY AND STATISTICS 1 
ความน่าจะเป็นและสถิติ 1 

3 (3-0-6) 

01326251 SURVEYING 
การส ารวจ 

4 (3-3-8) 

01326231 MECHANICS OF MATERIALS I 
กลศาสตร์ของวัสดุ 1 

3(3-0-6) 

01326601 HYDRAULICS 
ชลศาสตร์ 

3(3-0-6) 

01326262 HYDRAULICS LABORATORY 
การทดลองชลศาสตร์ 

1(0-3-2) 

01006519 (GENED ELECTIVE):INTRODUCTION TO ENVIRONMENTAL 
PRINCIPLES วิชาศึกษาท่ัวไป : หลักการสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น 

3 (3-0-6) 

จ ำนวนหน่วยกิตท้ังหมด 20 
 

ปีที่ 2 ภำคกำรศีกษำ 2 
รหัส วิชำ จ ำนวนหน่วยกิต 

01326233 ADVANCED MATHEMATICS FOR CIVIL ENGINEERING 
คณิตศาสตร์ขั้นสูงส าหรับวิศวกรรมโยธา 

3(3-0-6) 

01326241 CONCRETE AND CIVIL ENGINEERING MATERIALS 
คอนกรีตและวัสดุทางวิศวกรรมโยธา 

3(2-3-6) 

01326242 CIVIL ENGINEERING MATERIALS TESTING LABORATORY 
ปฏิบัติการทดสอบวัสดุทางวิศวกรรมโยธา 

1(0-3-2) 

01326312 CONSTRUCTION TECHNOLOGY 
เทคโนโลยีการก่อสร้าง 

3(2-3-6) 

01326332 THEORY OF STRUCTURES 
ทฤษฎีโครงสร้าง 

3(3-0-6) 

010065XX (GENED ELECTIVE)  
วิชาศึกษาท่ัวไป 

3(3-0-6) 

01326221 ENGINEERING GEOLOGY AND ENVIRONMENT 
ธรณีวิศวกรรมและสิ่งแวดล้อม 

3(3-0-6) 

01326252 SURVEYNG CAMP 
การออกค่ายส ารวจ 

1(0-80-0) 

จ ำนวนหน่วยกิตท้ังหมด 20 
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ปีที่ 3 ภำคกำรศีกษำ 1 

รหัส วิชำ จ ำนวนหน่วยกิต 
01326333 STRUCTURAL ANALYSIS 

การวิเคราะห์โครงสร้าง 
3(3-0-6) 

01326506  GEOTECHNICAL ENGINEERING         
วิศวกรรมธรณีเทคนิค 

3(3-0-6) 

01326322 SOIL MECHANICS LABORATORY 
การทดลองปฐพีกลศาสตร์ 

1(0-3-2) 

01326502 HIGHWAY AND TRANSPORTATION ENGINEERING     
วิศวกรรมการทางและวิศวกรรมขนส่ง 

3(3-0-6) 

01326301 REINFORCED CONCRETE DESIGN 
การออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก 

4(3-2-7) 

01326XXX CE ELECTIVE 
วิชาเลือกทางวิศวกรรมโยธา 

3(3-0-6) 

010065XX (GENED ELECTIVE) 
วิชาศึกษาท่ัวไป 

3(3-0-6) 

จ ำนวนหน่วยกิตท้ังหมด 20 
 

ปีที่ 3 ภำคกำรศีกษำ 2 
รหัส วิชำ จ ำนวนหน่วยกิต 

01326602 HYDRAULIC ENGINEERING 
วิศวกรรมชลศาสตร์ 

3(3-0-6) 

01326342 TIMBER AND STEEL DESIGN 
การออกแบบโครงสร้างไม้และเหล็ก 

3(3-0-6) 

01326XXX CE ELECTIVE  
วิชาเลือกทางวิศวกรรมโยธา 

3 

01326495 CE PROJECT PREPARATION 
การเตรียมโครงงานทางวิศวกรรมโยธา 

3(0-9-0) 

010065XX (GENED ELECTIVE) 
 (วิชาศึกษาท่ัวไป)   

3 

010065XX (GENED ELECTIVE) 
วิชาศึกษาท่ัวไป 

3 

จ ำนวนหน่วยกิตท้ังหมด 18 
 

ปีที่ 3 ภำคกำรศีกษำ 3 
รหัส วิชำ จ ำนวนหน่วยกิต 

01006805 INDUSTRIAL INTERNSHIP 
การฝึกงานอุตสาหกรรม 

0(0-45-0) 

จ ำนวนหน่วยกิตท้ังหมด 0 
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ปีที่ 4 ภำคกำรศีกษำ 1 
รหัส วิชำ จ ำนวนหน่วยกิต 

01326499 CE PROJECT  
โครงงานทางวิศวกรรมโยธา 

3(0-9-0) 

XXXXXXXX (FREE ELECTIVE) 
วิชาเลือกเสรี 

3 

01326XXX CE ELECTIVE 
วิชาเลือกทางวิศวกรรมโยธา 

3 

01326XXX CE ELECTIVE 
วิชาเลือกทางวิศวกรรมโยธา 

3 

010065XX (GENED ELECTIVE) 
วิชาศึกษาท่ัวไป 

3 

จ ำนวนหน่วยกิตท้ังหมด 15 
 

 
ปีที่ 4 ภำคกำรศีกษำ 2 

รหัส วิชำ จ ำนวนหน่วยกิต 
01326101 CONSTRUCTION ENGINEERING AND MANAGEMENT 

วิศวกรรมการก่อสร้างและการจัดการ 
3(3-0-6) 

01326498 CAPSTONE PROJECT  
โครงงาน 

3(0-9-0) 

01326XXX CE ELECTIVE  
วิชาเลือกทางวิศวกรรมโยธา 

3(3-0-6) 

010065XX (GENED ELECTIVE)  
วิชาศึกษาท่ัวไป 

3(3-0-6) 

XXXXXXXX (FREE ELECTIVE) 
วิชาเลือกเสรี 

3 

จ ำนวนหน่วยกิตท้ังหมด 15 
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แผนกำรศึกษำท่ี 2 : แผนกำรศึกษำสหกิจศกึษำหรือกำรศึกษำต่ำงประเทศ (ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำระดับ ม.6) 
ปีท่ี 1 ภาคการศีกษา 1 

รหัส วิชำ จ ำนวนหน่วยกิต 
01006715 COMPUTER PROGRAMMING  

การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
3 (2-2-5) 

01006710 INTRODUCTION TO CALCULUS 
แคลคูลัสเบ้ืองต้น 

3 (3-0-6) 

01006723 GENERAL PHYSICS 1 
ฟิสิกส์ทั่วไป 1 

3 (3-0-6) 

01006724 GENERAL PHYSICS LABORATORY 1 
ปฏิบัติการฟสิิกส์ทั่วไป 1 

1 (0-3-2) 

01006802 ENGINEERING DRAWING 
การเขียนแบบวิศวกรรม 

3 (2-2-5) 

01006804 ENGINEERING MATERIALS 
วัสดุวิศวกรรม 

3 (3-0-6) 

01006500 (ESL) ACADEMIC LISTENING AND SPEAKING 
การพูดและการฟังเชิงวิชาการ 

0 (4-0-8) 

010065XX (GENED ELECTIVE)  
วิชาศึกษาท่ัวไป 

3  

จ ำนวนหน่วยกิตท้ังหมด 19 
  
 ปีที่ 1 ภำคกำรศีกษำ 2  

รหัส วิชำ จ ำนวนหน่วยกิต 
01006711 ADVANCED CALCULUS 

แคลคูลัสขั้นสูง 
3 (3-0-6) 

01006725 GENERAL PHYSICS 2 
ฟิสิกส์ท่ัวไป 2 

3 (3-0-6) 

01006726 GENERAL PHYSICS LABORATORY 2 
ปฏิบัติการฟิสิกส์ท่ัวไป 2 

1 (0-3-2) 

01006727 GENERAL CHEMISTRY  
เคมีทั่วไป  

3 (3-0-6) 

01006728 GENERAL CHEMISTRY LABORATORY 
ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 

1 (0-3-2) 

01006803 
 

ENGINEERING MECHANICS 
กลศาสตร์วิศวกรรม 

3 (3-0-6) 

01006501 (ESL) ACADEMIC READING AND WRITING 
การอ่านและการเขียนเชิงวิชาการ 

0 (4-0-8) 

010065XX (GENED ELECTIVE) 
วิชาศึกษาท่ัวไป 

3 

010065XX (GENED ELECTIVE)  
วิชาศึกษาท่ัวไป 

3  

จ ำนวนหน่วยกิตท้ังหมด 20 
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ปีที่ 2 ภำคกำรศีกษำ 1 
รหัส วิชำ จ ำนวนหน่วยกิต 

01006717 DIFFERENTIAL EQUATION  
สมการเชิงอนุพันธ์ 

3 (3-0-6) 

01006719 PROBABILITY AND STATISTICS 1 
ความน่าจะเป็นและสถิติ 1 

3 (3-0-6) 

01326251 SURVEYING 
การส ารวจ 

4 (3-3-8) 

01326231 MECHANICS OF MATERIALS I 
กลศาสตร์ของวัสดุ 1 

3(3-0-6) 

01326601 HYDRAULICS 
ชลศาสตร์ 

3(3-0-6) 

01326262 HYDRAULICS LABORATORY 
การทดลองชลศาสตร์ 

1(0-3-2) 

01006519 (GENED ELECTIVE):INTRODUCTION TO ENVIRONMENTAL 
PRINCIPLES วิชาศึกษาท่ัวไป : หลักการสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น 

3 (3-0-6) 

จ ำนวนหน่วยกิตท้ังหมด 20 
 

ปีที่ 2 ภำคกำรศีกษำ 2 
รหัส วิชำ จ ำนวนหน่วยกิต 

01326233 ADVANCED MATHEMATICS FOR CIVIL ENGINEERING 
คณิตศาสตร์ขั้นสูงส าหรับวิศวกรรมโยธา 

3(3-0-6) 

01326241 CONCRETE AND CIVIL ENGINEERING MATERIALS 
คอนกรีตและวัสดุทางวิศวกรรมโยธา 

3(2-3-6) 

01326242 CIVIL ENGINEERING MATERIALS TESTING LABORATORY 
ปฏิบัติการทดสอบวัสดุทางวิศวกรรมโยธา 

1(0-3-2) 

01326312 CONSTRUCTION TECHNOLOGY 
เทคโนโลยีการก่อสร้าง 

3(2-3-6) 

01326332 THEORY OF STRUCTURES 
ทฤษฎีโครงสร้าง 

3(3-0-6) 

010065XX (GENED ELECTIVE)  
วิชาศึกษาท่ัวไป 

3(3-0-6) 

01326221 ENGINEERING GEOLOGY AND ENVIRONMENT 
ธรณีวิศวกรรมและสิ่งแวดล้อม 

3(3-0-6) 

01326252 SURVEYNG CAMP 
การออกค่ายส ารวจ 

1(0-80-0) 

จ ำนวนหน่วยกิตท้ังหมด 20 
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ปีที่ 3 ภำคกำรศีกษำ 1 

รหัส วิชำ จ ำนวนหน่วยกิต 
01326333 STRUCTURAL ANALYSIS 

การวิเคราะห์โครงสร้าง 
3(3-0-6) 

01326506 GEOTECHNICAL ENGINEERING 
วิศวกรรมธรณีเทคนิค 

3(3-0-6) 

01326322 SOIL MECHANICS LABORATORY 
การทดลองปฐพีกลศาสตร์ 

1(0-3-2) 

01326502 HIGHWAY AND TRANSPORTATION ENGINEERING     
วิศวกรรมการทางและวิศวกรรมขนส่ง 

3(3-0-6) 

01326301 REINFORCED CONCRETE DESIGN 
การออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก 

4(3-2-7) 

01326XXX CE ELECTIVE 
วิชาเลือกทางวิศวกรรมโยธา 

3(3-0-6) 

010065XX (GENED ELECTIVE) 
วิชาศึกษาท่ัวไป 

3(3-0-6) 

จ ำนวนหน่วยกิตท้ังหมด 20 
 

ปีที่ 3 ภำคกำรศีกษำ 2 
รหัส วิชำ จ ำนวนหน่วยกิต 

01326602 HYDRAULIC ENGINEERING 
วิศวกรรมชลศาสตร์ 

3(3-0-6) 

01326342 TIMBER AND STEEL DESIGN 
การออกแบบโครงสร้างไม้และเหล็ก 

3(3-0-6) 

01326XXX CE ELECTIVE  
วิชาเลือกทางวิศวกรรมโยธา 

3 

01326XXX CE ELECTIVE  
วิชาเลือกทางวิศวกรรมโยธา 

3 

010065XX (GENED ELECTIVE)   
วิชาศึกษาท่ัวไป   

3 

010065XX (GENED ELECTIVE) 
วิชาศึกษาท่ัวไป 

3 

XXXXXXXX (FREE ELECTIVE)  
วิชาเลือกเสรี 

3 

จ ำนวนหน่วยกิตท้ังหมด 21 
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ปีที่ 4 ภำคกำรศีกษำ 1 

รหัส วิชำ จ ำนวนหน่วยกิต 
01006301 COOPERATIVE EDUCATION 

สหกิจศึกษา 
6 (0-45-0) 

หรือ   
01006302 STUDY ABROAD 

การศึกษาต่างประเทศ 
6 (6-0-12) 

จ ำนวนหน่วยกิตท้ังหมด 6 

 
ปีที่ 4 ภำคกำรศีกษำ 2 

รหัส วิชำ จ ำนวนหน่วยกิต 
01326101 CONSTRUCTION ENGINEERING AND MANAGEMENT 

วิศวกรรมการก่อสร้างและการจัดการ 
3(3-0-6) 

01326498 CAPSTONE PROJECT  
โครงงาน 

3(0-9-0) 

01326XXX CE ELECTIVE  
วิชาเลือกทางวิศวกรรมโยธา 

3 

01326XXX CE ELECTIVE 
วิชาเลือกทางวิศวกรรมโยธา 

3 

010065XX (GENED ELECTIVE) 
วิชาศึกษาท่ัวไป 

3 

010065XX (GENED ELECTIVE) 
วิชาศึกษาท่ัวไป 

3 

XXXXXXXX (FREE ELECTIVE) วิชาเลือกเสรี 3 

จ ำนวนหน่วยกิตท้ังหมด 21 

 
7. กำรเทียบโอน/ยกเว้นรำยวิชำ 

ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของกรรมการหลักสูตรและเป็นไปตามข้อบังคบัสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ว่า
ด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559 
8. สถำนภำพของหลักสูตรและกำรพิจำรณำอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 

- ระบุสถานภาพของหลักสูตร 
- ระบกุารเปิดการเรียนการสอน โดยเริ่มใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ xxx ปีการศึกษา xxx 
- ระบุการได้รับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากสภาสถาบันการศึกษาในการประชุมครั้งที่ xxx เมื่อวันท่ี xxx 
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9. ชื่อผู้รับรอง/อนุมัติข้อมูล 
ระบุรายละเอียดของผู้รับรอง/อนุมัติข้อมูลที่บันทึกใช้ในการพิจารณาและประเมินผล เพื่อการรับรองปริญญา ประกาศนียบัตร  

หรือวุฒิบัตรในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของสภาวิศวกร (ดังตัวอย่างแนบท้าย) 
 

ตำรำงแสดงรำยชื่อผู้รับรอง/อนุมัติ 
ชื่อ-สกลุ ต ำแหน่งบริหำร (วำระกำรด ำรงต ำแหน่ง พ.ศ 25xx - พ.ศ 25xx) 

รศ.ดร.อนุวัฒน ์จางวนิชเลิศ รักษาการอธิการบด ี 13 ธันวาคม พ.ศ 2564 - ปจจุบัน 

10. ชื่อผู้รับผิดชอบ/ผู้ประสำนงำนหลักสูตร 
ตำรำงแสดงรำยชื่อผู้รับผิดชอบ/ผู้ประสำนงำน 

ล ำดับ ชื่อ-สกลุ ต ำแหน่ง โทรศัพท์ E-mail 
1 รศ.ดร.ปรีดา  จาตุรพงศ ์ หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมโยธา 062-373-9441 preeda.ch@kmitl.ac.th 
2 ผศ.ดร. อาทิตย์ เพชรศศิธร ประธานหลักสตูร 081-924-4080 arthit.pe@kmitl.ac.th 
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ส่วนที่ 2 นิสติ/นักศึกษำ 
 
1. คุณสมบัติของผู้เข้ำศึกษำ 

- เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่าและเป็นไปตามเกณฑ์ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ 

- ข้อบังคับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559 

หมวด  ๓ 
การรับเข้า การคัดเลือก และคุณสมบัติของนักศึกษา 

---------------------- 
 ข้อ ๗.  การรับเข้าเป็นนักศึกษา ก าหนดการและวิธีการรับเข้าศึกษาให้เป็นไปตามประกาศของส านักทะเบียนและ
ประมวลผล  ในแต่ละปีการศึกษา 
 จ านวนนักศึกษาที่จะรับเข้าศึกษาและการคัดเลือกให้เป็นไปตามความเห็นชอบของคณะกรรมการประจ าส่วนงานวิชาการ 
โดยให้ส านักทะเบียนและประมวลผลเป็นผู้ด าเนินการออกประกาศรับสมัครและประกาศผลการคัดเลือก 
 ข้อ ๘.   คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าเป็นนักศึกษา 

๘.๑   เป็นผู้ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตย ที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  ยกเว้น
นักศึกษาต่างชาติ 

๘.๒   เป็นผู้ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง โรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคส าคัญที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 
๘.๓   ส าเร็จการศึกษาช้ันประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือส าเร็จการศึกษาช้ัน

ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงหรือเทียบเท่า (ส าหรับหลักสูตรปริญญาตรีเทียบโอนหรือ
หลักสูตรต่อเนื่อง) ตามหลักสูตรที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการหรือหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

๘.๔   เป็นผู้ที่มีผู้ปกครอง  หรือผู้รับรอง 
๘.๕   เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อย  และให้ค ารับรองต่อสถาบันว่าจะตั้งใจศึกษารวมทั้งจะ

ประพฤติปฏิบัติตนตามข้อบังคับ ระเบียบ หรือค าสั่งของสถาบัน  ท้ังที่ออกใช้บังคับอยู่แล้วและ
ที่จะออกใช้บงัคับต่อไปโดยเคร่งครัด 

๘.๖   ไม่เป็นผู้ที่ถูกให้ออกจากสถาบันอุดมศึกษาใดๆ มาแล้ว  เพราะความประพฤติไม่เหมาะสม  
หรือกระท าความผิดต่าง ๆ  

๘.๗   ไม่เป็นผู้ที่ถูกลงโทษเนื่องจากกระท า หรือมีส่วนร่วมกระท าทุจริตในการสอบคัดเลือกทุก
ประเภท 

๘.๘  ไม่เป็นนักศึกษาของสถาบันหรือผู้ที่พ้นสภาพการเป็นนักศึกษาของสถาบันโดยมีภาระหนี้สิน 
 ผูกพันกับสถาบัน 
๘.๙   คุณสมบัติอื่นๆ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการประจ าส่วนงานวิชาการก าหนด โดย

ให้จัดท าเป็นประกาศของส านักทะเบียนและประมวลผล 
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2. แผนกำรรับนักศึกษำในระยะ 5 ปี 
 

ตำรำงแสดงจ ำนวนนักศึกษำ 
ตำรำงที่ 1: ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ 

ระดับชั้นป ี
จ ำนวนนักศึกษำแต่ละปีกำรศึกษำ 

2563 2564 2565 2566 2567 
ช้ันปีท่ี 1 40 40 40 40 40 
ช้ันปีท่ี 2  40 40 40 40 
ช้ันปีท่ี 3   40 40 40 
ช้ันปีท่ี 4    40 40 

รวม 40 80 120 160 160 

 
 

ตำรำงที่ 2: อัตรำส่วนจ ำนวนอำจำรย์ประจ ำต่อจ ำนวนนกัศึกษำตำมแผนและตำมจริง 
 

จ านวนนักศึกษา จ านวนนักศึกษาตามแผน จ านวนนักศึกษาตามจริง 

นักศึกษาช้ันปีท่ี 1 
นักศึกษาช้ันปีท่ี 2 
นักศึกษาช้ันปีท่ี 3 
นักศึกษาช้ันปีท่ี 4 

40 
40 
40 
40 

21 
14 
18 
15 

รวม 120 47 

อัตราส่วนอาจารยต์่อนักศึกษา 1: 3.53 1: 1.38 

จ านวนอาจารย์ประจ าสาขาวิชาวิศวกรรมโยธาท้ังหมด  34  คน 
อัตราส่วนระหว่างจ านวนอาจารย์ประจ าต่อนักศึกษาตามแผน  เท่ากับ 120/34 = 3.53 
 ดังนั้นอัตราส่วนระหว่างจ านวนอาจารย์ประจ า : นักศึกษาตามแผนจึงเท่ากับ 1: 3.53 
อัตราส่วนระหว่างจ านวนอาจารย์ประจ าต่อนักศึกษาตามจริง  เท่ากับ 47/34 = 1.38 
 ดังนั้นอัตราส่วนระหว่างจ านวนอาจารย์ประจ า : นักศึกษาตามจริงจึงเท่ากับ 1: 1.38 
 

3. คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ (ตามข้อตกลง Washington Accord หรือ ตามข้อตกลง Sydney Accord) 
3.1 แสดงความเชื่อมโยงระหว่างรายวิชาของหลักสูตรกับคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามข้อตกลง Washington Accord 

 

ล ำดับ ลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์  
(Graduate Attributes) 

ตำมข้อตกลง Washington Accord 

รหัสวิชำ/รำยวิชำ ค ำอธิบำยรำยวิชำ 

1 ควำมรู้ด้ำนวิศวกรรม (Engineering Knowledge) 
- สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ทางดา้นคณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ พื้นฐานทางวิศวกรรม และความรู้ เฉพาะทาง
วิศวกรรม เพื่อการแกไ้ขและหาค าตอบ ของปัญหาทาง
วิศวกรรมที่ซับซ้อน 

01326498/CAPSTONE 
PROJECT 

This course consists of open-
ended design projects that 
incorporate fundamental and 
advanced concepts in CE 
Students will analyze, design, 
and implement innovative 
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ล ำดับ ลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์  
(Graduate Attributes) 

ตำมข้อตกลง Washington Accord 

รหัสวิชำ/รำยวิชำ ค ำอธิบำยรำยวิชำ 

prototypes which require 
application of standards and 
realistic engineering 
constraints. Students from 
alternative study programs can 
extend their work from the 
alternative study programs. 
Each team of 1 to 4 students 
must design and implement a 
prototype of the proposed 
innovation. Measurements, 
simulations, and/or 
characterization of the 
proposed solution is 
performed to demonstrate 
that the design objectives and 
specifications have been met. 
The final design reports must 
address issues, as appropriate, 
that are related to engineering 
economics, commercialization, 
manufacturability, 
environmental, social issues, 
ethics, and health and safety. 
Each team must prepare and 
deliver oral presentations and 
demonstrations of their design 
prototype. 

01326233/ADVANCED 
MATHEMATICS FOR CIVIL 
ENGINEERING 

Linear algebra; introduction to 
the theory of approximations; 
solution of algebraic and 
transcendental equations; 
solutions of linear systems; 
interpolation; least squares; 
numerical integration and 
differentiation; first and 
second order differential 
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ล ำดับ ลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์  
(Graduate Attributes) 

ตำมข้อตกลง Washington Accord 

รหัสวิชำ/รำยวิชำ ค ำอธิบำยรำยวิชำ 

equations; Fourier transforms 
and Laplace transforms; vector 
calculus 

01326221/ENGINEERING 
GEOLOGY AND 
ENVIRONMENT 

Geological Engineering and 
Environment provides an 
interpretation of the geological 
setting, integrating geological 
conditions into engineering 
design and construction, and 
provides engineering solutions 
that take into account both 
ground conditions and 
environment. This subject 
covers the area of geological 
engineering, such as forming 
and characterization of earth 
materials, compaction, 
hydrogeology and site 
investigations 

01326231/MECHANICS OF 
MATERIALS I 

A study of forces and stresses, 
stresses and strains 
relationship, stress in beams, 
shear force and bending 
moment diagrams, deflection 
of beams, torsion, buckling of 
columns, Mohr’s circle, 
combined stresses, and failure 
criterion. 

01326252/ SURVEYING 
CAMP 

Field practice surveying work; 
basic field works, leveling; 
principles and applications of 
theodolites; distance and 
direction measurements; 
errors in surveying, acceptable 
error, data correction, 
triangulation; precise 
determination of azimuth; 
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ล ำดับ ลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์  
(Graduate Attributes) 

ตำมข้อตกลง Washington Accord 

รหัสวิชำ/รำยวิชำ ค ำอธิบำยรำยวิชำ 

precise traverse plane 
coordinate system, precise 
leveling; topographic survey; 
map plotting, setting up 
horizontal and vertical curves. 

01326506/GEOTECHNICAL 
ENGINEERING 

Subsurface investigation and 
testing. Fundamental analysis 
of engineering soil properties 
including strength and 
stiffness. Slope stability, failure 
and stabilization. It also covers 
the design of simple 
geotechnical structures such 
as shallow foundation, deep 
foundation, slopes and 
retaining walls. 

01326333/STRUCTURAL 
ANALYSIS 

Analysis of indeterminate 
structures by elastic load 
method, methods of slope 
and deflection, moment 
distribution, strain energy, 
influence line of indeterminate 
structures, introduction to 
plastic analysis, approximate 
analysis, and introduction to 
matrix structural analysis. 

01326502 / HIGHWAY AND 
TRANSPORTATION 
ENGINEERING     

Characteristics of 
transportation system: land, 
railway, air, and other 
transportation systems, 
transportation system analysis, 
urban and regional 
transportation planning, 
principles of highway planning 
and traffic analysis including 
level of service analysis, 
geometric design and 
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ล ำดับ ลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์  
(Graduate Attributes) 

ตำมข้อตกลง Washington Accord 

รหัสวิชำ/รำยวิชำ ค ำอธิบำยรำยวิชำ 

operations, pavement design, 
highway finance and 
economic, transportation 
demand analysis, 
transportation system 
management. 

01326602/ HYDRAULIC 
ENGINEERING 

Application of fluid mechanics 
principles and hydrology to 
study and practice of hydraulic 
engineering, piping systems, 
water hammer, pumps and 
turbines, open channel flow 
and design, reservoir, dams, 
spillways, hydraulic models, 
irrigation, hydrological data 
analysis, precipitation and 
runoff relationship, and 
drainage. 

01326301/REINFORCED 
CONCRETE DESIGN 

Fundamental behavior in 
thrust, flexure, torsion, shear, 
bond and interaction among 
these forces, design of 
reinforced concrete structural 
components by working stress 
and strength design concepts, 
and design practice. Practice in 
reinforced concrete design and 
detailing, Earthquake-resistant 
and wind-resistant designs. 

01326342/TIMBER AND 
STEEL DESIGN 

Design of timber and steel 
structures; tension and 
compression members; 
beams; beam- columns; built-
up members; plate girders; 
connections; ASD and LRFD 
methods, design practice. 
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ล ำดับ ลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์  
(Graduate Attributes) 

ตำมข้อตกลง Washington Accord 

รหัสวิชำ/รำยวิชำ ค ำอธิบำยรำยวิชำ 

Practice in timber and steel 
design and detailing. 

01326324/UNDERGROUND 
ENGINEERING 

Underground construction 
plays crucial role in urban 
development, as well as 
mitigation of natural hazards, 
waste management and 
environmental protection. 
Solution of problems and 
satisfactory completion of 
projects in each of these areas 
cannot be accomplished 
without a solid understanding 
in design of safe and 
economical underground 
structures. This subject 
includes excavation and 
tunneling, ground 
improvement and 
stabilization, landfill cover and 
impermeable barrier. 

01326331/MECHANICS OF 
MATERIALS II 

Shear center; unsymmetrical 
bending; curves beams; beams 
on elastic foundation; torsion 
of shafts of noncircular cross-
section, torsion of thin-walled 
section; thick wall cylinder; 
composite beams; medium 
length column and long 
column, critical load, Euler 
formula; strain energy method; 
Structures subject to impacts 
loads; theories of failure. 

01326431/STRUCTURAL 
DYNAMICS 

Description and problems of 
structural dynamics, single-
degree-of- freedom system; 
undamped and damped free 
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ล ำดับ ลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์  
(Graduate Attributes) 

ตำมข้อตกลง Washington Accord 

รหัสวิชำ/รำยวิชำ ค ำอธิบำยรำยวิชำ 

vibration; transient response; 
time domain and frequency 
domain analyses; generalized 
systems; multi-degree-of-
freedom systems; Eigen value 
problem; mode shapes and 
eigen frequencies. 

01326441/SUSTAINABLE 
BUILDING DESIGN 

Sustainable design of buildings 
and civil infrastructures, 
Analysis and design of 
reinforced concrete building 
structures: continuous beams 
and frame, flat slab and flat 
plate floor system, shear 
walls, analysis of vibration and 
dynamic response of structural 
systems to periodic force, 
arbitrary loading and support 
motion and practice in 
building design, Environmental 
impact aspects. 

01326442/PRESTRESSED 
CONCRETE DESIGN 

Basics concept of prestressing; 
materials and systems for 
prestressing; partial loss of 
prestress; flexural design of 
prestressed concrete 
elements: tendon profiles, 
load capacity, number of 
tendons; shear and torsional 
strength design; introduction 
to prestressing floor system. 

01326443/BRIDGE DESIGN Introduction: history, 
elements, needs and 
management; design methods: 
specification and standards, 
structural analysis in bridges, 
theories of load distribution 
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ล ำดับ ลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์  
(Graduate Attributes) 

ตำมข้อตกลง Washington Accord 

รหัสวิชำ/รำยวิชำ ค ำอธิบำยรำยวิชำ 

and application, design of 
simply supported bridge in 
reinforced concrete, 
prestressed concrete, and 
steel bridge. 

01326444/STRUCTURAL 
EVALUATION AND 
RETROFITTING 

Importance and principle for 
evaluation, maintenance, 
repair and 
strengthening; types and 
causes of structural damage 
and deterioration; inspection 
and evaluation of structure; 
principle and procedure of 
maintenance, repair and 
strengthening. 

01326263/HYDROLOGY Hydrologic cycles; weather 
circulation, precipitation, 
interception, evaporation; 
transpiration 
evapotranspiration, infiltration, 
groundwater flow, stream 
flow, stream flow hydrographs 
and analysis, relation between 
precipitation and runoff, 
frequency analysis and 
probability in hydrology, flood 
forecasting and flood routing. 

01326451/HIGHWAY 
ENGINEERING 

Historical development of 
highways, highway 
administration and 
organization, principles of 
highway planning and traffic 
analysis, geometric design and 
operations, highway finance 
and economic, flexible, and 
rigid pavement design, 
highway materials, 
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ล ำดับ ลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์  
(Graduate Attributes) 

ตำมข้อตกลง Washington Accord 

รหัสวิชำ/รำยวิชำ ค ำอธิบำยรำยวิชำ 

construction and maintenance 
of highways, highway safety. 

2 กำรวิเครำะห์ปัญหำ (Problem Analysis) 
- สามารถระบุ ตั้งสมการ วิจัย สืบค้น และวิเคราะห์ ปญัหา
ทางวิศวกรรมที่ซับซ้อน เพื่อให้ไดข้้อสรุป ของปัญหาที่มี
นัยส าคญั โดยใช้ หลักการทาง คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
ธรรมชาติ และ วิทยาการทางวิศวกรรมศาสตร ์

01326498/CAPSTONE 
PROJECT 

This course consists of open-
ended design projects that 
incorporate fundamental and 
advanced concepts in CE 
Students will analyze, design, 
and implement innovative 
prototypes which require 
application of standards and 
realistic engineering 
constraints. Students from 
alternative study programs can 
extend their work from the 
alternative study programs. 
Each team of 1 to 4 students 
must design and implement a 
prototype of the proposed 
innovation. Measurements, 
simulations, and/or 
characterization of the 
proposed solution is 
performed to demonstrate 
that the design objectives and 
specifications have been met. 
The final design reports must 
address issues, as appropriate, 
that are related to engineering 
economics, commercialization, 
manufacturability, 
environmental, social issues, 
ethics, and health and safety. 
Each team must prepare and 
deliver oral presentations and 
demonstrations of their design 
prototype. 
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ล ำดับ ลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์  
(Graduate Attributes) 

ตำมข้อตกลง Washington Accord 

รหัสวิชำ/รำยวิชำ ค ำอธิบำยรำยวิชำ 

01006805/INDUSTRIAL 
INTERNSHIP 

During their four-year selected 
studies, students are required 
to complete a short-term 
industrial placement within 
professional selected 
environments. It takes place 
during a summer period. This 
course allows students to put 
into practice under conditions 
reflecting their future activities 
and responsibilities. The work, 
carried out under the 
responsibility of the firm 
involved, is presented in a 
written report. 

01326221/ENGINEERING 
GEOLOGY AND 
ENVIRONMENT 

Geological Engineering and 
Environment provides an 
interpretation of the geological 
setting, integrating geological 
conditions into engineering 
design and construction, and 
provides engineering solutions 
that take into account both 
ground conditions and 
environment. This subject 
covers the area of geological 
engineering, such as forming 
and characterization of earth 
materials, compaction, 
hydrogeology and site 
investigations 

01326233/ADVANCED 
MATHEMATICS FOR CIVIL 
ENGINEERING 

Linear algebra; introduction to 
the theory of approximations; 
solution of algebraic and 
transcendental equations; 
solutions of linear systems; 
interpolation; least squares; 
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ล ำดับ ลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์  
(Graduate Attributes) 

ตำมข้อตกลง Washington Accord 

รหัสวิชำ/รำยวิชำ ค ำอธิบำยรำยวิชำ 

numerical integration and 
differentiation; first and 
second order differential 
equations; Fourier transforms 
and Laplace transforms; vector 
calculus 

01006803/ENGINEERING 
MECHANICS 

Force systems, resultant, 
equilibrium, fluid statics, 
kinematics and kinetics of 
particles and rigid bodies, 
Newton’s second law of 
motion, work and energy, 
impulse and momentum. 

01326231/MECHANICS OF 
MATERIALS 1 

A study of forces and stresses, 
stresses and strains 
relationship, stress in beams, 
shear force and bending 
moment diagrams, deflection 
of beams, torsion, buckling of 
columns, Mohr’s circle, 
combined stresses, and failure 
criterion. 

01326601/HYDRAULICS Properties of fluid, fluid static, 
dynamics and kinematics of 
fluid flow, energy equations in 
steady flow, momentum and 
dynamic forces in fluid flow, 
similitude and dimensional 
analysis, flow of 
incompressible fluid in pipes, 
open-channel flow, 
groundwater flow, stream 
flow, fluid flow 
measurements, and unsteady 
flow problems. 

01006805/INDUSTRIAL 
INTERNSHIP 

During their four-year selected 
studies, students are required 
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ล ำดับ ลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์  
(Graduate Attributes) 

ตำมข้อตกลง Washington Accord 

รหัสวิชำ/รำยวิชำ ค ำอธิบำยรำยวิชำ 

to complete a short-term 
industrial placement within 
professional selected 
environments. It takes place 
during a summer period. This 
course allows students to put 
into practice under conditions 
reflecting their future activities 
and responsibilities. The work, 
carried out under the 
responsibility of the firm 
involved, is presented in a 
written report. 

01326506/GEOTECHNICAL 
ENGINEERING 

Subsurface investigation and 
testing. Fundamental analysis 
of engineering soil properties 
including strength and 
stiffness. Slope stability, failure 
and stabilization. It also covers 
the design of simple 
geotechnical structures such 
as shallow foundation, deep 
foundation, slopes and 
retaining walls. 

01326332/THEORY OF 
STRUCTURES 

Analysis of indeterminate 
structures by elastic load 
method, methods of slope 
and deflection, moment 
distribution, strain energy, 
influence line of indeterminate 
structures, introduction to 
plastic analysis, approximate 
analysis, and introduction to 
matrix structural analysis. 

01326333/STRUCTURAL 
ANALYSIS 

Analysis of indeterminate 
structures by elastic load 
method, methods of slope 
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ล ำดับ ลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์  
(Graduate Attributes) 

ตำมข้อตกลง Washington Accord 

รหัสวิชำ/รำยวิชำ ค ำอธิบำยรำยวิชำ 

and deflection, moment 
distribution, strain energy, 
influence line of indeterminate 
structures, introduction to 
plastic analysis, approximate 
analysis, and introduction to 
matrix structural analysis. 

01326351/TRANSPORT 
ENGINEERING 

Characteristics of 
transportation system: land, 
railway, air, and other 
transportation systems, 
transportation system analysis, 
urban and regional 
transportation planning, 
principles of highway planning 
and traffic analysis including 
level of service analysis, 
geometric design and 
operations, highway finance 
and economic, transportation 
demand analysis, 
transportation system 
management 

01326602/ HYDRAULIC 
ENGINEERING 

Application of fluid mechanics 
principles and hydrology to 
study and practice of hydraulic 
engineering, piping systems, 
water hammer, pumps and 
turbines, open channel flow 
and design, reservoir, dams, 
spillways, hydraulic models, 
irrigation, hydrological data 
analysis, precipitation and 
runoff relationship, and 
drainage. 

01326301/REINFORCED 
CONCRETE DESIGN 

Fundamental behavior in 
thrust, flexure, torsion, shear, 
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ล ำดับ ลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์  
(Graduate Attributes) 

ตำมข้อตกลง Washington Accord 

รหัสวิชำ/รำยวิชำ ค ำอธิบำยรำยวิชำ 

bond and interaction among 
these forces, design of 
reinforced concrete structural 
components by working stress 
and strength design concepts, 
and design practice. Practice in 
reinforced concrete design and 
detailing, Earthquake-resistant 
and wind-resistant designs. 

01326342/TIMBER AND 
STEEL DESIGN 

Design of timber and steel 
structures; tension and 
compression members; 
beams; beam- columns; built-
up members; plate girders; 
connections; ASD and LRFD 
methods, design practice. 
Practice in timber and steel 
design and detailing. 

01326324/UNDERGROUND 
ENGINEERING 

Underground construction 
plays crucial role in urban 
development, as well as 
mitigation of natural hazards, 
waste management and 
environmental protection. 
Solution of problems and 
satisfactory completion of 
projects in each of these areas 
cannot be accomplished 
without a solid understanding 
in design of safe and 
economical underground 
structures. This subject 
includes excavation and 
tunneling, ground 
improvement and 
stabilization, landfill cover and 
impermeable barrier. 
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ล ำดับ ลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์  
(Graduate Attributes) 

ตำมข้อตกลง Washington Accord 

รหัสวิชำ/รำยวิชำ ค ำอธิบำยรำยวิชำ 

01326331/MECHANICS OF 
MATERIALS II 

Shear center; unsymmetrical 
bending; curves beams; beams 
on elastic foundation; torsion 
of shafts of noncircular cross-
section, torsion of thin-walled 
section; thick wall cylinder; 
composite beams; medium 
length column and long 
column, critical load, Euler 
formula; strain energy method; 
Structures subject to impacts 
loads; theories of failure. 

01326431/STRUCTURAL 
DYNAMICS 

Description and problems of 
structural dynamics, single-
degree-of- freedom system; 
undamped and damped free 
vibration; transient response; 
time domain and frequency 
domain analyses; generalized 
systems; multi-degree-of-
freedom systems; Eigen value 
problem; mode shapes and 
eigen frequencies. 

01326441/SUSTAINABLE 
BUILDING DESIGN 

Sustainable design of buildings 
and civil infrastructures, 
Analysis and design of 
reinforced concrete building 
structures: continuous beams 
and frame, flat slab and flat 
plate floor system, shear 
walls, analysis of vibration and 
dynamic response of structural 
systems to periodic force, 
arbitrary loading and support 
motion and practice in 
building design, Environmental 
impact aspects. 
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ล ำดับ ลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์  
(Graduate Attributes) 

ตำมข้อตกลง Washington Accord 

รหัสวิชำ/รำยวิชำ ค ำอธิบำยรำยวิชำ 

01326442/PRESTRESSED 
CONCRETE DESIGN 

Basics concept of prestressing; 
materials and systems for 
prestressing; partial loss of 
prestress; flexural design of 
prestressed concrete 
elements: tendon profiles, 
load capacity, number of 
tendons; shear and torsional 
strength design; introduction 
to prestressing floor system. 

01326443/BRIDGE DESIGN Introduction: history, 
elements, needs and 
management; design methods: 
specification and standards, 
structural analysis in bridges, 
theories of load distribution 
and application, design of 
simply supported bridge in 
reinforced concrete, 
prestressed concrete, and 
steel bridge. 

01326444/ STRUCTURAL 
EVALUATION AND 
RETROFITTING 

Importance and principle for 
evaluation, maintenance, 
repair and 
strengthening; types and 
causes of structural damage 
and deterioration; inspection 
and evaluation of structure; 
principle and procedure of 
maintenance, repair and 
strengthening. 

01326263/HYDROLOGY Hydrologic cycles; weather 
circulation, precipitation, 
interception, evaporation; 
transpiration 
evapotranspiration, infiltration, 
groundwater flow, stream 
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flow, stream flow hydrographs 
and analysis, relation between 
precipitation and runoff, 
frequency analysis and 
probability in hydrology, flood 
forecasting and flood routing. 

01326461/WATER 
RESOURCE MANAGEMENT 

Understanding processes in 
hydrologic cycle that includes 
measurement, computation, 
estimation, and determination 
in each area. Water resources 
problems, the conception, 
planning and design of 
functional elements and 
facilities to control and utilize 
water, basic to all water 
management. 

01326462/ENVIRONMENTAL 
SYSTEMS AND 
MANAGEMENT 

Basic interrelating effects on 
environment in terms of 
environmental engineering 
aspects, and analysis for 
decision making in 
environmental protection 
programs, public policy and 
action, arrangement of 
organizations and institutes 
related to environmental 
management including their 
structures and roles, 
environmental policy 
development, management 
approaches and program 
implementation, and case 
studies of specific 
environmental protection. 

01326416/CONSTRUCTION 
PLANNING AND CONTROL 

Introduction, Project Life 
Cycle, Overview of Project 
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Controls, Scope Definition, 
Establishing the WBS - 
Introduce the Project, Basic 
CPM Theory 
(Forward/Backward Pass), 
Gantt chart, PERT; Introduction 
to Primavera Project Planner 
(v6);Synergy Access/, Microsoft 
Project; File Management, 
Creating the Project, Data 
Input - Enterprise and Project 
Definition, WBS, Calendars; 
Constraints, Data Input - 
Activities and Logic, 
Calculations, Formatting Data 
– Group & Sort, Filters, 
Layouts, Print Preview, 
Progress Reporting - 
Forecasting and Comparing 
Current with a Baseline, 
Resource Management –
Budget Control, Revenue, 
Cost, and Margin, Resource 
Analysis - Resource Utilization 
and Cumulative Curves, 
Probability and Risk, Delay 
Claims - Entitlement and 
Qualitative Issues, Time Impact 
Analysis - Qualitative Issues 

3 กำรออกแบบ/พัฒนำหำค ำตอบของปัญหำ  
(Design/Development of Solutions) 
- สามารถพัฒนาหาค าตอบของปัญหาทาง วิศวกรรมที่
ซับซ้อน และออกแบบระบบ ช้ินงาน หรือกระบวนการ 
ตามความจ าเป็นและเหมาะสม กบัข้อพิจารณาทางด้าน
สาธารณสุข ความปลอดภัย วัฒนธรรม สังคม และ
สิ่งแวดล้อม 

01326498/CAPSTONE 
PROJECT 

This course consists of open-
ended design projects that 
incorporate fundamental and 
advanced concepts in CE 
Students will analyze, design, 
and implement innovative 
prototypes which require 
application of standards and 



- 33 -  

ล ำดับ ลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์  
(Graduate Attributes) 

ตำมข้อตกลง Washington Accord 

รหัสวิชำ/รำยวิชำ ค ำอธิบำยรำยวิชำ 

realistic engineering 
constraints. Students from 
alternative study programs can 
extend their work from the 
alternative study programs. 
Each team of 1 to 4 students 
must design and implement a 
prototype of the proposed 
innovation. Measurements, 
simulations, and/or 
characterization of the 
proposed solution is 
performed to demonstrate 
that the design objectives and 
specifications have been met. 
The final design reports must 
address issues, as appropriate, 
that are related to engineering 
economics, commercialization, 
manufacturability, 
environmental, social issues, 
ethics, and health and safety. 
Each team must prepare and 
deliver oral presentations and 
demonstrations of their design 
prototype. 

01006805/INDUSTRIAL 
INTERNSHIP 

During their four-year selected 
studies, students are required 
to complete a short-term 
industrial placement within 
professional selected 
environments. It takes place 
during a summer period. This 
course allows students to put 
into practice under conditions 
reflecting their future activities 
and responsibilities. The work, 
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carried out under the 
responsibility of the firm 
involved, is presented in a 
written report. 

01006715/COMPUTER 
PROGRAMMING 

Computer concepts; computer 
components; Hardware and 
software interaction; Current 
programming language; 
Programming practices. 

01326502 / HIGHWAY AND 
TRANSPORTATION 
ENGINEERING 

Characteristics of 
transportation system: land, 
railway, air, and other 
transportation systems, 
transportation system analysis, 
urban and regional 
transportation planning, 
principles of highway planning 
and traffic analysis including 
level of service analysis, 
geometric design and 
operations, pavement design, 
highway finance and 
economic, transportation 
demand analysis, 
transportation system 
management. 

01326301/REINFORCED 
CONCRETE DESIGN 

Fundamental behavior in 
thrust, flexure, torsion, shear, 
bond and interaction among 
these forces, design of 
reinforced concrete structural 
components by working stress 
and strength design concepts, 
and design practice. Practice in 
reinforced concrete design and 
detailing, Earthquake-resistant 
and wind-resistant designs. 
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01326342/TIMBER AND 
STEEL DESIGN 

Design of timber and steel 
structures; tension and 
compression members; 
beams; beam- columns; built-
up members; plate girders; 
connections; ASD and LRFD 
methods, design practice. 
Practice in timber and steel 
design and detailing. 

01326324/UNDERGROUND 
ENGINEERING 

Underground construction 
plays crucial role in urban 
development, as well as 
mitigation of natural hazards, 
waste management and 
environmental protection. 
Solution of problems and 
satisfactory completion of 
projects in each of these areas 
cannot be accomplished 
without a solid understanding 
in design of safe and 
economical underground 
structures. This subject 
includes excavation and 
tunneling, ground 
improvement and 
stabilization, landfill cover and 
impermeable barrier. 

01326441/SUSTAINABLE 
BUILDING DESIGN 

Sustainable design of buildings 
and civil infrastructures, 
Analysis and design of 
reinforced concrete building 
structures: continuous beams 
and frame, flat slab and flat 
plate floor system, shear 
walls, analysis of vibration and 
dynamic response of structural 
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systems to periodic force, 
arbitrary loading and support 
motion and practice in 
building design, Environmental 
impact aspects. 

01326442/PRESTRESSED 
CONCRETE DESIGN 

Basics concept of prestressing; 
materials and systems for 
prestressing; partial loss of 
prestress; flexural design of 
prestressed concrete 
elements: tendon profiles, 
load capacity, number of 
tendons; shear and torsional 
strength design; introduction 
to prestressing floor system. 

01326443/BRIDGE DESIGN Introduction: history, 
elements, needs and 
management; design methods: 
specification and standards, 
structural analysis in bridges, 
theories of load distribution 
and application, design of 
simply supported bridge in 
reinforced concrete, 
prestressed concrete, and 
steel bridge. 

01326412/STRATEGIC 
MANAGEMENT FOR 
ENGINEERING 

Strategic management for 
engineering and technology-
based organizations; strategic 
versus operational planning 
approaches to developing 
strategies; influence of 
environment; resources 
(people; materials; 
plant/equipment); 
opportunities; competition; 
strategic change; 
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implementation; control; 
influence of organization size 
and shape. 

01326426/SUSTAINABLE 
INFRASTRCUTURE FOR 
SMART CITIES 

Over the coming decades, 
climate change problems 
project that urban regions will 
be managing extremes of 
precipitation and temperature, 
increased storm frequency 
and intensity, and sea-level 
rise. climate change impacts 
have begun to occur in many 
urban areas and are likely to 
worsen in the future. There is 
urgent need for smart and 
sustainable infrastructure. This 
subject introduces resilient, 
bio-engineered infrastructures 
that can adapt to the 
irreversible impacts of climate 
change and reduce the need 
for standard engineering 
interventions. 

4 กำรสืบค้น (Investigation) 
- สามารถด าเนินการสืบค้นเพื่อหาค าตอบของ ปัญหาทาง
วิศวกรรมที่ซับซ้อน โดยใช้ความรูจ้ากงานวิจัยและวิธีการ
วิจัย รวมถึง การออกแบบการทดลอง การวิเคราะห์ และ
การแปลความหมายของข้อมูล  
การสังเคราะห์ข้อมลูเพื่อให้ได้ผลสรุปที่ เช่ือถือได ้

01006805/INDUSTRIAL 
INTERNSHIP 

During their four-year selected 
studies, students are required 
to complete a short-term 
industrial placement within 
professional selected 
environments. It takes place 
during a summer period. This 
course allows students to put 
into practice under conditions 
reflecting their future activities 
and responsibilities. The work, 
carried out under the 
responsibility of the firm 
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involved, is presented in a 
written report. 

01326498/CAPSTONE 
PROJECT 

This course consists of open-
ended design projects that 
incorporate fundamental and 
advanced concepts in CE 
Students will analyze, design, 
and implement innovative 
prototypes which require 
application of standards and 
realistic engineering 
constraints. Students from 
alternative study programs can 
extend their work from the 
alternative study programs. 
Each team of 1 to 4 students 
must design and implement a 
prototype of the proposed 
innovation. Measurements, 
simulations, and/or 
characterization of the 
proposed solution is 
performed to demonstrate 
that the design objectives and 
specifications have been met. 
The final design reports must 
address issues, as appropriate, 
that are related to engineering 
economics, commercialization, 
manufacturability, 
environmental, social issues, 
ethics, and health and safety. 
Each team must prepare and 
deliver oral presentations and 
demonstrations of their design 
prototype. 
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01226324/UNDERGROUND 
ENGINEERING 

Underground construction 
plays crucial role in urban 
development, as well as 
mitigation of natural hazards, 
waste management and 
environmental protection. 
Solution of problems and 
satisfactory completion of 
projects in each of these areas 
cannot be accomplished 
without a solid understanding 
in design of safe and 
economical underground 
structures. This subject 
includes excavation and 
tunneling, ground 
improvement and 
stabilization, landfill cover and 
impermeable barrier. 

0132644/STRUCTURAL 
EVALUATION AND 
RETROFITTING 

Importance and principle for 
evaluation, maintenance, 
repair and 
strengthening; types and 
causes of structural damage 
and deterioration; inspection 
and evaluation of structure; 
principle and procedure of 
maintenance, repair and 
strengthening. 

01326414/PROJECT 
FEASIBILITY ANALYSIS 

Stages of project feasibility 
analysis: identification stage; 
pre-selection stage; analysis 
stage: market analysis; 
technical analysis; 
management analysis; financial 
analysis; social profitability 
analysis and analysis of other 
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effects; evaluation and 
decision stage; project 
implementation stages. 

5 กำรใช้เคร่ืองมือทันสมัย (Modern Tool Usage) 
- สามารถสร้าง เลือกใช้ เทคนิควิธี ทรัพยากร และ ใช้
เครื่องมือทันสมยัทางวิศวกรรมและเทคโนโลยสีารสนเทศ 
รวมถึงการพยากรณ์ การท าแบบจ าลองของงานทาง
วิศวกรรมที่ซับซ้อนที่ เข้าใจถึงข้อจ ากัดของเครื่องมือต่างๆ 

01326233/ADVANCED 
MATHEMATICS FOR CIVIL 
ENGINEERING 

Linear algebra; introduction to 
the theory of approximations; 
solution of algebraic and 
transcendental equations; 
solutions of linear systems; 
interpolation; least squares; 
numerical integration and 
differentiation; first and 
second order differential 
equations; Fourier transforms 
and Laplace transforms; vector 
calculus 

01006715/COMPUTER 
PROGRAMMING 

Computer concepts; computer 
components; Hardware and 
software interaction; Current 
programming language; 
Programming practices. 

01326498/CAPSTONE 
PROJECT 

This course consists of open-
ended design projects that 
incorporate fundamental and 
advanced concepts in CE 
Students will analyze, design, 
and implement innovative 
prototypes which require 
application of standards and 
realistic engineering 
constraints. Students from 
alternative study programs can 
extend their work from the 
alternative study programs. 
Each team of 1 to 4 students 
must design and implement a 
prototype of the proposed 
innovation. Measurements, 
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simulations, and/or 
characterization of the 
proposed solution is 
performed to demonstrate 
that the design objectives and 
specifications have been met. 
The final design reports must 
address issues, as appropriate, 
that are related to engineering 
economics, commercialization, 
manufacturability, 
environmental, social issues, 
ethics, and health and safety. 
Each team must prepare and 
deliver oral presentations and 
demonstrations of their design 
prototype. 

01326432/COMPUTER 
APPLICATIONS FOR 
STRUCTURES 

Introduction to numerical 
methods; computer 
programming techniques; 
computer applications in 
structural analysis and design, 
application of finite element 
method in structural analysis. 

01326444/STRUCTURAL 
EVALUATION AND 
RETROFITTING 

Importance and principle for 
evaluation, maintenance, 
repair and 
strengthening; types and 
causes of structural damage 
and deterioration; inspection 
and evaluation of structure; 
principle and procedure of 
maintenance, repair and 
strengthening. 

01326314/COMPUTER 
APPLICATIONS IN CIVIL 
ENGINEERING 

Application of computer 
program and software for civil 
engineering, i.e. analysis and 
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design of structure, 
construction management, soil 
engineering and geotechnical 
engineering, water resource 
and environments engineering, 
transportation and traffic 
engineering, open-sources and 
freeware, application for 
information system and 
telecommunication including 
with word processor and 
presentation. 

01326315/ENGINEERNG CAD, 
GRAPHICS AND MODELING 

Course summarizes the 
concepts behind Building 
Information Modeling (BIM), 
the use of Revit’s tools for 
architectural, structural and 
MEP design, Revit basics, 
Viewing the structural model, 
Starting a new project, 
Detailing and drafting, 
Annotation and schedules, 
Construction documentation, 
The Basics of the Building 
Model-columns and walls, 
Frames, Floors and roof, 
Foundations, Stairs and ramps, 
Loading additional building 
components, Viewing the 
Building Model, Dimensions 
and constraints, Developing 
the building model, 
Presentation and visualization 
techniques. 

01326412/STRATEGIC 
MANAGEMENT FOR 
ENGINEERING 

Strategic management for 
engineering and technology-
based organizations; strategic 
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versus operational planning 
approaches to developing 
strategies; influence of 
environment; resources 
(people; materials; 
plant/equipment); 
opportunities; competition; 
strategic change; 
implementation; control; 
influence of organization size 
and shape. 

01326416/ CONSTRUCTION 
PLANNING AND CONTROL 

Introduction, Project Life 
Cycle, Overview of Project 
Controls, Scope Definition, 
Establishing the WBS - 
Introduce the Project, Basic 
CPM Theory 
(Forward/Backward Pass), 
Gantt chart, PERT; Introduction 
to Primavera Project Planner 
(v6);Synergy Access/, Microsoft 
Project; File Management, 
Creating the Project, Data 
Input - Enterprise and Project 
Definition, WBS, Calendars; 
Constraints, Data Input - 
Activities and Logic, 
Calculations, Formatting Data 
– Group & Sort, Filters, 
Layouts, Print Preview, 
Progress Reporting - 
Forecasting and Comparing 
Current with a Baseline, 
Resource Management –
Budget Control, Revenue, 
Cost, and Margin, Resource 
Analysis - Resource Utilization 
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and Cumulative Curves, 
Probability and Risk, Delay 
Claims - Entitlement and 
Qualitative Issues, Time Impact 
Analysis - Qualitative Issues 

01326417/CONSTRUCTION 
TECHNOLOGY AND 
EQUIPMENT 

Underground construction: 
Small basement construction, 
Piling system, Caisson, 
Cofferdam, Diaphragm wall, 
Tunneling, Dam, Temporary 
and structural work, Design 
and construction, Temporary 
work, Scaffolding and 
formwork, Underpinning 
Civil construction: 
Construction methods and 
problems in selected civil 
engineering works Prestressed 
concrete construction, Soil 
improvement, Drainage work, 
Airport construction and 
concrete construction 
System services in the 
building: Climate and 
temperature characteristics, 
Electrical, Lighting, Sound 
systems, Electrical equipment 
installation, Sanitation 
systems, Cold water pipes, Hot 
water systems, Gas systems, 
Waste disposal, Air 
conditioning system, 
Ventilation system, Air suction 
and compressed air system, 
Transportation in the building, 
Fire protection systems in 
buildings 
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Construction equipment: 
Equipment for lifting and 
unloading materials, 
Equipment used in soil, 
concrete work, building 
construction, foundation work, 
excavation work, drilling work, 
building work and other types 
of construction work, 
Equipment maintenance, 
Equipment utilization planning 

01326418/BUILDING 
INFORMATION MODELING 
AND INTEGRATION 

Introduction to this course 
capstone to minor module 
with Revit, Navisworks, other 
software laboratory , 
Introduction to BIM, Software 
Tools, Term Project 
Description, BIM and Project 
Delivery, BIM and 
Sustainability, BIM and Cost 

Estimating / 4D Simulation, 
Legal Considerations, BIM for 
Facility Management, BIM and 
Infrastructure, BIM and Risk 
Management / Dispute 
Resolution, BIM-based Model 
Checking, The Future of 
Building Information Modeling, 
Review project and Class 
Survey 

01326353/INTRODUCTION 
TO GEOGRAPHIC 
INFORMATION SYSTEM 

Introduction to Geographic 
Information System (GIS), 
fundamental elements of GIS, 
structure, and formats of GIS 
data; data analysis through 
GIS, application of GIS in 
several projects studies. 
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01326318/SOCIAL MEDIA 
MARKETING 

This course introduces the 
student to the complexities, 
challenges, and opportunities 
that social and new media 
create for marketers. The 
course covers topics including 
the role of social media in 
marketing, conducting a social 
media audit, creating and 
managing brand presences on 
social media, creating unpaid 
and paid social content, native 
advertising and influencers, 
and differences with online 
video. Students will work 
hands-on with relevant social 
media tools and analytics, 
with a dual focus on strategic 
understanding and tactical 
campaign development. 

6 วิศวกรและสังคม (The Engineer and Society) 
- สามารถใช้เหตุและผลจากหลักการและความรู้ที่ ได้รับ 
มาประเมินประเด็นและผลกระทบต่างๆ ทางสังคม ชีวอนา
มัย ความปลอดภัย กฎหมาย และวัฒนธรรมที่เกี่ยวพันกับ
การปฏิบัติวิชาชีพวิศวกรรม 

01006805/INDUSTRIAL 
INTERNSHIP 

During their four-year selected 
studies, students are required 
to complete a short-term 
industrial placement within 
professional selected 
environments. It takes place 
during a summer period. This 
course allows students to put 
into practice under conditions 
reflecting their future activities 
and responsibilities. The work, 
carried out under the 
responsibility of the firm 
involved, is presented in a 
written report. 

01326498/CAPSTONE 
PROJECT 

This course consists of open-
ended design projects that 
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incorporate fundamental and 
advanced concepts in CE 
Students will analyze, design, 
and implement innovative 
prototypes which require 
application of standards and 
realistic engineering 
constraints. Students from 
alternative study programs can 
extend their work from the 
alternative study programs. 
Each team of 1 to 4 students 
must design and implement a 
prototype of the proposed 
innovation. Measurements, 
simulations, and/or 
characterization of the 
proposed solution is 
performed to demonstrate 
that the design objectives and 
specifications have been met. 
The final design reports must 
address issues, as appropriate, 
that are related to engineering 
economics, commercialization, 
manufacturability, 
environmental, social issues, 
ethics, and health and safety. 
Each team must prepare and 
deliver oral presentations and 
demonstrations of their design 
prototype. 

7 สิ่งแวดล้อมและควำมยั่งยนื (Environment and 
Sustainability) 
- สามารถเข้าใจผลกระทบของค าตอบของปัญหางานทาง
วิศวกรรมในบริบทของสังคมและสิ่งแวดล้อม และสามารถ
แสดงความรู้และความจ าเป็นของการพัฒนาท่ียั่งยืน 

01326221/ENGINEERING 
GEOLOGY AND 
ENVIRONMENT 

Geological Engineering and 
Environment provides an 
interpretation of the geological 
setting, integrating geological 
conditions into engineering 
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design and construction, and 
provides engineering solutions 
that take into account both 
ground conditions and 
environment. This subject 
covers the area of geological 
engineering, such as forming 
and characterization of earth 
materials, compaction, 
hydrogeology and site 
investigations 

01326313/PRINCIPLE OF 
INFRASTRUCTURE 
ENGINEERING 

Principle of infrastructure 
planning and management of 
urban planning and large-scale 
projects, i.e. transportation, 
electric system, public water, 
drainage; detail design of 
transportation, energy, 
economics, resources, social, 
environments and laws. 

01326426/SUSTAINABLE 
INFRASTRUCTURE FOR 
SMART CITIES 

Over the coming decades, 
climate change problems 
project that urban regions will 
be managing extremes of 
precipitation and temperature, 
increased storm frequency 
and intensity, and sea-level 
rise. climate change impacts 
have begun to occur in many 
urban areas and are likely to 
worsen in the future. There is 
urgent need for smart and 
sustainable infrastructure. This 
subject introduces resilient, 
bio-engineered infrastructures 
that can adapt to the 
irreversible impacts of climate 
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change and reduce the need 
for standard engineering 
interventions. 

01326441/SUSTAINABLE 
BUILDING DESIGN 

Sustainable design of buildings 
and civil infrastructures, 
Analysis and design of 
reinforced concrete building 
structures: continuous beams 
and frame, flat slab and flat 
plate floor system, shear 
walls, analysis of vibration and 
dynamic response of structural 
systems to periodic force, 
arbitrary loading and support 
motion and practice in 
building design, Environmental 
impact aspects. 

01326362/FUNDAMENTALS 
OF AIR POLLUTION AND ITS 
CONTROL 

Nature of air pollution, types, 
causes and effects of air 
pollutants, air quality 
management, air quality 
standards, air pollution 
monitoring, meteorological 
aspects of air pollution and 
atmospheric self- purifying 
processes, integrated 
approach in air pollution 
management, control 
principles for particulate and 
gaseous pollutants, global 
warming, ozone layer 
depletion and acid rain. 

01326363/WATER SUPPLY 
AND SANITARY ENGINEERING 

Sources of water supply, 
drinking water standards, 
quality requirement, 
groundwater sampling, water 
transmission and distribution, 
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water treatment technique, 
screening coagulation and 
flocculation, sedimentation, 
filtration, disinfection, 
softening, iron removal, taste 
and odor removal. 

01326461/WATER 
RESOURCE MANAGEMENT 

Understanding processes in 
hydrologic cycle that includes 
measurement, computation, 
estimation, and determination 
in each area. Water resources 
problems, the conception, 
planning and design of 
functional elements and 
facilities to control and utilize 
water, basic to all water 
management. 

01326462/ENVIRONMENTAL 
SYSTEMS AND 
MANAGEMENT 

Basic interrelating effects on 
environment in terms of 
environmental engineering 
aspects, and analysis for 
decision making in 
environmental protection 
programs, public policy and 
action, arrangement of 
organizations and institutes 
related to environmental 
management including their 
structures and roles, 
environmental policy 
development, management 
approaches and program 
implementation, and case 
studies of specific 
environmental protection. 

01326414/PROJECT 
FEASIBILITY ANALYSIS 

Stages of project feasibility 
analysis: identification stage; 
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pre-selection stage; analysis 
stage: market analysis; 
technical analysis; 
management analysis; financial 
analysis; social profitability 
analysis and analysis of other 
effects; evaluation and 
decision stage; project 
implementation stages. 

8 จรรยำบรรณวิชำชีพ (Ethics) 
- สามารถใช้หลักการทางจรรยาบรรณและมีส านึก 
รับผิดชอบต่อมาตรฐานการปฏิบัตวิิชาชีพวิศวกรรม 

01006805/INDUSTRIAL 
INTERNSHIP 

During their four-year selected 
studies, students are required 
to complete a short-term 
industrial placement within 
professional selected 
environments. It takes place 
during a summer period. This 
course allows students to put 
into practice under conditions 
reflecting their future activities 
and responsibilities. The work, 
carried out under the 
responsibility of the firm 
involved, is presented in a 
written report. 

01326242/CIVIL 
ENGINEERING MATERIALS 
TESTING LABORATORY 
 

The fundamental behaviors 
and properties, introduction to 
inspecting and testing of 
various civil engineering 
materials, steel and rebar, 
wood, cement, aggregates and 
admixtures, fresh and 
hardened concrete, highway 
materials, other Civil 
Engineering materials. 

01326322/SOIL MECHANICS 
LABORATORY 

Laboratory testing for 
determination of the physical 
and engineering properties of 
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soils: specific gravity, grained 
size analysis, Atterberg’s limits, 
permeability value, 
compaction, CBR, unconfined 
compressive strength, and 
shear strength, settlement; 
field practices, soil 
exploration, sampling, field 
density test, Dutch cone and 
vane shear test, plate bearing 
test, report writing and its 
application. 

01326301/REINFORCED 
CONCRETE DESIGN 

Fundamental behavior in 
thrust, flexure, torsion, shear, 
bond and interaction among 
these forces, design of 
reinforced concrete structural 
components by working stress 
and strength design concepts, 
and design practice. Practice in 
reinforced concrete design and 
detailing, Earthquake-resistant 
and wind-resistant designs. 

01326342/TIMBER AND 
STEEL DESIGN 

Design of timber and steel 
structures; tension and 
compression members; 
beams; beam- columns; built-
up members; plate girders; 
connections; ASD and LRFD 
methods, design practice. 
Practice in timber and steel 
design and detailing. 

01326498/CAPSTONE 
PROJECT 

This course consists of open-
ended design projects that 
incorporate fundamental and 
advanced concepts in CE 
Students will analyze, design, 
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and implement innovative 
prototypes which require 
application of standards and 
realistic engineering 
constraints. Students from 
alternative study programs can 
extend their work from the 
alternative study programs. 
Each team of 1 to 4 students 
must design and implement a 
prototype of the proposed 
innovation. Measurements, 
simulations, and/or 
characterization of the 
proposed solution is 
performed to demonstrate 
that the design objectives and 
specifications have been met. 
The final design reports must 
address issues, as appropriate, 
that are related to engineering 
economics, commercialization, 
manufacturability, 
environmental, social issues, 
ethics, and health and safety. 
Each team must prepare and 
deliver oral presentations and 
demonstrations of their design 
prototype. 

9 กำรท ำงำนเด่ียวและท ำงำนเป็นทีม (Individual and 
Team work) 
- ท าหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพท้ังในด้านการ ท างาน
เดี่ยว และการท างานในฐานะผู้ร่วมทีมหรือ ผู้น าทีมที่มี
ความหลากหลายของสาขาวิชาชีพ 

01326252/SURVEYING CAMP Field practice surveying work; 
basic field works, leveling; 
principles and applications of 
theodolites; distance and 
direction measurements; 
errors in surveying, acceptable 
error, data correction, 
triangulation; precise 
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determination of azimuth; 
precise traverse plane 
coordinate system, precise 
leveling; topographic survey; 
map plotting, setting up 
horizontal and vertical curves. 

01326262/HYDRAULICS 
LABORATORY 

Experiments on properties of 
fluids, fluid statics, kinematics 
of fluid flow, energy equation 
in a steady flow, momentum 
and dynamic forces in fluid 
flow, flow of incompressible 
fluid in pipes, open channel 
flow, fluid measurements, 
unsteady flow problems. 

01006805/INDUSTRIAL 
INTERNSHIP 

During their four-year selected 
studies, students are required 
to complete a short-term 
industrial placement within 
professional selected 
environments. It takes place 
during a summer period. This 
course allows students to put 
into practice under conditions 
reflecting their future activities 
and responsibilities. The work, 
carried out under the 
responsibility of the firm 
involved, is presented in a 
written report. 

01326242/CIVIL 
ENGINEERING MATERIALS 
TESTING LABORATORY 

The fundamental behaviors 
and properties, introduction to 
inspecting and testing of 
various civil engineering 
materials, steel and rebar, 
wood, cement, aggregates and 
admixtures, fresh and 
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hardened concrete, highway 
materials, other Civil 
Engineering materials. 

01326322/SOIL MECHANICS 
LABORATORY 

Laboratory testing for 
determination of the physical 
and engineering properties of 
soils: specific gravity, grained 
size analysis, Atterberg’s limits, 
permeability value, 
compaction, CBR, unconfined 
compressive strength, and 
shear strength, settlement; 
field practices, soil 
exploration, sampling, field 
density test, Dutch cone and 
vane shear test, plate bearing 
test, report writing and its 
application. 

01326498/CAPSTONE 
PROJECT 

This course consists of open-
ended design projects that 
incorporate fundamental and 
advanced concepts in CE 
Students will analyze, design, 
and implement innovative 
prototypes which require 
application of standards and 
realistic engineering 
constraints. Students from 
alternative study programs can 
extend their work from the 
alternative study programs. 
Each team of 1 to 4 students 
must design and implement a 
prototype of the proposed 
innovation. Measurements, 
simulations, and/or 
characterization of the 
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proposed solution is 
performed to demonstrate 
that the design objectives and 
specifications have been met. 
The final design reports must 
address issues, as appropriate, 
that are related to engineering 
economics, commercialization, 
manufacturability, 
environmental, social issues, 
ethics, and health and safety. 
Each team must prepare and 
deliver oral presentations and 
demonstrations of their design 
prototype. 

01326315/ BUSINESS 
LEADERSHIP, TEAMS AND 
ORGANIZATIONS 

This course is designed to 
provide students with a 
comprehensive understanding 
of the theories, practices, and 
ethics of leadership; 
specifically, the impact of 
leadership within a business 
environment. Students will be 
provided with the knowledge 
and skills necessary to 
enhance their ability to be 
effective leaders. A systematic 
approach to leadership 
development is emphasized 
through contemporary 
readings on leadership, files, 
and experiential exercises. The 
course is for the students to 
learn the theory behind 
creating teams, how to work 
efficiently in a team, and how 
to lead a team that includes 
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different types of personalities, 
group behavior, and 
organizational behavior. 

10 กำรสื่อสำร (Communication) 
- สามารถสื่อสารงานวิศวกรรมที่ซบัซ้อนกับกลุ่มผู้ ปฏิบัติ
วิชาชีพวิศวกรรมและสังคมโดยรวมได้อย่าง มีประสิทธิผล 
อาทิ สามารถอ่านและเขียนรายงาน ทางวิศวกรรมและ
เตรียมเอกสารการออกแบบงาน วศิวกรรมได้อย่างมี
ประสิทธิผล สามารถน าเสนอ สามารถให้และรับค าแนะน า
งานได้อย่างชัดเจน 

01006805/INDUSTRIAL 
INTERNSHIP 

During their four-year selected 
studies, students are required 
to complete a short-term 
industrial placement within 
professional selected 
environments. It takes place 
during a summer period. This 
course allows students to put 
into practice under conditions 
reflecting their future activities 
and responsibilities. The work, 
carried out under the 
responsibility of the firm 
involved, is presented in a 
written report. 

01326498/CAPSTONE 
PROJECT 

This course consists of open-
ended design projects that 
incorporate fundamental and 
advanced concepts in CE 
Students will analyze, design, 
and implement innovative 
prototypes which require 
application of standards and 
realistic engineering 
constraints. Students from 
alternative study programs can 
extend their work from the 
alternative study programs. 
Each team of 1 to 4 students 
must design and implement a 
prototype of the proposed 
innovation. Measurements, 
simulations, and/or 
characterization of the 
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proposed solution is 
performed to demonstrate 
that the design objectives and 
specifications have been met. 
The final design reports must 
address issues, as appropriate, 
that are related to engineering 
economics, commercialization, 
manufacturability, 
environmental, social issues, 
ethics, and health and safety. 
Each team must prepare and 
deliver oral presentations and 
demonstrations of their design 
prototype. 

01326242/CIVIL 
ENGINEERING MATERIALS 
TESTING LABORATORY 

The fundamental behaviors 
and properties, introduction to 
inspecting and testing of 
various civil engineering 
materials, steel and rebar, 
wood, cement, aggregates and 
admixtures, fresh and 
hardened concrete, highway 
materials, other Civil 
Engineering materials. 

01326315/ B BUSINESS 
LEADERSHIP, TEAMS AND 
ORGANIZATIONS 

This course is designed to 
provide students with a 
comprehensive understanding 
of the theories, practices, and 
ethics of leadership; 
specifically, the impact of 
leadership within a business 
environment. Students will be 
provided with the knowledge 
and skills necessary to 
enhance their ability to be 
effective leaders. A systematic 
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approach to leadership 
development is emphasized 
through contemporary 
readings on leadership, files, 
and experiential exercises. The 
course is for the students to 
learn the theory behind 
creating teams, how to work 
efficiently in a team, and how 
to lead a team that includes 
different types of personalities, 
group behavior, and 
organizational behavior. 

01326317/GLOBAL SOCIAL 
ENTREPRENEURSHIP 

Global social entrepreneurship 
is about how to frame 
problems and devise solutions 
for the world’s most pressing 
challenges. Through 
experiential learning and case 
discussion, students will 
acquire knowledge and 
capabilities for the creation of 
social ventures. The course 
invites exploration of social 
innovations that have 
transformed the world. 
Students will learn how to 
combine business and 
management skills with 
imagination, passion, empathy, 
and courage to effectively 
tackle social problems. 

01006802/ENGINEERING 
DRAWING 

Lettering, orthographic 
projection, orthographic 
drawing, and pictorial 
drawings, dimensioning and 
tolerancing, sections, auxiliary 
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views and development, 
freehand sketches, detail and 
assembly drawings, basic 
computer aided drawing. 

01326315/ ENGINEERING 
CAD, GRAPHICS AND 
MODELING 

Course summarizes the 
concepts behind Building 
Information Modeling (BIM), 
the use of Revit’s tools for 
architectural, structural and 
MEP design, Revit basics, 
Viewing the structural model, 
Starting a new project, 
Detailing and drafting, 
Annotation and schedules, 
Construction documentation, 
The Basics of the Building 
Model-columns and walls, 
Frames, Floors and roof, 
Foundations, Stairs and ramps, 
Loading additional building 
components, Viewing the 
Building Model, Dimensions 
and constraints, Developing 
the building model, 
Presentation and visualization 
techniques. 

01326441/SUSTAINABLE 
BUILDING DESIGN 

Sustainable design of buildings 
and civil infrastructures, 
Analysis and design of 
reinforced concrete building 
structures: continuous beams 
and frame, flat slab and flat 
plate floor system, shear 
walls, analysis of vibration and 
dynamic response of structural 
systems to periodic force, 
arbitrary loading and support 
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motion and practice in 
building design, Environmental 
impact aspects. 

11 กำรบริหำรโครงกำรและกำรลงทุน (Project 
Management and Finance) 
- สามารถแสดงว่ามีความรู้และความเข้าใจ หลักการทาง
วิศวกรรมและการบริหารงาน และ สามารถประยุกต์ใช้
หลักการบริหารในงานของตน ในฐานะผู้ร่วมทีมและผู้น า
ทีมเพื่อบริหารจัดการ โครงการวศิวกรรมที่มี
สภาพแวดล้อมการท างาน ความหลากหลายสาขาวิชาชีพ 

01326101/CONSTRUCTION 
ENGINEERING AND 
MANAGEMENT 

Project delivery systems, 
project organization, site 
layout, project planning, 
modern construction 
technology, construction 
equipment, Critical Path 
Method (CPM), resource 
management, progress 
measurement, construction 
safety, and quality control 
systems, and laws related to 
construction engineering and 
management. 

01326498/CAPSTONE 
PROJECT 

This course consists of open-
ended design projects that 
incorporate fundamental and 
advanced concepts in CE 
Students will analyze, design, 
and implement innovative 
prototypes which require 
application of standards and 
realistic engineering 
constraints. Students from 
alternative study programs can 
extend their work from the 
alternative study programs. 
Each team of 1 to 4 students 
must design and implement a 
prototype of the proposed 
innovation. Measurements, 
simulations, and/or 
characterization of the 
proposed solution is 
performed to demonstrate 
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that the design objectives and 
specifications have been met. 
The final design reports must 
address issues, as appropriate, 
that are related to engineering 
economics, commercialization, 
manufacturability, 
environmental, social issues, 
ethics, and health and safety. 
Each team must prepare and 
deliver oral presentations and 
demonstrations of their design 
prototype. 

01326411/PROJECT 
MANAGEMENT 

Project initiation; project 
budgeting; development of 
work plan; project scheduling; 
design coordinating; project 
organization; project directing; 
project controlling; 
construction; phase 
procurement, time, cost and 
quality management; project 
development; project close 
out; total quality management 
and case studies. 

01326412/STRATEGIC 
MANAGEMENT FOR 
ENGINEERING 

Strategic management for 
engineering and technology-
based organizations; strategic 
versus operational planning 
approaches to developing 
strategies; influence of 
environment; resources 
(people; materials; 
plant/equipment); 
opportunities; competition; 
strategic change; 
implementation; control; 
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influence of organization size 
and shape. 

01326413/CONSTRUCTION 
ECONOMICS 

Economic theory; price 
mechanism; demand and 
supply analysis; marginal 
concept; production; wages; 
interest; profit and rent; 
money and banking; macro-
economics; national income; 
consumption; theory of 
comparative costs and 
international trade; economic 
organization; framework and 
organization of the 
construction industry; demand 
on various types of 
construction; building and 
development economics; 
scale and nature of 
investment in land and 
buildings; the property market; 
expenditure and value; 
expenditure of building; 
maintenance and replacement 
costs of all major elements; 
economic theory of value; 
value analysis; design cost 
control; cost analysis; cost 
limitation and allowances; 
cost plans and cost studies; 
price adjustments. 

01326414/PROJECT 
FEASIBILITY ANALYSIS 

Stages of project feasibility 
analysis: identification stage; 
pre-selection stage; analysis 
stage: market analysis; 
technical analysis; 
management analysis; financial 
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ล ำดับ ลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์  
(Graduate Attributes) 

ตำมข้อตกลง Washington Accord 

รหัสวิชำ/รำยวิชำ ค ำอธิบำยรำยวิชำ 

analysis; social profitability 
analysis and analysis of other 
effects; evaluation and 
decision stage; project 
implementation stages. 

01326416/CONSTRUCTION 
PLANNING AND CONTROL 

Introduction, Project Life 
Cycle, Overview of Project 
Controls, Scope Definition, 
Establishing the WBS - 
Introduce the Project, Basic 
CPM Theory 
(Forward/Backward Pass), 
Gantt chart, PERT; Introduction 
to Primavera Project Planner 
(v6);Synergy Access/, Microsoft 
Project; File Management, 
Creating the Project, Data 
Input - Enterprise and Project 
Definition, WBS, Calendars; 
Constraints, Data Input - 
Activities and Logic, 
Calculations, Formatting Data 
– Group & Sort, Filters, 
Layouts, Print Preview, 
Progress Reporting - 
Forecasting and Comparing 
Current with a Baseline, 
Resource Management –
Budget Control, Revenue, 
Cost, and Margin, Resource 
Analysis - Resource Utilization 
and Cumulative Curves, 
Probability and Risk, Delay 
Claims - Entitlement and 
Qualitative Issues, Time Impact 
Analysis - Qualitative Issues 
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ล ำดับ ลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์  
(Graduate Attributes) 

ตำมข้อตกลง Washington Accord 

รหัสวิชำ/รำยวิชำ ค ำอธิบำยรำยวิชำ 

01326315/BUSINESS 
LEADERSHIP, TEAMS AND 
ORGANIZATIONS 

This course is designed to 
provide students with a 
comprehensive understanding 
of the theories, practices, and 
ethics of leadership; 
specifically, the impact of 
leadership within a business 
environment. Students will be 
provided with the knowledge 
and skills necessary to 
enhance their ability to be 
effective leaders. A systematic 
approach to leadership 
development is emphasized 
through contemporary 
readings on leadership, files, 
and experiential exercises. The 
course is for the students to 
learn the theory behind 
creating teams, how to work 
efficiently in a team, and how 
to lead a team that includes 
different types of personalities, 
group behavior, and 
organizational behavior. 

12 กำรเรียนรู้ตลอดชีพ (Lifelong Learning) 
- ตระหนักและเห็นความจ าเป็นในการเตรียมตัว เพื่อให้
สามารถการปฏบิัติงานได้โดยล าพงัและ สามารถการเรียนรู้
ตลอดชีพเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีและ
วิศวกรรม 

01006805/INDUSTRIAL 
INTERNSHIP 

During their four-year selected 
studies, students are required 
to complete a short-term 
industrial placement within 
professional selected 
environments. It takes place 
during a summer period. This 
course allows students to put 
into practice under conditions 
reflecting their future activities 
and responsibilities. The work, 
carried out under the 
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ล ำดับ ลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์  
(Graduate Attributes) 

ตำมข้อตกลง Washington Accord 

รหัสวิชำ/รำยวิชำ ค ำอธิบำยรำยวิชำ 

responsibility of the firm 
involved, is presented in a 
written report. 

01326498/CAPSTONE 
PROJECT 

This course consists of open-
ended design projects that 
incorporate fundamental and 
advanced concepts in CE 
Students will analyze, design, 
and implement innovative 
prototypes which require 
application of standards and 
realistic engineering 
constraints. Students from 
alternative study programs can 
extend their work from the 
alternative study programs. 
Each team of 1 to 4 students 
must design and implement a 
prototype of the proposed 
innovation. Measurements, 
simulations, and/or 
characterization of the 
proposed solution is 
performed to demonstrate 
that the design objectives and 
specifications have been met. 
The final design reports must 
address issues, as appropriate, 
that are related to engineering 
economics, commercialization, 
manufacturability, 
environmental, social issues, 
ethics, and health and safety. 
Each team must prepare and 
deliver oral presentations and 
demonstrations of their design 
prototype. 
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4. มำตรฐำนผลกำรเรียนรู้ 
แสดงความเชื่อมโยงระหว่างรายวิชาของหลักสูตรกับมาตรฐานผลการเรียนรู้ 
ประกอบด้วย  
SO1: ความรู้ด้านวิศวกรรม และพื้นฐานความรู้ทางวิศวกรรม การใช้อุปกรณ์เครื่องมือทันสมัย 

 สามารถประยุกต์ความรู้ทางด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ พื้นฐานทางด้านวิศวกรรม และความรู้ทางวิศวกรรมศาสตร์เพื่อ

ก าหนดกรอบความคิดของแบบจ าลองทางวิศวกรรม หรือนิยามและประยุกต์วิธีการ กระบวนงาน กระบวนการหรือระบบงานทาง

วิศวกรรมในการท างานได้ สามารถสร้าง เลือก และประยุกต์ใช้เทคนิควิธี ทรัพยากร อุปกรณ์เครื่องมือทางวิศวกรรมและเทคโนโลยี

สารสนเทศ ท่ีเหมาสมและทันสมัย โดยค านึงถึงข้อจ ากัดของเครื่องมือและอุปกรณ์นั้น 

SO2: การออกแบบและพัฒนาเพื่อหาค าตอบของปัญหา 

 สามารถหาค าตอบของปัญหาทางวิศวกรรมที่ซับซ้อน และออกแบบระบบงานหรือกระบวนการทางวิศวกรรมตามความ

ต้องการและข้อก าหนดงานโดยค านึงถึงข้อก าหนดด้านสังคม ความปลอดภัย การอนามัยและสิ่งแวดล้อม หรือมาตรฐานการปฏิบัติ

วิชาชีพ 

SO3: การติดต่อสื่อสาร 

 สามารถติดต่อสื่อสารในงานวิศวกรรม วิชาชีพอ่ืน และบุคคลทั่วไปได้อย่างมีประสิทธิผลด้วยวาจาด้วยการเขียนรายงาน การ

เสนอผลงาน การเขียนและการอ่านแบบทางวิศวกรรม ตลอดจนสามารถออกค าสั่งงานได้อย่างชัดเจน 

SO4: การท างานร่วมกันเป็นทีม กิจกรรมสังคม สิ่งแวดล้อม การพัฒนาท่ียั่งยืน และวิชาชีพวิศวกรรม 

  สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นที่มีความหลากหลายในสหสาขาวิชาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถท างานในฐานะสมาชิก

ของกลุ่มและผู้น ากลุ่มได้ มีความเข้าใจและมีความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติวิชาชีพวิศวกรรมต่อบริบทของสังคมและสิ่งแวดล้อม 

และสามารถการประเมินผลกระทบของการแก้ปัญหาทางวิศวกรรมที่ซับซ้อนต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และการพัฒนาท่ียั่งยืน  

SO5: การพิจารณาตรวจสอบ 

 สามารถตรวจสอบ วินิจฉัย ประเมินผล งานและปัญหาทางวิศวกรรมที่ซับซ้อน ซึ่งครอบคลุมถึงการตั้งสมมติฐาน การ

ออกแบบการทดลอง การวิเคราะห์ การแปลความหมายข้อมูล และสังเคราะห์ข้อมูลข่าวสารเพื่อให้ได้ผลสรุปที่ถูกต้องตามหลัก

เหตุผล  

SO6: การวิเคราะห์ปัญหาทางวิศวกรรม 

สามารถระบุปัญหา ตั้งสมการความสัมพันธ์ สืบค้นทางเอกสาร และแก้ไขปัญหาทางวิศวกรรมที่ซับซ้อน จนได้ข้อสรุปเบื้องต้นโดย

ใช้หลังการและเครื่องมือวิเคราะห์ทางด้านคณิตศาสตร์ วิยาศาสตร์ และทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ได้อย่างถูกต้อง  

SO7: จรรยาบรรณวิชาชีพ การบริหารงานทางวิศวกรรมและการลงทุน ความรู้ตลอดชีพ 

 มีความเขา้ใจและยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพ และยึดถือตามกรอบมาตรฐานการปฏิบัติวิชาชีพ มีความรู้และความเข้าใจใน
ด้านเศรษฐศาสตร์ การลงทุนและการบริหารงานวิศวกรรมโดยค านึงถึงความเสี่ยงและการเปลี่ยนแปลง ตระหนักถึงความจ าเป็น 
และมีความสามารถในการเรียนรู้และพัฒนาตนเองตลอดชีพ 
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ส่วนที่ 3 คณำจำรย์ 
 
1. ประธำนหลักสูตร 

ระบช่ืุอและคุณวุฒิการศึกษาทุกระดับปริญญาของประธานหลักสตูรซึง่ท าหน้าท่ีด้านบริหารหลักสตูร การสอน และค้นคว้าวิจัยและ
งานบริการวิชาการ (ดังตัวอย่างแนบท้าย) 
 

ตำรำงแสดงรำยชื่อประธำนหลักสูตร 
ชื่อ-สกลุ ต ำแหน่งวิชำกำร คุณวุฒิกำรศึกษำ ปีที่ส ำเร็จกำรศึกษำ ประสบกำรณ์สอน (ป)ี 

ผศ.ดร.อ าพน 
จรัสจรุงเกียรต ิ

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

วศ.บ. (วิศวกรรมก่อสร้าง) สถาบนั
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง 
M.Sc. (Computational Mechanics) 
Technische Universitaet Muenchen, 
Germany 
Dr.-Ing. (Civil Engineering) Technische 
Universitaet Muenchen, Germany 

2541 
 
 

2547 
 
 
 

2552 

16 ปี 

 
2. อำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

 

ตำรำงแสดงรำยชื่ออำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
ตำรำงที่ 1: อำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร วิชำเอก/แขนงวชิำ ... 
ล ำดับ ชื่อ-สกลุ ต ำแหน่งวิชำกำร คุณวุฒิกำรศึกษำ ปีที่ส ำเร็จกำรศึกษำ ประสบกำรณ์สอน (ป)ี 

1 ผศ.ดร.อ าพน  
จรัสจรุงเกียรต ิ

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

วศ.บ. (วิศวกรรมก่อสร้าง) สถาบนั
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณ
ทหารลาดกระบัง 
M.Sc. (Computational 
Mechanics) Technische 
Universitaet Muenchen, 
Germany 
Dr.-Ing. (Civil Engineering) 
Technische Universitaet 
Muenchen, Germany 

2541 
 
 

2547 
 
 
 

2552 

16 ปี 

2 ผศ.ดร.อาทิตย์ 
เพชรศศิธร 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

-วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา) 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
-M.Sc.(Structural Engineering),  
University of Newcastle upon 
Tyne, UK 
-Ph.D.(Structural Engineering),  
University of Newcastle upon 
Tyne, UK 

2543 
 

2544 
 
 

2549 
 

12 ปี 
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ล ำดับ ชื่อ-สกลุ ต ำแหน่งวิชำกำร คุณวุฒิกำรศึกษำ ปีที่ส ำเร็จกำรศึกษำ ประสบกำรณ์สอน (ป)ี 
3 ผศ.ดร.วิรุฬห์  

ค าชุม 
ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา) จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั  
MSc (Geotechnical  
Engineering) 
Glasgow University  
PhD (Civil Engineering) Hong 
Kong University of Science 
and Technology  

2550 
 

2552 
 
 

2558 

6 ป ี

4 ผศ.ดร. 
ณัฎฐ์ดนยั  
สินสมุทรผดุง 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

- วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา) 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย    
-M.Eng. (Civil Engineering), 
Tokyo Institute of Technology 
,Tokyo, Japan 
-Ph.D. (Civil Engineering), 
Tokyo Institute of Technology 
,Tokyo, Japan 

2555 
 

2557 
 
 

2560 

4 ป ี

5 ดร.ชิสาพัชร์  
สุปัญญาโชติ
สกุล 

 - วศ.บ. (วิศวกรรมส ารวจ)  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
- M.Sc. (Photogrammetry and  
Geoinformatics) stuttgart 
university of applied sciences, 
Stuttgart , Germany  
- MSE, civil engineering 
geomatics  Area Purdue 
University,West Lafayette, IN.  
- Ph.D.,civil engineering 
geomatics   
Area Purdue University, 
West Lafayette, IN.  

2548 
 

2550 
 
 
 

2555 
 
 

2559 

5 ป ี

 
3. อำจำรย์ประจ ำหลักสูตร/อำจำรย์ประจ ำสำขำวิชำ 

ตำรำงแสดงรำยชื่ออำจำรย์ประจ ำหลักสูตร/อำจำรย์ประจ ำสำขำวิชำ 
ล ำดับ ชื่อ-สกลุ ต ำแหน่งวิชำกำร คุณวุฒิกำรศึกษำ ปีที่ส ำเร็จกำรศึกษำ ประสบกำรณ์สอน (ป)ี 

1 รศ.ดร.ศลิษา 
ไชยพุทธ 

รองศาสตราจารย ์ -วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา)  
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจา้
คุณทหารลาดกระบัง,  
-M.Sc. (Geotechnical and 
Geoenvironmental 

2553 
 
 
 

2555 
 

5 ปี 
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ล ำดับ ชื่อ-สกลุ ต ำแหน่งวิชำกำร คุณวุฒิกำรศึกษำ ปีที่ส ำเร็จกำรศึกษำ ประสบกำรณ์สอน (ป)ี 
Engineering), Asian Institute of 
Technology, Thailand 
-Ph.D. (Geotechnical 
Engineering), Nagaoka 
University of Technology, 
Japan.  

 
2559 

 2 ผศ.ดร. ธนาดล  
คงสมบูรณ ์

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

- วศ.บ.(วิศวกรรมโยธา) จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 
- M.Eng. (วิศวกรรมโยธา) 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์
-Ph.D., Civil Engineering, 
National University of 
Singapore 

2535 
 

2541 
 

2546 

18 ปี 

3 ผศ.นัฐพร  
นวกิจรังสรรค ์

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

- วศ.บ.(วิศวกรรมก่อสร้าง) สถาบนั
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณ
ทหารลาดกระบัง 
- M.Eng. (Transportation 
Engineering), สถาบันเทคโนโลยี
แห่งเอเชีย 

2542 
 

 
 
 

2545 

19 ปี 

4 อ.อุบะ ศิริแก้ว  -วท.บ. (เทคโนโลยีธรณี) 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
-M.Sc. (Engineering Geology 
and Applied Geophysics) Asian 
Institute of Technology  

2529 
 

2537 

19 ปี 

5 อ.ทรงกลด   
แซ่อึ้ง 

 - วศ.บ. (วิศวกรรมก่อสรา้ง) สถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณ
ทหารลาดกระบัง,  
- M.Eng. (Structural 
Engineering) Lehigh University, 
USA 

2538 
 
 

2543 

25 ปี 

6 ผศ.ดร.อัฏฐวิทย์  
สุจรติพงศ์ 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา), 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์
วศ.ม. (วิศวกรรมโยธา), 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์
Ph.D. (Civil and Environmental 
Engineering), Kumamoto 
University, Japan 

2536 
 

2544 
 

2550 

24 ปี 
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ล ำดับ ชื่อ-สกลุ ต ำแหน่งวิชำกำร คุณวุฒิกำรศึกษำ ปีที่ส ำเร็จกำรศึกษำ ประสบกำรณ์สอน (ป)ี 
7 รศ.สุวัฒน์    

ถิรเศรษฐ์   
รองศาสตราจารย ์ - วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา) 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าธนบุร ี
- วศ.ม. (วิศวกรรมโครงสร้าง)  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

2524 
 
 

2531 

36 ปี 

8 รศ.ดร.ภาสกร  
ขันทองทิพย์ 

รองศาสตราจารย ์ - วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา) 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าธนบุรี  
-M.Sc. (Civil engineering),   
The University of Texas, USA,  
-M.Sc. (Environmental 
engineering),  
Virginia Polytechnic Institute 
and State University  
- Ph.D. (Environmental 
engineering), Virginia 
Polytechnic Institute and State 
University 

2535 
 
 

2541 
 

2548 
 
 
 

2553 

11 ปี 

9 ผศ.ดร.วุฒิชัย 
ชาติพัฒนานันท์ 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา) 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
-MBA(Management Science),  
-M.S. (Statistics),University  Of 
Tennessee, USA 
-Ph.D. (Management Science), 
University  Of Tennessee, USA,  

2535 
 
 

2544 
 

2547 

17 ปี 

10 รศ.ดร.สกลุ   
ห่อวโนทยาน 

รองศาสตราจารย ์ - วศ.บ. (วิศวกรรมชลประทาน) 
 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์
- วศ.ม. (วิศวกรรมโยธา) 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
- D. Eng. (Civil Engineering), 
 Tokai University, Japan 

2525 
 

2531 
 

2542 

34 ปี 

11 รศ.ดร.จักรพงษ์  
พงษ์เพ็ง 

รองศาสตราจารย ์ -วศ.บ. (วิศวกรรมเกษตร) 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น  
-วศ.ม. (บริหารงานก่อสร้าง) 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์  
-Ph.D. (Construction 
Engineering And Management) 
Queensland University Of 
Technology,  Australia 

2531 
 

2534 
 

2546 

30 ปี 



- 72 -  

ล ำดับ ชื่อ-สกลุ ต ำแหน่งวิชำกำร คุณวุฒิกำรศึกษำ ปีที่ส ำเร็จกำรศึกษำ ประสบกำรณ์สอน (ป)ี 
12 ผศ.สมเกียรติ  

ขวัญพฤกษ ์
ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

-วศ.บ. (วิศวกรรมก่อสร้าง) 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจา้
คุณทหารลาดกระบัง 
-M.Eng. (Soil Engineering) 
Asian Institute of Technology 

2536 
 
 

2540 

27 ปี 

13 รศ.ดร. 
แหลมทอง  
เหล่าคงถาวร 

รองศาสตราจารย ์ -วศ.บ. (วิศวกรรมก่อสร้าง) สถาบนั
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณ
ทหารลาดกระบัง 
-M.Eng. (Construction 
Management) Asian Institute 
of Technology 
- วศ.ด. (ก่อสร้างและการจัดการ) 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจา้
คุณทหารลาดกระบัง 

2537 
 
 

2540 
 
 

2559 

27 ปี 

14 รศ.ดร.คมสัน    
มาลสี ี

รองศาสตราจารย ์ -วศ.บ. (วิศวกรรมก่อสร้าง) 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจา้
คุณทหารลาดกระบัง 
-M.Eng. (Civil Engineering),  
Tokai University, Japan 
-D. Eng. (Civil Engineering),  
Tokai University, Japan 

2536 
 
 

2544 
 

2548 

27 ปี 

15 ผศ.ดร.อาทิตย์ 
เพชรศศิธร 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

-วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา) 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
-M.Sc.(Structural Engineering),  
University of Newcastle upon 
Tyne, UK 
-Ph.D.(Structural Engineering),  
University of Newcastle upon 
Tyne, UK 

2543 
 

2544 
 
 

2549 
 

12 ปี 

16 ผศ.ดร.จ ารสั 
พิทักษ์ศฤงคาร 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

-วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา) 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
-M.Sc. (Civil Engineering),  
University of Massachusetts - 
Lowell, USA 
-Ph.D. (Transportation 
Engineering), สถาบันเทคโนโลยี
แห่งเอเชีย 

2539 
 

2542 
 
 

2551 
 

10 ปี 

17 รศ.ดร.อุมา  
สีบุญเรือง 

รองศาสตราจารย ์ -วศ.บ. (วิศวกรรมก่อสร้าง) 2537 
 

23 ปี 



- 73 -  

ล ำดับ ชื่อ-สกลุ ต ำแหน่งวิชำกำร คุณวุฒิกำรศึกษำ ปีที่ส ำเร็จกำรศึกษำ ประสบกำรณ์สอน (ป)ี 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจา้
คุณทหารลาดกระบัง,  
-M.Sc. (Environmental 
Engineering), Lehigh University, 
USA 
-Ph.D. (Water Resource 
Engineering),  
University of California-Davis, 
USA,  

 
 

2541 
 
 

2545 

18 ผศ.ดร.ชดชนก 
อัฑฒพงศ์ 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

วศ.บ. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม), 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
M.Sc. (Environmental 
Management) 
Ph.D (Environmental 
Engineering), 
The University of Oklahoma, 
USA 

2548 
 

2550 
 

2557 

7 ป ี

19 รศ.ดร.ชลิดา  
อู่ตะเภา 

รองศาสตราจารย ์ วศ.บ. (วิศวกรรมก่อสร้าง), สถาบนั 
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณ
ทหารลาดกระบัง 
วศ.ม. (เทคโนโลยสีิ่งแวดล้อม), 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าธนบุร ี
Ph.D. (Civil and Environmental 
Engineering), University of 
Maryland, USA 

2539 
 
 

2545 
 
 

2556 

19 ปี 
 

20 ผศ.ดร.อ าพน 
จรัสจรุงเกียรต ิ

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

วศ.บ. (วิศวกรรมก่อสร้าง) สถาบนั
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณ
ทหารลาดกระบัง 
M.Sc. (Computational 
Mechanics) Technische 
Universitaet Muenchen, 
Germany 
Dr.-Ing. (Civil Engineering) 
Technische Universitaet 
Muenchen, Germany 

2541 
 
 

2547 
 
 
 

2552 

16 ปี 

21 ดร.ชิสาพัชร์  
สุปัญญาโชติ
สกุล 

 - วศ.บ. (วิศวกรรมส ารวจ)  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  

2548 
 

2550 

5 ป ี



- 74 -  

ล ำดับ ชื่อ-สกลุ ต ำแหน่งวิชำกำร คุณวุฒิกำรศึกษำ ปีที่ส ำเร็จกำรศึกษำ ประสบกำรณ์สอน (ป)ี 
- M.Sc. (Photogrammetry and  
Geoinformatics) stuttgart 
university of applied sciences, 
Stuttgart , Germany  
- MSE, civil engineering 
geomatics  Area Purdue 
University,West Lafayette, IN.  
- Ph.D.,civil engineering 
geomatics   
Area Purdue University, 
West Lafayette, IN.  

 
 
 

2555 
 
 

2559 

22 ผศ.ดร.ปรดีา  
จาตุรพงศ ์

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

- วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา)
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์  
- M.E. (Transportation 
Engineering), Asian Institute of 
Technology  
- M.Sc. (Civil and 
Environmental Engineering) 
University of Wisconsin-
Madison, USA  
- Ph.D. (Civil and 
Environmental Engineering) 
University of Wisconsin-
Madison, USA  

2551 
 

2553 
 
 

2557 
 
 
 

2559 

5 ป ี

23 ผศ.ดร.วิรุฬห์  
ค าชุม 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา) จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั  
MSc (Geotechnical  
Engineering) 
Glasgow University  
PhD (Civil Engineering) Hong 
Kong University of Science and 
Technology  

2550 
 

2552 
 
 

2558 

6 ป ี

24 รศ.ดร.รณชัย  
ติยะรตันาชัย 

รองศาสตราจารย ์ - วศ.บ.(วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม) 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
- M.Sc. (การจัดการสิ่งแวดล้อม) 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
-Ph.D., Environmental Science 
(Environmental Policy 

2544 
 

2546 
 

2553 

12 ปี 



- 75 -  

ล ำดับ ชื่อ-สกลุ ต ำแหน่งวิชำกำร คุณวุฒิกำรศึกษำ ปีที่ส ำเร็จกำรศึกษำ ประสบกำรณ์สอน (ป)ี 
Concentration), New Jersey 
Institute of Technology 

25 ผศ.ดร. จารุวสิข์  
ปราบณศักดิ ์

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

- วศ.บ. (โยธา) 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจา้
คุณทหารลาดกระบัง,  
- M.Eng (Transport System 
Engineering)  University of 
South Australia,  
- Ph.D (Transport System 
Engineering) University of 
South Australia  

2543 
 
 

2548 
 
 

2555 

16 ปี 

26 ผศ.ดร. ประทีป 
หลือประเสริฐ 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

- วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา) ,สถาบัน 
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณ
ทหารลาดกระบัง  
- วศ.ม. (วิศวกรรมธรณีเทคนิค) 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจา้
คุณทหารลาดกระบัง  
- วศ.ด. (วิศวกรรมธรณีเทคนิค) 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจา้
คุณทหารลาดกระบัง 

2550 
 
 

2555 
 
 

2560 

4 ป ี

27 ผศ.ดร. 
ณัฎฐ์ดนยั  
สินสมุทรผดุง 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

- วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา) 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย    
-M.Eng. (Civil Engineering), 
Tokyo Institute of Technology 
,Tokyo, Japan 
-Ph.D. (Civil Engineering), 
Tokyo Institute of Technology 
,Tokyo, Japan 

2555 
 

2557 
 
 

2560 

4 ป ี

28 ดร.วิทยา  
สุหฤทด ารง 

 - วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า) สถาบัน 
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณ
ทหารลาดกระบัง,  
- M.Sc. (Engineering 
Management), Wichita State 
University, USA 
- Ph.D. (Industrial Engineering), 
Wichita State University, USA, 
 

2529 
 
 
 
 
 

2540 

24 ปี 

ในปีกำรศึกษำ 2564 เป็นต้นไปมีอำจำรย์ประจ ำ 34 ท่ำน 
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ล ำดับ ชื่อ-สกลุ ต ำแหน่งวิชำกำร คุณวุฒิกำรศึกษำ ปีที่ส ำเร็จกำรศึกษำ ประสบกำรณ์สอน (ป)ี 
29 ดร.พิณิช  

ธนชัยโชคศิริกุล 
 - วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา) สถาบัน

เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณ
ทหารลาดกระบัง 
- วศ.ด. (วิศวกรรมธรณีเทคนิค)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจา้
คุณทหารลาดกระบัง 

2555 
 
 

2563 

1 ป ี

30 ดร.ช่อธรรม  
ศรีนิล 

 - วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา) 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
-M.Eng. (Civil Engineering), 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
- DEng (Civil Engineering), 
Yokohama National University, 
Yokohama, Japan 

2554 
 

2556 
 

2563 
 
 

1 ปี 

31 ดร.ทรงศักดิ์               
สุธาสุประดิษฐ ์

 -  วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา)  
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
- M.Eng. (Structural 
Engineering), Asian Institute of 
Technology 
- D. Eng. (Rural Engineering), 
Konkuk University, Seoul, 
Korea 

2546 
 

2548 
 
 

2551 

10 ปี 

32 ผศ.ดร.รัฐภูมิ  
ปริชาตปรีชา     

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

- วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา) 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยมีหานคร 
- M.Eng.(Structural Engineering) 
Asian Institute of Technology 
- D.Eng.(Structural Engineering) 
Asian Institute of Technology 

2540 
 

2542 
 

2551 
 

20 ปี 

33 รศ.ดร. 
นันทวัฒน  
จรัสโรจนธนเดช 

รองศาสตราจารย ์ อส.บ. (เทคโนโลยีการกอสราง), 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจา้
คุณทหารลาดกระบัง 
M.Sc. (Applied Statistics), NIDA 
วศ.ม. (วิศวกรรมโยธา),สถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณ
ทหารลาดกระบัง 
D.Eng. (Civil Engineering), Tokai 
University, Japan 

2528 
 
 

2530 
2555 

 
 

2555 

35 ปี 

34 Asst 
Prof.Dr.Ariva  

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

- B.Eng. in Civil and Water 
Resources Engineering 

2531 
 
 

9 ปี 
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ล ำดับ ชื่อ-สกลุ ต ำแหน่งวิชำกำร คุณวุฒิกำรศึกษำ ปีที่ส ำเร็จกำรศึกษำ ประสบกำรณ์สอน (ป)ี 
Sugandi   
Perman 
 

,Diponegoro University, 
Semarang Indonesia. 
-M.Sc. in Urban Environmental 
Management, Asian Institute of 
Technology, Thailand 
- Ph.D. in Urban Planning and 
Environmental Management, 
Asian Institute of Technology, 
Thailand 

 
2548 

 
 

2551 

 
4. บุคลำกรช่วยสอน/ผู้ช่วยสอนวิชำปฏิบัติกำร  

ตำรำงแสดงรำยชื่อผู้ช่วยวิชำปฏบิัติกำร 
ล ำดับ ชื่อ-สกลุ ต ำแหน่ง คุณวุฒิกำรศึกษำ 

1 นายอานนท์พร สุวรรณพลาย ดูแลปฏิบตัิการ Highway 
Engineering Laboratory 

- วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา), สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าเจา้คุณทหารลาดกระบัง, 2549 
- วศ.ม. (วิศวกรรมโยธา) สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าเจา้คุณทหารลาดกระบัง, 2554 

2 นายสมบตัิ เนตรสว่าง ดูแลปฏิบตัิการ Concrete 
Technology Laboratory 
และ Civil Engineering 
Materials and Testing 
Laboratory 

- วท.บ. (เทคโนโลยีก่อสร้าง) วิทยาลัยราชภัฏราช
นครินทร์, 2547 
- วศ.ม. (วิศวกรรมก่อสร้างและการจัดการ), สถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 2553 

3 นายอธิฐาน เดชะสรุวานิชย ์ ดูแลปฏิบตัิการ Hydraulics 
Laboratory 

- วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา), สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าเจา้คุณทหารลาดกระบัง, 2556 

4 นายถนอม ศรีวรษา ดูแลปฏิบตัิการ ปฏิบัติการ
ส ารวจ 

- วศ.บ. (วิศวกรรมส ารวจ), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
- วศ.ม. (วิศวกรรมก่อสร้างและการจัดการ), สถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 2555 

5 นายธีรเดช ค าวไิล ดูแลปฏิบตัิการ Soil 
Mechanics Laboratory 

- วท.บ. (เทคโนโลยีก่อสร้าง) วิทยาลัยราชภัฏราช
นครินทร์, 2547 
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5. อัตรำส่วนระหว่ำงอำจำรย์ประจ ำต่อนักศึกษำ 
ตำรำงแสดงอัตรำส่วนอำจำรย์ประจ ำต่อนักศึกษำ ณ ปีกำรศึกษำ 2563 

ตำรำงที่ 1: จ ำนวนนักศึกษำ หลกัสูตรวิศวกรรมโยธำ  
(ในปัจจุบันไมม่ีกำรรับผู้ส ำเร็จกำรศึกษำประกำศนียบัตรวิชำชีพชัน้สูงหรือเทียบเท่ำ) 

ระดับชั้นป ี
จ ำนวนนักศึกษำจริง (ม.6) แต่ละปีกำรศึกษำ 

2563 2564 2565 2566 2567 
ช้ันปีท่ี 1 127 136 80 80 80 
ช้ันปีท่ี 2 99 126 136 80 80 
ช้ันปีท่ี 3 97 98 126 136 80 
ช้ันปีท่ี 4 79 95 98 126 136 

รวม 402 455 440 422 376 
รวมนักศึกษา (ช้ันปีท่ี 2-4) 275 

 
ตำรำงที่ 2: จ ำนวนนักศึกษำ หลกัสูตรวิศวกรรมโยธำ(นำนำชำติ) 

ระดับชั้นป ี
จ ำนวนนักศึกษำจริง (ม.6) แต่ละปีกำรศึกษำ 

2563 2564 2565 2566 2567 
ช้ันปีท่ี 1 22 35 40 40 40 
ช้ันปีท่ี 2 14 21 35 40 40 
ช้ันปีท่ี 3 18 13 21 35 40 
ช้ันปีท่ี 4 15 18 13 21 35 

รวม 69 87 109 136 155 
รวมนักศึกษา (ช้ันปีท่ี 2-4) 47 

 
ตำรำงที่ 3: จ ำนวนนักศึกษำ หลกัสูตรวิศวกรรมโยธำ(ต่อเนื่อง) 

ระดับชั้นป ี
จ ำนวนนักศึกษำจริง (ม.6) แต่ละปีกำรศึกษำ 

2563 2564 2565 2566 2567 
ช้ันปีท่ี 1 73 61 30 30 30 
ช้ันปีท่ี 2 37 72 61 30 30 
ช้ันปีท่ี 3 39 36 72 61 30 

รวม 149 169 163 121 90 
รวมนักศึกษา (ช้ันปีท่ี 2-3) 76 
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ตำรำงที่ 4: อัตรำส่วนระหว่ำงอำจำรย์ประจ ำต่อนักศึกษำ 

ปีการ 
ศึกษา 

หลักสตูรวิศวกรรมโยธา 
หลักสตูรวิศวกรรมโยธา

(นานาชาติ) 
หลักสตูรวิศวกรรมโยธา

(ต่อเนื่อง) 
รวม 

อัตราส่วนระหว่าง
อาจารย์ประจ าต่อ

นักศึกษา 
ช้ันปีท่ี ช้ันปีท่ี ช้ันปีท่ี 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 
2561 101 71 95 143 20 15 - - 36 25 - 349 1: 12.46 
2562 104 98 70 121 14 20 15 - 37 31 21 376 1: 13.43 
2563 127 99 97 79 22 14 18 15 73 37 39 398 1: 14.21 
2564 136 126 98 95 35 21 13 18 61 72 36 479 1: 14.09 
2565 80 136 126 98 40 35 21 13 30 61 72 562 1: 16.53  

 
ตำรำงที่ 5: จ ำนวนนักศึกษำ หลกัสูตรวิศวกรรมโยธำ ตำมแผน 
(ในปัจจุบันไมม่ีกำรรับผู้ส ำเร็จกำรศึกษำประกำศนียบัตรวิชำชีพชัน้สูงหรือเทียบเท่ำ) 

ระดับชั้นป ี
จ ำนวนนักศึกษำจริง (ม.6) แต่ละปีกำรศึกษำ 

2563 2564 2565 2566 2567 
ช้ันปีท่ี 1 80 80 80 80 80 
ช้ันปีท่ี 2 80 80 80 80 80 
ช้ันปีท่ี 3 80 80 80 80 80 
ช้ันปีท่ี 4 80 80 80 80 80 

รวม 320 320 320 320 320 
รวมนักศึกษา (ช้ันปีท่ี 2-4) 240 

 
ตำรำงที่ 6: จ ำนวนนักศึกษำ หลกัสูตรวิศวกรรมโยธำ(นำนำชำติ) ตำมแผน 

ระดับชั้นป ี
จ ำนวนนักศึกษำจริง (ม.6) แต่ละปีกำรศึกษำ 

2563 2564 2565 2566 2567 
ช้ันปีท่ี 1 40 40 40 40 40 
ช้ันปีท่ี 2 40 40 40 40 40 
ช้ันปีท่ี 3 40 40 40 40 40 
ช้ันปีท่ี 4 40 40 40 40 40 

รวม 160 160 160 160 160 
รวมนักศึกษา (ช้ันปีท่ี 2-4) 120 

 
ตำรำงที่ 7: จ ำนวนนักศึกษำ หลกัสูตรวิศวกรรมโยธำ(ต่อเนื่อง) ตำมแผน 

ระดับชั้นป ี
จ ำนวนนักศึกษำจริง (ม.6) แต่ละปีกำรศึกษำ 

2563 2564 2565 2566 2567 
ช้ันปีท่ี 1 30 30 30 30 30 
ช้ันปีท่ี 2 30 30 30 30 30 
ช้ันปีท่ี 3 30 30 30 30 30 

รวม 90 90 90 90 90 
รวมนักศึกษา (ช้ันปีท่ี 2-3) 60 
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ตำรำงที่ 8: อัตรำส่วนระหว่ำงอำจำรย์ประจ ำต่อนักศึกษำ ตำมแผน 

ปีการ 
ศึกษา 

หลักสตูรวิศวกรรมโยธา 
หลักสตูรวิศวกรรมโยธา

(นานาชาติ) 
หลักสตูรวิศวกรรมโยธา

(ต่อเนื่อง) 
รวม 

อัตราส่วนระหว่าง
อาจารย์ประจ าต่อ

นักศึกษา 
ช้ันปีท่ี ช้ันปีท่ี ช้ันปีท่ี 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 
2561 80 80 80 80 40 40 - - 30 30 - 310 1: 11.07 
2562 80 80 80 80 40 40 40 - 30 30 30 380 1: 13.57 
2563 80 80 80 80 40 40 40 40 30 30 30 420 1: 15.00 
2564 80 80 80 80 40 40 40 40 30 30 30 420 1: 12.35 
2565 80 80 80 80 40 40 40 40 30 30 30 420 1: 12.35  

หมายเหตุ:  1. จ านวนอาจารย์ประจ าสาขาวิชาวิศวกรรมโยธารวมในปีการศึกษา 2561-2563 มีทั้งหมด  28  ท่าน ในปีการศึกษา 
2564 เป็นต้นไปมีอาจารย์ประจ า 34 ท่าน 

               2. หลักสูตรวิศวกรรมโยธา(นานาชาติ) และหลักสูตรวิศวกรรมโยธา(ต่อเนื่อง) เริ่มรับนักศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2560  
 

6. แผนพัฒนำหลักสูตรและบุคลำกรในระยะ 5 ปี 
6.1 แผนพัฒนำด้ำนกำรให้ควำมรู้และเสริมทักษะ 

การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 

- ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพ่ือส่งเสริมการเรียนการสอน 

- สนับสนุนด้านการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองค์กรต่าง ๆ  

- การเพ่ิมพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลให้ทันสมัย 

การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพดานอื่นๆ 

 - ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพ่ิมพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์ในสาขาที่เกี่ยวข้อง เพ่ือส่งเสริมการ     

สอนและการวิจัยอย่างต่อเนื่อง และให้การสนับสนุนการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพ

ในองค์กรต่าง ๆ การประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศ หรือต่างประเทศ หรือการลาเพ่ือเพ่ิมพูน

ประสบการณ ์

- การมีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชนที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาความรู้และคุณธรรม 

- สนับสนุนให้อาจารย์จัดท าผลงานทางวิชาการ พร้อมสนับสนุนงบวิจัย เพ่ือส่งเสริมการมีต าแหน่งทา
วิชาการท่ีสูงขึ้น 

 
6.2 แผนพัฒนำด้ำนกำรจัดหำบุคลำกรใหม่ 

การรับอาจารย์ใหม่ 

การคัดเลือกอาจารย์ใหม่ตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณ
ทหารลาดกระบัง โดยอาจารย์ใหม่จะต้องมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอกในสาขาหนึ่งของวิศวกรรมโยธา 

6.3 แผนพัฒนำด้ำนกำรปรับต ำแหน่งทำงวิชำกำร 
อาจารย์ปฏิบัติตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
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ส่วนที่ 4 รำยละเอียดและสำระของวิชำตำมองค์ควำมรู้ 
 
1. ตำรำงแจกแจงรำยวิชำเทียบกับองค์ควำมรู้ที่สภำวิศวกรก ำหนด (Curriculum Mapping) 

ตำรำงกำรเทียบองค์ควำมรู้ สำขำวิศวกรรม สำขำวิศวกรรมโยธำ 
หลักสูตรวิศวกรรมศำสตรบัณฑิต 

สำขำวิชำวิศวกรรมโยธำ  (หลักสูตรนำนำชำติ) 

 

สถำบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำเจ้ำคุณทหำรลำดกระบัง 
องค์ควำมรู้ที่สภำวิศวกรก ำหนด เนื้อหำวิชำท่ีเทียบกับองค์ควำมรู้ ชื่อวิชำ 

 
ภำระ  

(หน่วยกิต/ชั่วโมง) 
องค์ควำมรู้พ้ืนฐำนทำงวิทยำศำสตร์ 
ฟิสิกส์ เคมี คณิตศาสตร์ สถิติและ
ความน่าจะเป็น 

Function, Limit, Continuity and 
their applications, Mathematical 
induction, Introduction to 
derivative, Differentiation, 
Applications of derivative, Definite 
integrals, Antiderivative 
integration, Application of definite 
integral, Indeterminate forms, 
Improper integrals, Numerical 
integration, Sequences and series 
of numbers, Taylor series 
expansions of elementary 
functions vector analysis. 

01006710 
INTRODUCTION TO 
CALCULUS 

3 (3-0-6) 
 

Functions of several variables and 
theirs applications, Vector algebra 
in three dimensions, Polar 
coordinates, Calculus of real - 
valued functions of two variables, 
Differentiation and integration of 
real valued and vector -  valued 
functions of multiple real 
variables, Introduction to line 
integrals, Lines, planes and 
surfaces in three-  dimensional 
space, Calculus of real -  valued 
functions in three-  dimensional 
space, Principal theory for 
applications such as Green’  s 
theorem, divergence theorem, 

01006711  
ADVANCED CALCULUS 

3 (3-0-6) 



- 82 -  

องค์ควำมรู้ที่สภำวิศวกรก ำหนด เนื้อหำวิชำท่ีเทียบกับองค์ควำมรู้ ชื่อวิชำ 
 

ภำระ  
(หน่วยกิต/ชั่วโมง) 

Gauss theorem, Stokes theorem, 
etc. 
Differential equations and their 
solutions; First- Order Differential 
Equations; Applications of First-
Order Differential Equations; 
Explicit Method of Solving Higher-
Order Linear Differential Equations; 
Applications of Second- Order 
Linear Differential Equations; 
Systems of Linear Equations. 

01006717  
DIFFERENTIAL 
EQUATION 

3 (3-0-6) 
 

Linear algebra; introduction to the 
theory of approximations; solution 
of algebraic and transcendental 
equations; solutions of linear 
systems; interpolation; least 
squares;numerical integration and 
differentiation; first and second 
order differential equations; 
Fourier transforms and Laplace 
transforms; vector calculus 

01326233  
ADVANCED 
MATHEMATICS FOR 
CIVIL ENGINEERING 

3 (3-0-6) 

This course covers basic physics 
and mechanics including a study 
of motion, space and time, 
kinematics, Newton’ s law of 
motion, forces, energy and 
momentum, work, power, 
conservation laws, systems of 
particles, linear momentum, 
circular motion, rotation, torques, 
harmonic oscillation and 
gravitation. 

01006723  
GENERAL PHYSICS 1 

3 (3-0-6) 

The experiments that correspond 
to the subject in General Physics 1. 

01006724  
GENERAL PHYSICS 
LABORATORY 1 

1 (0-3-2) 

This course provides the physical 
science required to analyze 
electrical and electronic devices. 

01006725  
GENERAL PHYSICS 2 

3 (3-0-6) 
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องค์ควำมรู้ที่สภำวิศวกรก ำหนด เนื้อหำวิชำท่ีเทียบกับองค์ควำมรู้ ชื่อวิชำ 
 

ภำระ  
(หน่วยกิต/ชั่วโมง) 

Covered topics include 
electrostatics and 
electromagnetics, electric field 
and potential, conductors, 
insulators, capacitors, dielectrics, 
electric current, electric circuits, 
magnetic fields and 
electromagnetism. 
The experiments that correspond 
to the subject in  General Physics 
2. 

01006726  
GENERAL PHYSICS 
LABORATORY 2 

1 (0-3-2) 

This course provides a study of 
fundamental principles of 
chemistry and its applications. The 
subject matter includes principles 
of atomic structure, 
intermolecular forces and 
bonding, chemical reactions, 
kinetics, thermodynamics, and 
equilibrium.  Relevant examples 
will be drawn from such areas as 
environmental, materials, and 
biological chemistry. 

01006727  
GENERAL CHEMISTRY 

3 (3-0-6) 

The experiments that correspond 
to the subject in General 
Chemistry 

01006728  
GENERAL CHEMISTRY 
LABORATORY 

1 (0-3-2) 

Combinatorial analysis, axioms of 
probability, conditional probability 
and independence, random 
variables, discrete random 
variables and probability 
distributions, continuous random 
variables and probability 
distributions, joint probability 
distributions and random samples, 
point estimation, statistical 
interval based on a single sample. 

01006719  
PROBABILITY AND 
STATISTICS 1 

3 (3-0-6) 
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องค์ควำมรู้ที่สภำวิศวกรก ำหนด เนื้อหำวิชำท่ีเทียบกับองค์ควำมรู้ ชื่อวิชำ 
 

ภำระ  
(หน่วยกิต/ชั่วโมง) 

องค์ควำมรู้พ้ืนฐำนทำงวิศวกรรม 
การเขียนแบบวิศวกรรม  
วัสดุวิศวกรรม คอมพิวเตอร์โปรแกรม 
กลศาสตร์วิศวกรรม วิศวกรรมส ารวจ 
ธรณีวิทยา 

Lettering, orthographic projection, 
orthographic drawing, and pictorial 
drawings, dimensioning and 
tolerancing, sections, auxiliary 
views and development, freehand 
sketches, detail and assembly 
drawings, basic computer aided 
drawing. 

01006802  
ENGINEERING 
DRAWING 

3 (2-2-5) 

 

Study of relationship between 
structures, properties, production 
processes and applications of 
main groups of engineering 
materials i. e.  metals, polymers, 
ceramics, and composites; phase 
equilibrium diagrams and their 
interpretation, mechanical 
properties, and materials 
degradation. 

01006804  
ENGINEERING 
MATERIALS 

3 (3-0-6) 

 

History and development of 
concrete and production, standard 
methods of the physical and 
chemical properties testing of 
cement, water, coarse aggregates 
and fines aggregate of concrete, 
testing methods of concrete, 
calculation of concrete mixture, 
chemical agents, concepts of 
testing methods for fresh concrete 
and conventional concrete; 
nondestructive testing, knowledge 
of ready- mixed concrete; light 
weight concrete, high strength and 
durability concrete, modern 
technology of concrete and fly-
ash mixed in concrete and high 
performance concrete for specific 
purpose, highway materials, other 
Civil Engineering materials. 

01326241  
CONCRETE AND CIVIL 
ENGINEERING 
MATERIALS 

3 (2-3-6) 
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องค์ควำมรู้ที่สภำวิศวกรก ำหนด เนื้อหำวิชำท่ีเทียบกับองค์ควำมรู้ ชื่อวิชำ 
 

ภำระ  
(หน่วยกิต/ชั่วโมง) 

The fundamental behaviors and 
properties, introduction to 
inspecting and testing of various 
civil engineering materials, steel 
and rebar, wood, cement, 
aggregates and admixtures, fresh 
and hardened concrete, highway 
materials, other Civil Engineering 
materials. 

01326242  
CIVIL ENGINEERING 
MATERIALS TESTING 
LABORATORY 

1 (0-3-2) 

 

Computer concepts; computer 
components; Hardware and 
software interaction; Current 
programming language; 
Programming practices. 

01006715  
COMPUTER 
PROGRAMMING 

3 (2-2-5) 

 

Force systems, resultant, 
equilibrium, fluid statics, 
kinematics and kinetics of particles 
and rigid bodies, Newton’s second 
law of motion, work and energy, 
impulse and momentum. 

01006803  
ENGINEERING 
MECHANICS 

3 (3-0-6) 

 

A study of forces and stresses, 
stresses and strains relationship, 
stress in beams, shear force and 
bending moment diagrams, 
deflection of beams, torsion, 
buckling of columns, Mohr’s circle, 
combined stresses, and failure 
criterion. 

01326231  
MECHANICS OF 
MATERIALS 1 

3 (3-0-6) 

 

Introduction to surveying work, 
principles of field works, leveling, 
principles and applications of 
theodolites, distance and direction 
measurements, horizontal and 
vertical curves, errors in surveying, 
acceptable error, data correction, 
triangulation, precise 
determination of azimuth, precise 
traverse plane coordinate system, 

01326251  
SURVEYING  

4 (3-3-8) 
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องค์ควำมรู้ที่สภำวิศวกรก ำหนด เนื้อหำวิชำท่ีเทียบกับองค์ควำมรู้ ชื่อวิชำ 
 

ภำระ  
(หน่วยกิต/ชั่วโมง) 

precise leveling, topographic 
survey, map plotting and related 
practices, surveys for horizontal 
and vertical curves construction. 
Field practice surveying work; 
basic field works, leveling; 
principles and applications of 
theodolites; distance and direction 
measurements; errors in surveying, 
acceptable error, data correction, 
triangulation; precise 
determination of azimuth; precise 
traverse plane coordinate system, 
precise leveling; topographic 
survey; map plotting, setting up 
horizontal and vertical curves. 

01326252  
SURVEYING CAMP 

1 (0-80-0) 

 

Geological Engineering and 
Environment provides an 
interpretation of the geological 
setting, integrating geological 
conditions into engineering design 
and construction, and provides 
engineering solutions that take 
into account both ground 
conditions and environment.  This 
subject covers the area of 
geological engineering, such as 
forming and characterization of 
earth materials, compaction, 
hydrogeology and site 
investigations 

01326221  
ENGINEERING 
GEOLOGY AND 
ENVIRONMENT 

3 (3-0-6) 

องค์ควำมรู้เฉพำะทำงวิศวกรรม 
ก ลุ่ ม ที่  1  วิ ศ ว ก ร ร ม โ ค ร ง ส ร้ า ง 
(Structural Engineering) : สามารถ
วิ เ ค ร า ะ ห์ โ ค ร ง ส ร้ า ง  อ อก แ บ บ
โครงสร้างภายใต้แรงกระท าในรูปแบบ
ต่ างๆ อาทิ  แรงโน้มถ่วงของโลก 
แรงลม แรงแผ่นดินไหว และอื่นๆ 

Introduction to structural analysis, 
reactions, shears and moments in 
statically determinate structures, 
graphic statics, influence lines of 
determinate structures, 
deflections of determinate 
structures by methods of virtual 

01326332  
THEORY OF 
STRUCTURES 
 

3 (3-0-6) 
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องค์ควำมรู้ที่สภำวิศวกรก ำหนด เนื้อหำวิชำท่ีเทียบกับองค์ควำมรู้ ชื่อวิชำ 
 

ภำระ  
(หน่วยกิต/ชั่วโมง) 

เ ลื อ ก ใ ช้ วั ส ดุ ส า ห รั บ โ ค ร งส ร้ า ง 
( Structural Analysis, Reinforced 
Concrete Design, Steel and 
Timber Design) 

work, strain energy and Williot-
Mohr diagrams, and analysis of 
statically indeterminate structures 
by method of consistent 
deformation. 
Analysis of indeterminate 
structures by elastic load method, 
methods of slope and deflection, 
moment distribution, strain 
energy, influence line of 
indeterminate structures, 
introduction to plastic analysis, 
approximate analysis, and 
introduction to matrix structural 
analysis. 

01326333 
STRUCTURAL 
ANALYSIS 

3 (3-0-6) 
 

Fundamental behavior in thrust, 
flexure, torsion, shear, bond and 
interaction among these forces, 
design of reinforced concrete 
structural components by working 
stress and strength design 
concepts, and design practice. 
Practice in reinforced concrete 
design and detailing, Earthquake-
resistant and wind- resistant 
designs. 

01326301  
REINFORCED 
CONCRETE DESIGN     

4 (3-2-7) 
 

Design of timber and steel 
structures; tension and 
compression members; beams; 
beam-  columns; built- up 
members; plate girders; 
connections; ASD and LRFD 
methods, design practice. Practice 
in timber and steel design and 
detailing. 

01326342  
TIMBER AND STEEL 
DESIGN 

3 (3-0-6) 

กลุ่มที่ 2 วิศวกรรมการก่อสร้างและ
ก า ร จั ด ก า ร  ( Construction 
Engineering and Management) : 

Project delivery systems, project 
organization, site layout, project 
planning, modern construction 

01326101 
CONSTRUCTION 

3 (3-0-6) 
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องค์ควำมรู้ที่สภำวิศวกรก ำหนด เนื้อหำวิชำท่ีเทียบกับองค์ควำมรู้ ชื่อวิชำ 
 

ภำระ  
(หน่วยกิต/ชั่วโมง) 

อธิบายแนวคิดและหลักการของ
เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม การอธิบาย
แนวคิดและหลักการของการบริหาร 
โ ค ร ง ก า ร  เ ทค นิ ค ก า ร ก่ อ ส ร้ า ง 
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง (Construction 
Management) 

technology, construction 
equipment, Critical Path Method 
( CPM) , resource management, 
progress measurement, 
construction safety, and quality 
control systems, and laws related 
to construction engineering and 
management. 

ENGINEERING AND 
MANAGEMENT  
 

History and development of 
construction; bearing wall system; 
post and lintel system; skeleton 
system; construction method of 
wooden structure, reinforced 
concrete and steel buildings; high-
rise construction; prefabrication 
system; post- tensioning system 
and structural details including 
foundation, post, beam, joint, 
floor, wall, ceiling, door, window, 
stairs, roof, etc.  Equipment for lift 
and transportations, equipment 
for earthwork, equipment for 
concrete work, equipment for 
highway construction, equipment 
for foundation construction and of 
the type of construction of 
equipment planning and work rate 
of equipment, economics of 
equipment. 

01326312 
CONSTRUCTION 
TECHNOLOGY 

3 (2-3-6) 

ก ลุ่ ม ที่  3  วิ ศ ว ก ร ร ม ข น ส่ ง 
( Transportation Engineering)  : 
วิ เ คราะห์ตั วแปรด้ านการจราจร 
ออกแบบระบบสัญญาน วิศวกรรมการ
ทาง วางแผนงานขนส่ง โลจิสติกส์ 
( Transportation Engineering, 
Highway Engineering) 

Characteristics of transportation 
system:  land, railway, air, and 
other transportation systems, 
transportation system analysis, 
urban and regional transportation 
planning, principles of highway 
planning and traffic analysis 
including level of service analysis, 
geometric design and operations, 

01326502  
HIGHWAY AND 
TRANSPORTATION 
ENGINEERING     

3 (3-0-6) 
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องค์ควำมรู้ที่สภำวิศวกรก ำหนด เนื้อหำวิชำท่ีเทียบกับองค์ควำมรู้ ชื่อวิชำ 
 

ภำระ  
(หน่วยกิต/ชั่วโมง) 

pavement design, highway finance 
and economic, transportation 
demand analysis, transportation 
system management. 

กลุ่มที่ 4 วิศวกรรมแหล่งน้ า (Water 
Resource Engineering)  :  มี
ค ว า ม ส าม า รถ ในก า ร วิ เ ค ร า ะห์
กลศาสตร์ของของไหล มีความรู้ด้าน
อุทกวิทยา ออกแบบด้านวิศวกรรมชล
ศ า ส ต ร์  ( Hydrology, Hydraulic 
Engineering) 

Properties of fluid, fluid static, 
dynamics and kinematics of fluid 
flow, energy equations in steady 
flow, momentum and dynamic 
forces in fluid flow, similitude and 
dimensional analysis, flow of 
incompressible fluid in pipes, 
open- channel flow, groundwater 
flow, stream flow, fluid flow 
measurements, and unsteady flow 
problems. 

01326601  
HYDRAULICS 

3 (3-0-6) 

Experiments on properties of 
fluids, fluid statics, kinematics of 
fluid flow, energy equation in a 
steady flow, momentum and 
dynamic forces in fluid flow, flow 
of incompressible fluid in pipes, 
open channel flow, fluid 
measurements, unsteady flow 
problems. 

01326262  
HYDRAULICS 
LABORATORY 

1 (0-3-2) 

Application of fluid mechanics 
principles and hydrology to study 
and practice of hydraulic 
engineering, piping systems, water 
hammer, pumps and turbines, 
open channel flow and design, 
reservoir, dams, spillways, 
hydraulic models, irrigation, 
hydrological data analysis, 
precipitation and runoff 
relationship, and drainage. 

01326602  
HYDRAULIC 
ENGINEERING 

3 (3-0-6) 

กลุ่ มที่  5 วิศวกรรมเทคนิคธรณี 

(Geotechnical Engineering) : มี

Subsurface investigation and 
testing.  Fundamental analysis of 
engineering soil properties 

01326506  
GEOTECHNICAL 
ENGINEERING 

3 (3-0-6) 
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องค์ควำมรู้ที่สภำวิศวกรก ำหนด เนื้อหำวิชำท่ีเทียบกับองค์ควำมรู้ ชื่อวิชำ 
 

ภำระ  
(หน่วยกิต/ชั่วโมง) 

ควำม รู้ พ้ืนฐำนในกำรวิ เครำะห์

คุณสมบั ติ ดิ น ในทำงวิ ศวก รรม 

วิเครำะห์กำรวิบัติของดินและแนว

ทำงกำรแก้ไข สำมำรถเลือกใช้ชนิด

ฐำนรำกและออกแบบระบบป้องกัน

ดิน (Soil Mechanics,  

Foundation) 

including strength and stiffness. 
Slope stability, failure and 
stabilization.  It also covers the 
design of simple geotechnical 
structures such as shallow 
foundation, deep foundation, 
slopes and retaining walls. 
Laboratory testing for 
determination of the physical and 
engineering properties of soils: 
specific gravity, grained size 
analysis, Atterberg’ s limits, 
permeability value, compaction, 
CBR, unconfined compressive 
strength, and shear strength, 
settlement; field practices, soil 
exploration, sampling, field 
density test, Dutch cone and vane 
shear test, plate bearing test, 
report writing and its application. 

01326322  
SOIL MECHANICS 
LABORATORY 

1 (0-3-2) 

Geological Engineering and 
Environment provides an 
interpretation of the geological 
setting, integrating geological 
conditions into engineering design 
and construction, and provides 
engineering solutions that take 
into account both ground 
conditions and environment.  This 
subject covers the area of 
geological engineering, such as 
forming and characterization of 
earth materials, compaction, 
hydrogeology and site 
investigations. 

01326221 
ENGINEERING 
GEOLOGY AND 
ENVIRONMENT  

3(3-0-6) 

 
 ส ำหรับผู้เข้ำศึกษำปีกำรศึกษำ {ปีกำรศึกษำ 2563 – ปีกำรศึกษำ 2567} 
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2. ตำรำงแสดงผู้สอนในแต่ละองค์ควำมรู้ 

ตำรำงกำรเทียบองค์ควำมรู้ สำขำวิศวกรรม สำขำวิศวกรรมโยธา 
หลักสูตรวิศวกรรมศำสตรบัณฑิต 

สำขำวิชำวิศวกรรมโยธำ (หลักสตูรนำนำชำติ) 

สถำบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำเจ้ำคุณทหำรลำดกระบัง 
ส ำหรับผู้เข้ำศึกษำปีกำรศึกษำ {ปีกำรศึกษำ 2563 – ปีกำรศึกษำ 2567} 

สำระกำรเรียนรู้ของแต่ละวิชำ 
ระบุรายวิชาที่เกี่ยวข้องหรือความคาดหวัง 

ในแต่ละรายวิชาหรือหลายวิชา 

รำยชื่อและคุณวุฒิกำรศึกษำผู้สอน 
ระบุรายชื่อและคณุวุฒิการศึกษาผูส้อน 
ในแต่ละองค์ความรู้ที่สภาวิศวกรก าหนด 

องค์ควำมรู้พ้ืนฐำนทำงวิทยำศำสตร์ 
01006710   แคลคูลัสเบื้องต้น                            3 (3-0-6) 
                INTRODUCTION TO CALCULUS  

ผศ.ดร.วุฒิชัย ชาติพัฒนานันท์ 

 วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา) 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2535 

 M.S. (Statistics), 
University Of Tennessee, USA, 2001 

 Ph.D. (Management Science), University Of 
Tennessee, USA, 2004 

ประสบการณ์สอน  17  ปี 
01006711   แคลคูลัสขั้นสูง                              3 (3-0-6) 
                ADVANCED CALCULUS  

ผศ.ดร.วุฒิชัย ชาติพัฒนานันท์ 

 วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา) 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2535 

 M.S. (Statistics), 
University Of Tennessee, USA, 2001 

 Ph.D. (Management Science), University Of 
Tennessee, USA, 2004 

ประสบการณ์สอน  17  ปี 
01006717   สมการเชิงอนุพันธ์                          3 (3-0-6) 
                DIFFERENTIAL EQUATION   

ผศ.ดร.วุฒิชัย ชาติพัฒนานันท์ 

 วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา) 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2535 

 M.S. (Statistics), 
University Of Tennessee, USA, 2001 

 Ph.D. (Management Science), University Of 
Tennessee, USA, 2004 

ประสบการณ์สอน  17  ปี 
01326233  คณิตศาสตร์ขั้นสูงส าหรับวิศวกรรมโยธา 3 (3-0-6) 
               ADVANCED MATHEMATICS FOR CIVIL   
               ENGINEERING 

ผศ.ดร.อาทิตย์ เพชรศศิธร 

 วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2543 
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สำระกำรเรียนรู้ของแต่ละวิชำ 
ระบุรายวิชาที่เกี่ยวข้องหรือความคาดหวัง 

ในแต่ละรายวิชาหรือหลายวิชา 

รำยชื่อและคุณวุฒิกำรศึกษำผู้สอน 
ระบุรายชื่อและคณุวุฒิการศึกษาผูส้อน 
ในแต่ละองค์ความรู้ที่สภาวิศวกรก าหนด 

 M.Sc.(Structural Engineering), University of 

Newcastle upon Tyne, UK, 2544 

 Ph.D.(Structural Engineering), University of 

Newcastle upon Tyne, UK, 2549 

ประสบการณ์สอน 12 ปี 

01006723   ฟิสิกส์ทั่วไป 1                                3 (3-0-6) 
                GENERAL PHYSICS 1  

Dr.Ariva  Sugandi   Perman 

 B.Eng. in Civil and Water Resources Engineering 
,Diponegoro University, Semarang Indonesia. 

 M.Sc. in Urban Environmental Management, 
Asian Institute of Technology, Thailand 

 Ph.D. in Urban Planning and Environmental 
Management, Asian Institute of Technology, 
Thailand 

ประสบการณ์สอน  8  ปี 
01006724   ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 1                   1 (0-3-2) 
                GENERAL PHYSICS LABORATORY 1  

อ.สุรชาติ กมลดลิก 

 วท.บ.(ฟิสิกส์) ม.รามค าแหง ,2534 

 วท.ม.(ฟิสิกส์ประยุกต์) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา้
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 2544 

ประสบการณ์สอน 25 ปี 
01006725   ฟิสิกส์ทั่วไป 2                                3 (3-0-6) 
                GENERAL PHYSICS 2  

Dr.Ariva  Sugandi   Perman 

 B.Eng. in Civil and Water Resources Engineering 
,Diponegoro University, Semarang Indonesia. 

 M.Sc. in Urban Environmental Management, 
Asian Institute of Technology, Thailand 

 Ph.D. in Urban Planning and Environmental 
Management, Asian Institute of Technology, 
Thailand 

ประสบการณ์สอน  8  ปี 
01006726   ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 2                   1 (0-3-2) 
                 GENERAL PHYSICS LABORATORY 2  

อ.สุรชาติ กมลดลิก 

 วท.บ.(ฟิสิกส์) ม.รามค าแหง ,2534 

 วท.ม.(ฟิสิกส์ประยุกต์) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา้
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 2544 

ประสบการณ์สอน 25 ปี 
01006727   เคมีทั่วไป                                     3 (3-0-6) 
                GENERAL CHEMISTRY  

Dr Matthew Paul Gleeson 
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สำระกำรเรียนรู้ของแต่ละวิชำ 
ระบุรายวิชาที่เกี่ยวข้องหรือความคาดหวัง 

ในแต่ละรายวิชาหรือหลายวิชา 

รำยชื่อและคุณวุฒิกำรศึกษำผู้สอน 
ระบุรายชื่อและคณุวุฒิการศึกษาผูส้อน 
ในแต่ละองค์ความรู้ที่สภาวิศวกรก าหนด 

 Ph.D (Computational Chemistry), University of 
Manchester, 2003. 

 M.Chem (Hons) -Chemistry), University of 
Manchester 2000. 
ประสบการณ์สอน 14 ป ี

01006728   ปฏิบัติการเคมีทั่วไป                        1 (0-3-2) 
                GENERAL CHEMISTRY LABORATORY   

รศ.ดร.สมศักดิ์ วรมงคลชัย 

 วท.บ. (เคมี) มหาวิทยาลยั เกษตรศาสตร์, 2527  

 วท.ม. (เคมีเทคนิค) จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลยั, 2532  

 D.Eng. (Plastics Engineering) University of 
Massachusetts, Lowell, USA, 2540 

ประสบการณ์สอน 25 ปี 
01006719   ความน่าจะเป็นและสถิติ 1                 3 (3-0-6) 
                PROBABILITY AND STATISTICS 1  

ผศ.ดร.วุฒิชัย ชาติพัฒนานันท์ 

 วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา) 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2535 

 M.S. (Statistics), 
University Of Tennessee, USA, 2001 

 Ph.D. (Management Science), University Of 
Tennessee, USA, 2004 

ประสบการณ์สอน  17  ปี 
องค์ควำมรู้พ้ืนฐำนทำงวิศวกรรม 
01006802   เขียนแบบวิศวกรรม                        3 (2-2-5) 
                 ENGINEERING DRAWING                 

Dr.Ariva  Sugandi   Perman 

 B.Eng. in Civil and Water Resources Engineering 

,Diponegoro University, Semarang Indonesia. 

 M.Sc. in Urban Environmental Management, 

Asian Institute of Technology, Thailand 

 Ph.D. in Urban Planning and Environmental 

Management, Asian Institute of Technology, 

Thailand 

ประสบการณ์สอน  8  ปี 
01006804   วัสดุวิศวกรรม                               3 (3-0-6) 
                 ENGINEERING MATERIALS 

ศ.ดร.อุมา สีบุญเรือง 

 วศ.บ. (วิศวกรรมก่อสร้าง)สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าเจา้คุณทหารลาดกระบัง, 2537 

 M.Sc. (Environmental Engineering) Lehigh 
University, USA, 2541 
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สำระกำรเรียนรู้ของแต่ละวิชำ 
ระบุรายวิชาที่เกี่ยวข้องหรือความคาดหวัง 

ในแต่ละรายวิชาหรือหลายวิชา 

รำยชื่อและคุณวุฒิกำรศึกษำผู้สอน 
ระบุรายชื่อและคณุวุฒิการศึกษาผูส้อน 
ในแต่ละองค์ความรู้ที่สภาวิศวกรก าหนด 

Ph.D. (Water Resource Engineering), University of 
California-Davis, USA, 2545 
ประสบการณ์สอน 23 ปี 

01326241   คอนกรีตและวสัดุทางวิศวกรรมโยธา     3 (2-3-6) 
                CONCRETE AND CIVIL ENGINEERING  
                MATERIALS  

รศ.ดร.ภาสกร  ขันทองทิพย์ 

 วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา) ,2535 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าธนบุรี  

 M.Sc. (Civil engineering),  The University of Texas, 
USA, 2541 

 M.Sc. (Environmental engineering), Virginia 
Polytechnic Institute and State University ,2548 

 Sc.D. (Environmental engineering), Virginia 
Polytechnic Institute and State University ,2553 
ประสบการณ์สอน 11 ปี 
 

ผศ.ดร.ณฎัฐ์ดนัย สินสมุทรผดุง 

 B.Eng. in Civil Engineering, Chulalongkorn 
University, (Thailand) 2012  

 M.Eng. in Civil Engineering, Tokyo Institute of 
Technology, (Japan) 2014 

 Ph.D. in Civil Engineering, Tokyo Institute of 
Technology, (Japan) 2017 
ประสบการณ์สอน 4 ปี 

01326242   ปฏิบัติการทดสอบวสัดุทางวิศวกรรมโยธา  
                                                                1 (0-3-2) 
                CIVIL ENGINEERING MATERIALS TESTING   
                LABORATORY  

รศ.ดร.ภาสกร  ขันทองทิพย์ 

 วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา) ,2535 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าธนบุรี  

 M.Sc. (Civil engineering),  The University of Texas, 
USA, 2541 

 M.Sc. (Environmental engineering), Virginia 
Polytechnic Institute and State University ,2548 

 Sc.D. (Environmental engineering), Virginia 
Polytechnic Institute and State University ,2553 
ประสบการณ์สอน 11 ปี 
 

ผศ.ดร.ณฎัฐ์ดนัย สินสมุทรผดุง 

 B.Eng. in Civil Engineering, Chulalongkorn 
University, (Thailand) 2012  
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สำระกำรเรียนรู้ของแต่ละวิชำ 
ระบุรายวิชาที่เกี่ยวข้องหรือความคาดหวัง 

ในแต่ละรายวิชาหรือหลายวิชา 

รำยชื่อและคุณวุฒิกำรศึกษำผู้สอน 
ระบุรายชื่อและคณุวุฒิการศึกษาผูส้อน 
ในแต่ละองค์ความรู้ที่สภาวิศวกรก าหนด 

 M.Eng. in Civil Engineering, Tokyo Institute of 
Technology, (Japan) 2014 

 Ph.D. in Civil Engineering, Tokyo Institute of 
Technology, (Japan) 2017 

ประสบการณ์สอน 4 ปี 
01006715   การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์          3 (2-2-5) 
                 COMPUTER PROGRAMMING 

ดร.ภมูิ คงห้วยรอบ 

 B.S. (Electrical Engineering), King Mongkut's 
Institute of Technology Ladkrabang 2012 

 M.S.(Electrical Engineering), King Mongkut's 
Institute of Technology Ladkrabans, 2013 

 Ph.D.(Electrical Engineering), King Mongkut's 
Institute of Technology Ladkrabang, 2017 

ประสบการณ์สอน 5 ปี 
01006803   กลศาสตร์วิศวกรรม                        3 (3-0-6) 
                 ENGINEERING MECHANICS 

อ.ทรงกลด แซ่อึ้ง 

 วศ.บ. (วิศวกรรมก่อสร้าง), สถาบนัเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าเจา้คุณทหารลาดกระบัง, 2538 

 M.Eng. (Structural Engineering) Lehigh University, 
USA, 2000 

ประสบการณ์สอน 25 ปี  
01326231   กลศาสตร์ของวัสดุ 1                       3 (3-0-6) 
                MECHANICS OF MATERIALS 1 

ผศ.ดร.อัฏฐวิทย์ สุจริตพงศ ์

 วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา)มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ,2536 

 วศ.ม. (วิศวกรรมโยธา),มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร,์2544 

 Ph.D. (Civil and Environmental Engineering), 
Kumamoto University, Japan, 2554 

ประสบการณ์สอน 24 ปี 
ผศ.ดร.อ าพน จรัสจรุงเกียรต ิ

 วศ.บ. (วิศวกรรมก่อสร้าง) สถาบนัเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าเจา้คุณทหารลาดกระบัง, 2541 

 M.Sc. (Computational Mechanics) Technische 
Universitaet Muenchen, Germany, 2547 

 Dr.-Ing. (Civil Engineering) Technische 
Universitaet Muenchen, Germany, 2552
ประสบการณ์สอน 16 ปี 
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สำระกำรเรียนรู้ของแต่ละวิชำ 
ระบุรายวิชาที่เกี่ยวข้องหรือความคาดหวัง 

ในแต่ละรายวิชาหรือหลายวิชา 

รำยชื่อและคุณวุฒิกำรศึกษำผู้สอน 
ระบุรายชื่อและคณุวุฒิการศึกษาผูส้อน 
ในแต่ละองค์ความรู้ที่สภาวิศวกรก าหนด 

01326251   การส ารวจ                                    4(3-3-8) 
                SURVEYING  

ดร.ชิสาพัชร์  สุปญัญาโชติสกลุ   

 วศ.บ. (วิศวกรรมส ารวจ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 2548 

 M.Sc. (Photogrammetry and  Geoinformatics) 
stuttgart university of applied sciences, Stuttgart 
, Germany 2550 

 MSE, civil engineering geomatics  Area Purdue 
University,West Lafayette, IN. 2555 

 Ph.D.,civil engineering geomatics  Area Purdue 
University,West Lafayette, IN. 2559 

ประสบการณ์สอน 5 ปี 

01326252   การออกค่ายส ารวจ                        1(0-80-0) 
                SURVEYING CAMP 

อ.ทรงกลด แซ่อึ้ง 

 วศ.บ. (วิศวกรรมก่อสร้าง), สถาบนัเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าเจา้คุณทหารลาดกระบัง, 2538 

 M.Eng. (Structural Engineering) Lehigh University, 
USA, 2000 
ประสบการณ์สอน 25 ปี 
 

อ.อุบะ ศิริแก้ว  

 วท.บ. (เทคโนโลยีธรณี) มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2529  

 M.Sc. (Engineering Geology and Applied 
Geophysics) Asian Institute of Technology, 1994 
ประสบการณ์สอน 19 ปี 
 

ดร.ชิสาพัชร์  สุปญัญาโชติสกลุ   

 วศ.บ. (วิศวกรรมส ารวจ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 2548 

 M.Sc. (Photogrammetry and  Geoinformatics) 
stuttgart university of applied sciences, Stuttgart 
, Germany 2550 

 MSE, civil engineering geomatics  Area Purdue 
University,West Lafayette, IN. 2555 

 Ph.D.,civil engineering geomatics  Area Purdue 
University,West Lafayette, IN. 2559 

ประสบการณ์สอน 5 ปี 
01326221   ธรณีวิศวกรรมและสิง่แวดล้อม            3 (3-0-6) 
               ENGINEERING GEOLOGY AND ENVIRONMENT 

อ.อุบะ ศิริแก้ว  

 วท.บ. (เทคโนโลยีธรณี) มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2529  
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สำระกำรเรียนรู้ของแต่ละวิชำ 
ระบุรายวิชาที่เกี่ยวข้องหรือความคาดหวัง 

ในแต่ละรายวิชาหรือหลายวิชา 

รำยชื่อและคุณวุฒิกำรศึกษำผู้สอน 
ระบุรายชื่อและคณุวุฒิการศึกษาผูส้อน 
ในแต่ละองค์ความรู้ที่สภาวิศวกรก าหนด 

 M.Sc. (Engineering Geology and Applied 

Geophysics) Asian Institute of Technology, 1994 

ประสบการณ์สอน 19 ปี 
องค์ควำมรู้เฉพำะทำงวิศวกรรม 
กลุ่มที่ 1 วิศวกรรมโครงสร้าง (Structural Engineering) 
01326332   ทฤษฎีโครงสร้าง                            3 (3-0-6) 
                THEORY OF STRUCTURES 

 
ผศ.ดร.อ าพน จรัสจรุงเกียรต ิ

 วศ.บ. (วิศวกรรมก่อสร้าง) สถาบนัเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าเจา้คุณทหารลาดกระบัง, 2541 

 M.Sc. (Computational Mechanics) Technische 
Universitaet Muenchen, Germany, 2547 

 Dr.-Ing. (Civil Engineering) Technische 
Universitaet Muenchen, Germany, 2552
ประสบการณ์สอน 16 ปี 

01326333   การวิเคราะห์โครงสร้าง                    3 (3-0-6) 
                STRUCTURAL ANALYSIS 

ผศ.ดร.อ าพน จรัสจรุงเกียรต ิ

 วศ.บ. (วิศวกรรมก่อสร้าง) สถาบนัเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าเจา้คุณทหารลาดกระบัง, 2541 

 M.Sc. (Computational Mechanics) Technische 
Universitaet Muenchen, Germany, 2547 

 Dr.-Ing. (Civil Engineering) Technische 
Universitaet Muenchen, Germany, 2552
ประสบการณ์สอน 16 ปี 

01326301   การออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก         4 (3-2-7) 
                REINFORCED CONCRETE DESIGN  

ผศ.ดร.อาทิตย์ เพชรศศิธร 

 วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2543 

 M.Sc.(Structural Engineering), University of 
Newcastle upon Tyne, UK, 2544 

 Ph.D.(Structural Engineering), University of 
Newcastle upon Tyne, UK, 2549 

ประสบการณ์สอน 12 ปี 
01326342   การออกแบบโครงสร้างไม้และเหล็ก     3 (3-0-6) 
                TIMBER AND STEEL DESIGN 

อ.ทรงกลด แซ่อึ้ง 

 วศ.บ. (วิศวกรรมก่อสร้าง), สถาบนัเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าเจา้คุณทหารลาดกระบัง, 2538 

 M.Eng. (Structural Engineering) Lehigh University, 
USA, 2000 
ประสบการณ์สอน 25 ปี 
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สำระกำรเรียนรู้ของแต่ละวิชำ 
ระบุรายวิชาที่เกี่ยวข้องหรือความคาดหวัง 

ในแต่ละรายวิชาหรือหลายวิชา 

รำยชื่อและคุณวุฒิกำรศึกษำผู้สอน 
ระบุรายชื่อและคณุวุฒิการศึกษาผูส้อน 
ในแต่ละองค์ความรู้ที่สภาวิศวกรก าหนด 

 ผศ.ดร.อัฏฐวิทย์ สุจริตพงศ ์

 วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา)มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ,2536 

 วศ.ม. (วิศวกรรมโยธา),มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร,์2544 

 Ph.D. (Civil and Environmental Engineering), 
Kumamoto University, Japan, 2554 
ประสบการณ์สอน 24 ปี 

กลุ่มที่ 2 วิศวกรรมการก่อสรา้งและการจัดการ (Construction 
Engineering and Management) 
01326101   วิศวกรรมการก่อสรา้งและการจดัการ    3 (3-0-6) 
                CONSTRUCTION ENGINEERING AND   
                MANAGEMENT   
  

 
 

รศ.ดร.จักรพงษ์ พงษ์เพ็ง 

 วศ.บ. (วิศวกรรมเกษตร) มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2531 

 วศ.ม. (บริหารงานก่อสร้าง) มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ 
2534 

 Ph.D. (Construction Engineering And 
Management) Queensland University Of 
Technology, Australia, 2546 

ประสบการณ์สอน 30 ปี 
01326312   เทคโนโลยีการก่อสรา้ง                      3(2-3-6) 
                CONSTRUCTION TECHNOLOGY 

รศ.ดร.จักรพงษ์ พงษ์เพ็ง 

 วศ.บ. (วิศวกรรมเกษตร) มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2531 

 วศ.ม. (บริหารงานก่อสร้าง) มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ 
2534 

 Ph.D. (Construction Engineering And 
Management) Queensland University Of 
Technology, Australia, 2546 

ประสบการณ์สอน 30 ปี  
กลุ่มที่ 3 วิศวกรรมขนส่ง (Transportation Engineering) 
01326502 วิศวกรรมการทางและวิศวกรรมขนส่ง     3 (3-0-6) 
               HIGHWAY AND TRANSPORTATION   
               ENGINEERING      

 
ผศ.ดร.จ ารสั พิทักษ์ศฤงคาร 

 วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา) มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2539 

 M.Sc. (Civil Engineering), University of 
Massachusetts - Lowell, USA 2542 

 Ph.D. (Transportation Engineering), สถาบัน
เทคโนโลยีแห่งเอเชีย 2551 

ประสบการณ์สอน 10 ปี 
กลุ่มที่ 4 วิศวกรรมแหล่งน้ า (Water Resource Engineering) 
01326601    วิศวกรรมชลศาสตร์                       3 (3-0-6) 
                 HYDRAULICS 

 
รศ.ดร.สกลุ ห่อวโนทยาน 

 วศ.บ.(วิศวกรรมชลประทาน)มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 
2525 
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สำระกำรเรียนรู้ของแต่ละวิชำ 
ระบุรายวิชาที่เกี่ยวข้องหรือความคาดหวัง 

ในแต่ละรายวิชาหรือหลายวิชา 

รำยชื่อและคุณวุฒิกำรศึกษำผู้สอน 
ระบุรายชื่อและคณุวุฒิการศึกษาผูส้อน 
ในแต่ละองค์ความรู้ที่สภาวิศวกรก าหนด 

 วศ.ม. (วิศวกรรมโยธา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2531 

 D.Eng. (Civil Engineering),Tokai University, Japan, 
2542 

ประสบการณ์สอน 34 ปี 
01326262    การทดลองชลศาสตร์                     1 (0-3-2) 
                 HYDRAULICS LABORATORY  

ศ.ดร.อุมา สีบุญเรือง 

 วศ.บ. (วิศวกรรมก่อสร้าง)สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 2537 

 M.Sc. (Environmental Engineering) Lehigh 
University, USA, 2541 

 Ph.D. (Water Resource Engineering), University of 
California-Davis, USA, 2545 
ประสบการณ์สอน 23 ปี 

อ.อุบะ ศิริแก้ว  

 วท.บ. (เทคโนโลยีธรณี) มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2529  

 M.Sc. (Engineering Geology and Applied 
Geophysics) Asian Institute of Technology, 1994
ประสบการณ์สอน 19 ปี 

01326602    วิศวกรรมชลศาสตร์                       3 (3-0-6) 
                 HYDRAULIC ENGINEERING 

รศ.ดร.สกลุ ห่อวโนทยาน 

 วศ.บ.(วิศวกรรมชลประทาน)มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 
2525 

 วศ.ม. (วิศวกรรมโยธา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2531 

 D.Eng. (Civil Engineering),Tokai University, Japan, 
2542 

ประสบการณ์สอน 34 ปี 
กลุ่มที่ 5 วิศวกรรมเทคนิคธรณี (Geotechnical Engineering) 
01326506   GEOTECHNICAL ENGINEERING        3(3-0-6) 
                  

ผศ.ดร. ประทีป หลือประเสริฐ  

 วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา) ,สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา้
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง 2550 

 วศ.ม. (วิศวกรรมธรณเีทคนิค) สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าเจา้คุณทหารลาดกระบัง 2555 

 วศ.ด. (วิศวกรรมธรณเีทคนิค) สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าเจา้คุณทหารลาดกระบัง 2560 
ประสบการณ์สอน  4  ปี 
 

ผศ.ดร.วิรุฬห์  ค าชุม 

 วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  2550 
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สำระกำรเรียนรู้ของแต่ละวิชำ 
ระบุรายวิชาที่เกี่ยวข้องหรือความคาดหวัง 

ในแต่ละรายวิชาหรือหลายวิชา 

รำยชื่อและคุณวุฒิกำรศึกษำผู้สอน 
ระบุรายชื่อและคณุวุฒิการศึกษาผูส้อน 
ในแต่ละองค์ความรู้ที่สภาวิศวกรก าหนด 

 MSc (Geotechnical  Engineering) Glasgow 
University 2552 

 PhD (Civil Engineering) Hong Kong University of 
Science and Technology 2558 

ประสบการณ์สอน  6  ปี  
01326322    การทดลองปฐพีกลศาสตร์                1 (0-3-2) 
                 SOIL MECHANICS LABORATORY  

อ.อุบะ ศิริแก้ว  

 วท.บ. (เทคโนโลยีธรณี) มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2529  

 M.Sc. (Engineering Geology and Applied 
Geophysics) Asian Institute of Technology, 1994
ประสบการณ์สอน 19 ปี 

ผศ.ดร. ประทีป หลือประเสริฐ  

 วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา) ,สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา้
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง 2550 

 วศ.ม. (วิศวกรรมธรณเีทคนิค) สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าเจา้คุณทหารลาดกระบัง 2555 

 วศ.ด. (วิศวกรรมธรณเีทคนิค) สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าเจา้คุณทหารลาดกระบัง 2560 
ประสบการณ์สอน  4  ปี 

01326221  ธรณีวิศวกรรมและสิง่แวดล้อม              3(3-0-6) 
               ENGINEERING GEOLOGY AND ENVIRONMENT 
   

ผศ.ดร. ประทีป หลือประเสริฐ  

 วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา) ,สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา้
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง 2550 

 วศ.ม. (วิศวกรรมธรณเีทคนิค) สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าเจา้คุณทหารลาดกระบัง 2555 

 วศ.ด. (วิศวกรรมธรณเีทคนิค) สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าเจา้คุณทหารลาดกระบัง 2560 
ประสบการณ์สอน  4  ปี 
 

ผศ.ดร.วิรุฬห์  ค าชุม 

 วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  2550 

 MSc (Geotechnical  Engineering) Glasgow 
University 2552 

 PhD (Civil Engineering) Hong Kong University of 
Science and Technology 2558 

ประสบการณ์สอน  6  ปี 
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ส่วนที่ 5 สิง่สนับสนุนกำรเรียนรู้และกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ 
 
1. ห้องปฏิบัติกำร 

1.1. บัญชีรำยกำรของวัสดุ ครุภัณฑ์ และอุปกรณ์กำรทดลอง 
ห้องปฏิบัติการของภาควิชาวิศวกรรมโยธา 

1.1.1 01096040 SOIL MECHANICS LABORATORY 

รายการวสัดุครุภณัฑ์การเรยีนการสอน 
     ตู้อบความช้ืน 4 ตู้, Sieve 4 ชุด, Atterberg’s limits 6 ชุด, ชุดหลอดทดลองและเครื่องมือทดสอบพื้นฐาน 6 ชุด, Odeometers 
6 ชุด, ทดสอบการบดอัดดินแบบมาตรฐานและmodified compaction 2 ชุด, อุปกรณ์วดัค่าอัตราการรั่วซึม 5 ชุด, loading 
machine พร้อมชุดอ่าน เครื่องมอืวัดแบบดิจิตอลและเครื่องบันทึก 2 ชุด, เครื่องช่ังน้ าหนัก 4 ชุด 
 

หัวข้อปฏิบัติการ หัวข้อการทดลอง 

1 Atterberg’s limits 

2 Specific gravity and index property of soil 

3 Sieve Analysis 

4 Hydrometer 

5 Compaction test 

6 Califonia bearing ratio 

7 Direct shear test 

8 Unconfined compaction test 

9 Permeability test 

10 Field density test 

11 Consolidation test 

12 Triaxial test 

13 Pile load test 

 
1.1.2 01096050 CIVIL ENGINEERING MATERIALS AND TESTING 

รายการวสัดุครุภณัฑ์การเรยีนการสอน 

     อุปกรณ์ชุดทดสอบวัสดุวิศวกรรม; Universal Testing Machine 200 T (Instron) 1 ชุด, ADR readout unit 1 ชุด, Flexural & 

transverse frame 1 ชุด, Tension 2T 1 ชุด, Hardness 1 ชุด, Torsion 1 ชุด, Pressure Transducer 5 ชุด, Proving Ring 5 ชุด, 

ตู้อบ 1 ตู้, เครื่องช่ัง 6 ชุด 

หัวข้อปฏิบัติการ หัวข้อการทดลอง 

1 Testing of Moisture Content and Compression of Bricks and Block 

2 Transverse Test of Bricks 
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3 Moisture Content of wood 

4 Specific Gravity of Wood 

5 Compression Test of Wood Parallel to Grain 

6 Compression Test of Wood Perpendicular to Grain 

7 Shear Test of Wood Parallel to The Grain 

8 Flexure Test of Wood 

9 Tensile and Cleavage Test of Wood 

10 Hardness Test of Wood 

11 Compressive Stress in Small Column Test 

12 Tensile Test of Round Bars 

13 Flexural Test of Cast Iron 

14 Torsional Shear Test of Steel 

15 Cold Bending Test of Steel 

  

1.1.3 01096031 CONCRETE TECHNOLOG 

รายการวสัดุครุภณัฑ์การเรยีนการสอน 

     UTM 200 T 1 ชุด, 250kN loading machine 1 ชุด, Basic test set for cements  5 ชุด,  Mechanical Strain gauge  1 ชุด

, ตู้อบความช้ืน 2 ตู้, เครื่องช่ังระบบ ดิจิตอล  2 ชุด 

หัวข้อปฏิบัติการ หัวข้อการทดลอง 

1 Test for Specific Gravity of Cement 

2 Test for Normal Consistency Setting Time and False set of Cement Paste 

3 Test for Soundness and bleeding of Cement Paste 

4 Test for Organic Impurities In Sand for Concrete 

5 Test for Sieve Analysis of Fine and Coarse Aggregates 

6 Test for Compressive and Tensile Strength of Hydraulic Cement Mortar 

7 Test for Specific Gravity and Absorption of Fine and Coarse Aggregate 

8 Test for Unit Weight and Voids in Aggregate 

9 Test for Resistance to Degradation of Coarse Aggregate By Abrasion and 

Impact in the Los Angeles Machine 

10 Test for Slump and Setting Time of Fresh Concrete 

11 Test for Unit Weight Volume and Bleeding of Fresh Concrete; and 

Cement, Water, Air and Aggregate Contents of Fresh Concrete 

12 Test for Compressive Strength Splitting and Tensile Stength of Cylindrical 

Concrete Specimen 
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13 Test for Flexural Strength of Concrete Using Simple Beam with Third – 

Point Loading and Center – Point Loading 

14 Test for Strength of Hardened Concrete by Schmidt Hammer 

 

1.1.4 01096015 HYDRAULICS LABORATORY 

รายการวสัดุครุภณัฑ์การเรยีนการสอน 

     Hydraulics bench 5 ชุด, Venturi meter 2 ชุด, Orifice meter 2 ชุด, Free jet flows 1 ชุด, Loss in Bend and pipe 1 ชุด

,  hydraulics ram 1ชุด, open channel   1 ชุด 

หัวข้อปฏิบัติการ หัวข้อการทดลอง 

1 Hydraulics bench 

2 Liquids properties 

3 Center Of hydrostatic pressure 

4 Stability and buoyancy 

5 Bernoulli’s theorem 

6 Losses in pipe and fitting 

7 Flow measurement 

8 Flow through an orifice and free jet flow 

9 Impact of jet 

10 Free and forced vortex flow 

11 Hydraulic jump 

12 Characteristics of pelton terbine and centrifugal pump 

13 Series and parallel pumps test set 

14 Pen channel flow 

15 Flow through a sluice gate 

16 Flow over sharp-crested and broad-crested weirs 

 
1.1.5 01096013 SURVEYING 

รายการวสัดุครุภณัฑ์การเรยีนการสอน 

     Electronic Theodolite 20"  พ ร้ อ ม ชุ ด Universal Automatic Level 32X จ า น วน  15 ชุ ด , Total station 2 ชุ ด  Mirror 

Stereoscopic Viewing จ านวน 8 ชุด, ภาพถ่ายทางอากาศ 200 ชุด, ชุดโปรแกรมลิขสิทธิ์ ARCVIEW และ SURFER, เครื่อง Plotter 

หัวข้อปฏิบัติการ หัวข้อการทดลอง 

1 Pacing 

2 Reconnaissance survey 

3 Taping survey 
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4 Single wire leveling 

5 Three wire leveling 

6 Profile 

7 Cross-sectional method 

8 Contour line method 

9 Open traverse by compass 

10 Close traverse by compass 

11 Component Of Theodolites 

12 Basic angle measurement 

13 Closed traverse by Theodolites 

14 Detail collection 
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1.2 ผังห้องปฏิบัติการและเครื่องมอื 

1.2.1 ห้องปฏิบัติการปฐพีกลศาสตร ์
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อุปกรณ์ในการทดสอบ 

 

 
รูปที่ 1.2.1.1 ชุดทดสอบ Atterberg’s limits 

 

 
รูปที่ 1.2.1.2 ชุดทดสอบ Specific gravity and index property of soil 

 



- 107 -  

 
รูปที่ 1.2.1.3 ชุดทดสอบ Sieve Analysis 

 

 
รูปที ่1.2.1.4 ชุดทดสอบ Hydrometer 



- 108 -  

 
รูปที่ 1.2.1.5 ชุดทดสอบ Compaction test 

 

 
รูปที่ 1.2.1.6A ชุดทดสอบ Califonia bearing ratio ใช้ทดลองร่วมกับอุปกรณ์ในรูปที่ 1.2.1.6B 
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รูปที่ 1.2.1.6B ชุดทดสอบ Califonia bearing ratio 

 

 
รูป 1.2.1.7 ชุดทดสอบ Direct shear test 
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รูปที่ 1.2.1.8A ชุดทดสอบ Unconfined compaction test ใช้ทดลองร่วมกับอุปกรณ์ในรูปที่ 1.2.1.8B 

 

 
รูปที่ 1.2.1.8B ชุดทดสอบ Unconfined compaction test 
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รูปที่ 1.2.1.9A ชุดทดสอบ Permeability test ใช้ร่วมกับรูปที่ 1.2.1.9B 

 

 
รูปที่ 1.2.1.9B ชุดทดสอบ Permeability test 
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รูปที่ 1.2.1.10 ชุดทดสอบ Field density test 

 

 
รูปที่ 1.2.1.11 ชุดทดสอบ Consolidation test 
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รูปที่ 1.2.1.12A ชุดทดสอบ Triaxial test ใช้ร่วมกับรูปท่ี 1.2.1.12B 

 

 
รูปที่ 1.2.1.12B ชุดทดสอบ Triaxial test 
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รูปที่ 1.2.1.13 เครื่องมือเจาะส ารวจดิน (สามารถเก็บตัวอย่างดินทั้งแบบไม่ถูกรบกวนและแบบถูกรบกวนได้ และสามารถทดสอบ

หา SPT ในสนามได้) 
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1.2.2 ห้องปฏิบัติการทดลองทางชลศาสตร ์
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อุปกรณ์ในการทดสอบ 

 

 

 
รูปที่ 1.2.2.1 ชุดอุปกรณ์โต๊ะทดลองทางชลศาสตร์ (hydraulic bench) 

 

 
รูปที่ 1.2.2.2 ชุดอุปกรณ์วัดความหนาแน่นของของไหล 
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รูปที่ 1.2.2.3A ชุดทดลองส าหรับหาจุดศูนย์กลางความดันของของไหล (center of hydrostatic pressure) 

ใช้ทดลองร่วมกับอุปกรณ์ในรูปที่ 1.2.2.3B 

 

 
รูปที่ 1.2.2.3B ชุดทดลองส าหรับหาจุดศูนย์กลางความดันของของไหล (center of hydrostatic pressure) 
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รูปที่ 1.2.2.4A ชุดทดลองเสถียรภาพและการลอยตัว (Stability and buoyancy) 

ใช้ทดลองร่วมกับอุปกรณ์ในรูปที่ 1.2.2.4B 

 

 
รูปที่ 1.2.2.4B ชุดทดลองเสถียรภาพและการลอยตัว (Stability and buoyancy) 
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รูปที่ 1.2.2.5A ชุดเครื่องมือวัดอัตราการไหลด้วยมาตรวัดท่อแบบเวนจูรี 

ใช้ทดลองร่วมกับอุปกรณ์ในรูปที่ 1.2.2.5B 

 

 

รูปที่ 1.2.2.5B ชุดเครื่องมือวัดอัตราการไหลด้วยมาตรวัดท่อแบบเวนจูรี 
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รูปที่ 1.2.2.6 ชุดทดลองการสูญเสยีพลังงานในท่อและข้องอ 

 

 
รูปที่ 1.2.2.7A ชุดอุปกรณ์มาตรวดัแบบท่อเวนจูรี และ ชุดอุปกรณม์าโนมิเตอร์ กับหลอดออริฟิส 

ใช้ทดลองร่วมกับอุปกรณ์ในรูปที่ 1.2.2.7B 
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รูปที่ 1.2.2.7B ชุดอุปกรณ์มาตรวดัแบบท่อเวนจูรี และ ชุดอุปกรณม์าโนมิเตอร์ กับหลอดออริฟิส 

 

 
รูปที่ 1.2.2.8A ชุดอุปกรณ์การไหลผ่านรูระบายน้ าคอดและการไหลอิสระ 

ใช้ทดลองร่วมกับอุปกรณ์ในรูปที่ 1.2.2.8B 
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รูปที่ 1.2.2.8B ชุดอุปกรณ์การไหลผ่านรูระบายน้ าคอดและการไหลอิสระ 

 

 
รูปที่ 1.2.2.9 ชุดอุปกรณ์การไหลแบบอิสระและแบบบังคับ (free and force vortex flow) 
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รูปที่ 1.2.2.10 ชุดอุปกรณ์การพุ่งชนของสายยน้ า 

 

 
รูปที่ 1.2.2.11A ชุดอุปกรณ์การไหลแบบอิสระและแบบบังคับ (free and force vortex flow) 

ใช้ทดลองร่วมกับอุปกรณ์ในรูปที่ 1.2.2.11B 
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รูปที่ 1.2.2.11B ชุดอุปกรณ์การไหลแบบอิสระและแบบบังคับ (free and force vortex flow) 

 

 
รูปที่ 1.2.2.12 ชุดอุปกรณ์ปรากฎการณ์น้ ากระโดด (hydraulic jump) 
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รูปที่ 1.2.2.13 ชุดอุปกรณ์กังหันเพลตัน 

 

 
รูปที่ 1.2.2.14 เครื่องสูบน้ าแบบแรงเวี่ยง 
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รูปที่ 1.2.2.15 ชุดอุปกรณ์การไหลทางน้ าเปิด (open channel flow) 

 

 
รูปที่ 1.2.2.16A ชุดอุปกรณ์การไหลผ่านประตูระบายน้ า (flow through a sluice gate) 

ใช้ทดลองร่วมกับอุปกรณ์ในรูปที่ 1.2.2.16B 
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รูปที่ 1.2.2.16B ชุดอุปกรณ์การไหลผ่านประตูระบายน้ า (flow through a sluice gate) 

 

 

รูปที่ 1.2.2.17A ชุดทดลองการไหลผ่านฝายสันคม (flow over sharp crested weir) 
ใช้ทดลองร่วมกับอุปกรณ์ในรูปที่ 1.2.2.17B 
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รูปที่ 1.2.2.17B ชุดทดลองการไหลผ่านฝายสันคม (flow over sharp crested weir) 
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1.2.3 ห้องปฏิบัติการทดสอบก าลงัวัสด ุ
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อุปกรณ์ในการทดสอบ 

 

 
รูปที่ 1.2.3.1A เครื่องทดสอบ Universal Testing Machine ใช้ทดลองร่วมกับอุปกรณ์ในรูปที่ 1.2.3.1B 

 

 
รูปที่ 1.2.3.1B เครื่องทดสอบ Universal Testing Machine 
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รูปที่ 1.2.3.2 เครื่องทดสอบแรงกด 

 

 
รูปที่ 1.2.3.3 เครื่องทดสอบแรงบดิ 
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รูปที่ 1.2.3.4 เครื่องทดสอบแบบไม่ท าลาย 
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1.2.4 ห้องปฏิบัติการทดสอบคอนกรีต 

 

 

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

8.  

9.  

10.  

11.  

12.  

13.  

14.  

15.  

16.  

17.  
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อุปกรณ์ในการทดสอบ 
 
 

 
รูปที1่.2.4.1ชุดทดสอบการหาคา่ความถ่วงจ าเพาะของซีเมนต ์

 

 
รูปที่ 1.2.4.2 ชุดทดสอบการหาคา่ขีดจ ากัดความข้นเหลวปกติของซีเมนตเ์พส 
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รูปที่ 1.2.4.3 ชุดทดสอบก าลังอัดของแท่งซีเมนต์มอร์ต้า 

 

 
รูปที่ 1.2.4.4 ชุดทดสอบการหาคา่ความถ่วงจ าเพาะของวัสดมุวลรวมละเอียด 
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รูปที่ 1.2.4.5 ชุดทดสอบการหาคา่ความถ่วงจ าเพาะของวัสดมุวลรวมหยาบ 

 

 
รูปที่ 1.2.4.6 ชุดทดสอบการหาคา่การยุบตัวของคอนกรีต 

 



- 137 -  

 
รูปที่ 1.2.4.7 ชุดทดสอบการหาคา่หน่วยน้ าหนักของคอนกรีต 

 

 
รูปที่ 1.2.4.8 ชุดทดสอบหาเวลาการก่อตัวของคอนกรีต 
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รูปที่ 1.2.4.9 ชุดทอสอบโต๊ะการไหล 

 

 
รูปที่ 1.2.4.10 ชุดทดสอบการหาความต้านทานการขัดสีของคอนกรีต 
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รูปที่ 1.2.4.11 ชุดทดสอบการสึกหรอของวัสดุมวลรวม 
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1.2.5 ห้องปฏิบัติการวัสดุแอสฟัลต์ 
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อุปกรณ์ในการทดสอบวัสดุแอสฟลัต ์

 

 
รูปที่ 1.2.5.1 ชุดทดสอบจุดอ่อนตวั 

 

 
รูปที่ 1.2.5.2A ชุดทดสอบความยดืตัว ใช้ทดลองร่วมกับอุปกรณ์ในรปูท่ี 1.2.5.2B 
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รูปที่ 1.2.5.2B ชุดทดสอบความยดืตัว 

 

 
รูปที่ 1.2.5.3 ชุดทดสอบการหาคา่ความถ่วงจ าเพาะและความหนาแน่นของแอสฟัลท์ซีเมนต ์
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รูปที่ 1.2.5.4 ชุดทดสอบจุดวาบไฟและจุดติดไฟโดยใช้ถ้วยคลีฟแลนด์โอเพน 

 

 

 
รูปที่ 1.2.5.5 ชุดทดสอบการสญูเสียของแอสฟัลท์เมื่อไดร้ับความร้อน 
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รูปที่ 1.2.5.6 ชุดการทดสอบการทดลองหาค่าการทะลวง 

 

 
รูปที่ 1.2.5.7A ชุดการทดสอบธินฟิล์มโอเวน ใช้ทดลองร่วมกับอุปกรณ์ในรูปที่ 1.2.5.7B 

 



- 145 -  

 
รูปที่ 1.2.5.7B ชุดการทดสอบธินฟิล์มโอเวน 
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1.2.6 ห้องปฏิบัติการวิศวกรรมส ารวจ 
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 เครื่องมือทดสอบควบคุมพื้นท่ีในแนวราบ และแนวดิ่ง โดยเฉพาะกลอ้งส ารวจ Theodolite และกล้องวัดระดบัพร้อม

อุปกรณ์อื่นๆ ที่จ าเป็น เช่น 

 

 
รูปที่ 1.2.6.1 กล้องระดับชนิดต่างๆ 

 

 
รูปที่ 1.2.6.2 กล้อง Theodolite 
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รูปที่ 1.2.6.3 กล้อง Total Station และ ปรซิึม 

 

 
รูปที่ 1.2.6.4 Planimeter 
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รูปที่ 1.2.6.5 เทปวัดระยะ 

 

 
รูปที่ 1.2.6.6 Pole และ Pin 
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รูปที่ 1.2.6.7 ขาตั้งกล้อง 
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2 แหล่งบริกำรข้อมูลทำงวิชำกำร 
2.1 ห้องสมุดและระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ 

ส านักหอสมุดกลางและห้องสมุดคณะวิศวกรรมศาสตร์ของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังประกอบ
ไปด้วยจ านวนทรัพยากรนิเทศจ านวนมาก 

  

 
นอกจำกนี้ยังมีรำยชื่อฐำนข้อมลูอิเล็กทรอนิกส์ทีส่ ำนักหอสมุดกลำงให้บริกำรดังนี้ 

ล ำดับที ่ ชื่อฐำนข้อมลู ขอบเขตของเนือ้หำ 
1. ASCE : American Society of Civil Engineers  ครอบคลมุสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (Civil Engineering) 

2. 
  
  
  
  
  

ASTM International Standards and ASTM 
Journal 
  
  
  
  
  

ฐานข้อมูลมาตรฐานครอบคลมุเนือ้หา  Cement & 
Concrete, Iron and Steel Products, Construction, 
Electrical Insulation and Electronics, Textiles, 
Petroleum Products, Lubricants, and Fossil Fuels, 
Plastics, Rubber, Medical Devices and Implants 

3. 
  
  
  
  

Blackwell Synergy  
  
  
  
  

ครอบคลมุสาขาวิชา Agricultural and Animal Sciences,  
Business, Economics, Finance, Accounting, 
Mathematics and Statistics, Engineering, Computing 
and Technology, Health Science, Humanities, Law, 
Life and Physical Sciences, Medicine, Social and  
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ล ำดับที ่ ชื่อฐำนข้อมลู ขอบเขตของเนือ้หำ 
    Behavioral Science, The Arts 
4. 
  
  
  
  
  
  
  

Knovel E-book 
  
  
  
  
  
  
  

ครอบคลมุสาขาวิชาการยึดตดิ,  เครื่องหุ้มห่อ, วัตถุกัน 
รั่วและหมึก, เทคโนโลยเีรดาห์และการบิน, ชีวเคมี, 
ชีววิทยา, เทคโนโลยีชีวภาพ, วิศวกรรมเซรามิก, เคม ี
และวิศวกรรมเคมี, วิศวกรรมโยธา, วิศวกรรมไฟฟ้า 
และพลังงาน, วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม, วิทยาการอาหาร, 
วิศวกรรมเครื่องกล, โลหะ, เภสัช, เครื่องส าอาง, 
พลาสติกและยาง, ความปลอดภัย, สุขภาพและอนามัย, 
สิ่งทอ 

5. 
  
  

AAAS : Science Online & ScienceNow 
  
  

ครอบคลมุเนื้อหาด้าน Science & Policy, Medicine, 
Diseases, Chemistry, Geophysic/Geochemistry, 
Physics 

6. Access Science (Mcgraw-Hill's) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
7. 
  

Cambridge Journals Online 
  

ครอบคลมุสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร ์
และมนุษยศาสตร ์

8. 
  
  
  
  
  
  

Springer e - Books Year 2007 Collection 
  
  
  
  
  
  

ครอบคลมุสาขาวิชา Architecture Designe and Art, 
Business and Economics, Computer Science, 
Engineering, Biomedical and Life Science,  
Behavioral Sciences, Chemistry & Material  
Science, Earth & Environmental Science,  
Humanities, Social Science & Law, Medicine, 
Physics & Astronomy 

9. 
  
  

Morgan & Claypool 
  
  

เป็นฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนกิส์สาขาวิชา 
วิศวกรรมและสาขาท่ีเกี่ยวข้องรวบรวมจากหนังสือ 
จ านวน 100 รายชื่อ  

10. 
  
  

Academic Search Elite 
  
  

ครอบคลมุสาขาวิชา Computer Sciences, Engineering, 
Physics, Chemistry, Language and Linguistics, Arts 
&Literature, Medical Sciences, Ethnic Studies 

11. 
  
  

Dissertation Abstract Online 
  
  

เป็นฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท, เอก 
จากประเทศสหรัฐอเมริกาและแคนาดา รวมยโุรป 
ออสเตรเลีย เอเชีย และแอฟริกา มากกว่า 1,000 แห่ง 

12. 
  
  
  
  

H.W. Wilson 
  
  
  
  

ครอบคลมุสาขาวิชา Applied Science & 
Technology, Art, Business, Education, General, 
Science, Humanities, Library and Information 
Scinece, Socieal Science, Law, General Interest 
และ Biological & Agricultural Science 

13. 
 
  

ISI Web of Science 
 
  

ครอบคลมุสาขาวิชาวิทยาศาสตร์, มนุษยศาสตร์, 
สังคมศาสตร์  
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ล ำดับที ่ ชื่อฐำนข้อมลู ขอบเขตของเนือ้หำ 
14. 
  
  
  
  

  
  
  
  
  

Springer Link 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ครอบคลมุสาขาวิชาทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลย ี
และทางการแพทย์รวมถึงสาขาวิชาสังคมศาสตรแ์ละ 
มนุษยศาสตร์ เช่น Behavioral Science, Computer 
Science, Biomedical and Life Science, Business 
and Economics, Mathematics and Statistics, 
Chemistry and Materials Science, Medicine, 
Chinese Library of Science, Russian Library of 
Science, Humanities, Social Science and Law, 
Physics and Astronomy, Earth and Environmental 
Sciences, Engineering  

15. 
  

Science Direct 
  ครอบคลมุสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง 

16. 
  
  
  
  

E-BOOK DAO Fulltext 
  
  
  
  

ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ระดับปรญิญาโทและปรญิญา 
เอกของสถาบันการศึกษาท่ีได้รับการรับรองจาก 
ประเทศสหรัฐอเมริกาและแคนาดา  รวมถึงสถาบัน 
การศึกษาจากทวีปยุโรป  เอเชีย  และแอฟริกา  มากกว่า 
1,000  แห่ง  จากทุกสาขาวิชา 

17. 
  
  
  

E-BOOK NetLibrary 
  
  
  

ครอบคลมุทุกสาขาวิชา  มีหนังสืออิเล็กทรอนิกส ์
ทั้งหมด  8,561  ซึ่งเป็นหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที ่
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  (สกอ.)  จัดซื้อ 
5,962  ช่ือ 

18. 
  
  

E-BOOK Springer 
  
  

ครอบคลมุสาขาวิชาด้านวิทยาศาสตร์ (Scientific), 
เทคนิค (Technical)  และการแพทย์ (Medical) 
จ านวน  1,359  ช่ือ 

19. 
  
  

Thai Digital Collection  
  
  

บริการสืบค้นฐานข้อมลูฉบับเตม็ ซึ่งเป็นเอกสาร 
ฉบับเต็มของ วิทยานิพนธ์ รายงานการวิจัยของอาจารย ์
รวบรวมจากมหาวิทยาลัยต่างๆ ทั่วประเทศ 

20. 
  

KMITL Undergraduate Thesis Online 
  

บริการฐานข้อมลูปรญิญานิพนธ์ระดับปรญิญาตรีของ 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจา้คุณทหารลาดกระบัง 

 
และสถานท่ีสถาบันฯได้จัดคอมพิวเตอร์บริการอินเตอร์เน็ตไว้ตามจุดต่างๆ เช่น ตามห้องสมุด และ ส านักบริการคอมพิวเตอร์ 

และได้รับการจัดสรรงบประมาณประจ าปีในการซ่อมแซม บ ารุงรักษา และจัดซื้อใหม่อย่างต่อเนื่องทุกปี 
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คณะวิศวกรรมศาสตร์จัดหาห้องคอมพิวเตอร์ส าหรับนักศึกษาจ านวนท้ังสิ้น 4 ห้อง ณ ห้องอาคาร E12 มีเครื่องคอมพิวเตอร์

รวมทั้งสิ้น 420 เครื่อง ดังต่อไปนี้ ห้อง 101 จ านวน 160 เครื่อง ห้อง 201 จ านวน 100 เครื่อง ห้อง 202 จ านวน 100 เครื่อง และห้อง 
107 จ านวน 60 เครื่อง มีเจ้าหน้าที่ของทางคณะวิศวกรรมศาสตร์ดูแลห้องคอมพิวเตอร์และเครื่องคอมพิวเตอร์ตลอดเวลา และมีการ
จัดสรรงบประมาณเงินรายได้ในการจัดซื้อและซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ให้ทันสมัยและใช้การได้อย่างสม่ าเสมอ 

 
2.2 สิ่งอ ำนวยควำมสะดวก 

สุขภาพอนามัย 

หน่วยงานสุขภาพอนามัย เป็นหน่วยงานที่นักศึกษาได้มีโอกาสมาใช้ในเวลาเจ็บป่วย จึงเป็นสวัสดิการ ที่จ าเป็น เนื่องจากทุก

คนมีโอกาสเจ็บป่วย การช่วยให้นักศึกษามีสุขภาพกลับคืนเข้าสู่สภาพปกติโดยเร็วย่อมช่วยให้ นักศึกษาสามารถประสบผลส าเร็จ

ในการเรียนได้  

กีฬาและสถานท่ีพกัผ่อนหย่อนใจ 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มีศูนย์กีฬาพระจอมเกล้าฯลาดกระบัง เป็นสถานที่ออกก าลังกาย 

ส าหรับนักศึกษาและ บุคลากรภายในสถาบัน อีกทั้งยังใช้เวลาให้เป็นประโยชน์ / พักผ่อน หลังจากการเรียนการสอนอีกด้วย  

สโมสร / ชุมนุม / ชมรม 

เป็นกลุ่มนักศึกษา ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อท าประโยชน์ จากการเรียน ซึ่ง มี สโมสร / ชุมนุม / ชมรม มากมายภายในสถาบัน อีกทั้ง 

ยังท าให้นักศึกษาได้รู้จักการท างานในหมู่คณะอีกด้วย  

พัฒนาจิตใจ 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ได้ส่งเสริม ทางด้านการพัฒนาจิตใจ ให้กับ  นักศึกษา และ บุคลากร

ภายในสถาบันฯ โดยตลอดมา โดยมีการจัดกิจกรรมต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับ ศีลธรรม และ พระพุทธศาสนา ซึ่งเป็นศาสนาประจ าชาติไทย  
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3. กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ 
                                                                  

กำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำระดับหลักสูตร ปีกำรศึกษำ 2563 

คณะวิศวกรรมศำสตร์ 

หลักสูตรวิศวกรรมศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำวิศวกรรมโยธำ(นำนำชำติ) 

วันที่  11  มิถุนำยน  2564 

 

รำยนำมกรรมกำร หน่วยงำน ลำยมือชื่อ 
1 ดร.ธยานันท์  บุณยรักษ์ บริษัท ซีฟโก้ จ ากัด (มหาชน) ผ่านโปรแกรม  

google meet 
2 นายสมนึก  ปิติพีรกุล บริษัท น่ าเฮงคอนกรตี(1992) จ ากัด ผ่านโปรแกรม  

google meet 
3  นายพรชัย  สุวรรณบรรณ Standard Performance Corporation ผ่านโปรแกรม  

google meet 
 

 

ข้อเสนอแนะจำกกรรมกำร 

ล ำดับ ประเด็นกำรประเมิน ข้อเท็จจริงท่ีพบ 
จำกกำรตรวจประเมิน 

ข้อเสนอแนะ 
ส ำหรับกำรปรับปรุง 

1 ความเหมาะสมวัตถุประสงค์ของ
หลักสตูรส าหรับวิชาชีพในปัจจุบัน 

1.มีการวางหลักสูตรที่เหมาะสม เพื่อเตรียม
ความพร้อมให้นักศึกษาได้มีความพร้อมเข้าสู่
การท างาน มีทางเลือกให้นักศึกษาหลาย
เส้นทาง เพื่อเลือกสายงานทางวิศวกรรม
โยธาท่ีเหมาะสมกับตัวเอง หลักสตูรมี
รายวิชาที่ครอบคลุมต่อวิศวกรโยธา 
หลักสตูรนานาชาต ิ
 

1.อยากขอเสนอให้มีการสร้างแรงจูงใจ
เพื่อดึงนักศึกษาต่างชาติเพิ่ม เพื่อสร้าง
บรรยากาศในการเรียนและมีการ
แลกเปลีย่นประสบการณร์ะหว่าง
นักศึกษาและอาจารย์ รวมทั้งวางแผนปี
สุดท้ายของนักศึกษาให้วิชา Capstone 
มีความเช่ือมโยงกับ การศึกษาสหกิจ 
หรือ Project ของนักศึกษา ให้น า
ความรู้ทางทฤษฎีน าไปปฏิบัติ  
2.ควรเพิ่มวิทยากรรับเชิญ ส าหรับบาง
รายวิชา เพื่อให้นักศึกษามีความรอบรู้
มากขึ้น 

2 ความเหมาะสมของผลลัพธ์การศึกษา
ของนักศึกษาของหลักสูตรส าหรับ
วิชาชีพในปัจจุบัน 

1.เนื่องจากหลักสตูรเพิ่งเปดิการสอน 
นักศึกษาเพิ่งจบช้ันปีท่ี 1 ต้องรอจนกว่า
นักศึกษาจะจบการศึกษา จึงจะประเมินได ้

1.ส าหรับวิศวกรรมโยธานานาชาต ิ
อยากแนะน าแนวทางการเรียนต่อใน
ระดับปริญญาโท หรือเอก โดยพิจารณา
นักศึกษาท่ีมีศักยภาพเหมาะสมเพื่อรับ
ทุน  
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ล ำดับ ประเด็นกำรประเมิน ข้อเท็จจริงท่ีพบ 
จำกกำรตรวจประเมิน 

ข้อเสนอแนะ 
ส ำหรับกำรปรับปรุง 

2.เพิ่มหัวข้อต่างๆในรายวิชา มาตรฐาน
ที่ออกใหม่โดย วสท เช่น มยผ. เปน็ต้น 

3 โครงสร้างรายวิชาเชื่อมโยงไปสู่
ผลลัพธ์การศึกษาเฉพาะของ
หลักสตูรเพียงใด 

1.รายวิชามีความเหมาะสมและเพยีงพอ
ส าหรับวิศวกรโยธาหลักสูตรนานาชาติ 
 

1.รายวิชามีความเหมาะสมและเพยีงพอ
ส าหรับวิศวกรโยธาหลักสูตรนานาชาติ 
 

4 ทักษะทางวิชาชีพท่ีอาจารย์ควรไดร้ับ
การพัฒนา 

1. อาจารย์และบุคคลากรมีการพฒันาทักษะ 
และความรู้อย่างต่อเนื่องจากการท าวิจัย 
และเข้าร่วมงานสมัมนาวิชาการ อย่าง
เหมาะสม 
 

1.แนะน าให้เชิญวิทยากรภายนอกมา
บรรยายเพิ่มเติมด้วย เพื่อให้นักศึกษา
ได้รับประสบการณ์และมมุมองของ
วิศวกรที่ปฏิบัติงาน เพื่อให้นักศึกษา
สามารถตัดสินใจได้ว่าสนใจ สายงาน
ทางด้านใด หรือจะเรียนต่อด้านใด 

5 ความเหมาะสมของสภาพแวดล้อม 
ห้องเรียน และห้องปฏิบัติการ  

1.สภาพแวดล้อม ห้องเรียน และ
ห้องปฏิบัติการมีปริมาณเพยีงพอและ
เหมาะสม 
 

1.แนะน าให้มีการบ ารุงรักษาอุปกรณ์
ทดสอบและเครื่องมือต่างๆ อย่าง
สม่ าเสมอ 
2.ควรให้นักศึกษาไดม้ีโอกาสไปเยีย่มชม
ห้องปฏิบัติการจริงของหน่วยงานต่างๆ 

6 เครื่องมือ อุปกรณ์ Software ที่ใช้ใน
การเรยีนการสอน (ในรายวิชาที่ตอบ
ผลลัพธ์การศึกษาของหลักสูตร) 

1.อุปกรณ์ และ Software มีความทันสมัย
และเหมาะสมกับหลักสตูร 
 

1.อาจเพิ่มโปรแกรมใหม่ๆ ที่ใช้ในการ
ออกแบบเช่น bim 

7 ข้อเสนอแนะอื่นๆ 

 

1.ขอเสนอให้มีการจดัการแนะน าสาย
งานทางวิศวกรรมโยธาแก่นักศึกษา
ตั้งแต่ปีต้นๆ เช่น ปี 2 เทอมแรก เพื่อให้
นักศึกษาได้มีการวางแผนการเลือก
รายวิชาเรยีนให้เหมาะกับตัวเอง อาจมี
การเชิญวิทยากรจากภายนอกเพื่อ
น าเสนอเส้นทางอาชีพแต่ละสายงาน 
หรือการเรียนต่อ 
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ส่วนที่ 6 ภำคผนวก 
 
ภำคผนวก 1 เอกสำร/หนังสือที่สภำสถำบันกำรศึกษำอนุมัติหลักสูตร 
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ภำคผนวก 2 รำยละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) ฉบับสมบูรณ์ที่ผ่ำนกำรอนุมัติจำกสภำสถำบันกำรศึกษำ 
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