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หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการบริหารงานกอสรางและสาธารณูปโภค 

(หลักสูตรใหม พ.ศ. 2552) 
 

 ชื่อหลักสูตร 
 วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารงานกอสรางและสาธารณูปโภค 
 Master of Engineering Program in Construction and Infrastructure Management   
 
2. ชื่อปริญญา 
          ภาษาไทย    (ช่ือเต็ม)   วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑติ (การบริหารงานกอสรางและสาธารณูปโภค) 
 วศ.ม. (การบรหิารงานกอสรางและสาธารณูปโภค) 
      ภาษาอังกฤษ   (ช่ือเต็ม)    Master of Engineering (Construction and Infrastructure Management) 
 M.Eng. (Construction and Infrastructure Management) 
 
3. หนวยงานที่รับผิดชอบ 
 สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา สํานักวิชาวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
 
4. ปรัชญาและวัตถุประสงคของหลักสูตร 
 4.1 ปรัชญาของหลักสูตร 
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิตสาขาการบริหารงานกอสรางและสาธารณูปโภค ของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เปนการศึกษาตอยอดพื้นฐานความรูทางดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและ
วิศวกรรมจากระดับปริญญาบัณฑิต โดยจัดใหมีการเรียนแบบสหวิทยาการ ที่รวมเอาศาสตรของวิศวกรรม
โยธาเพื่อการบริหารจัดการงานกอสรางและสาธารณูปโภคประเภทตางๆ ไดแก งานโครงสราง งานดิน งาน
ชลประทาน งานจราจรขนสง งานสุขาภิบาล งานสิ่งแวดลอม และเทคโนโลยีการกอสราง  นักศึกษาไดศึกษา
ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติเพื่อใหเขาใจกระบวนการของงานโครงการกอสรางทุกขั้นตอน ตั้งแตการริเร่ิม
โครงการ การศึกษาความเปนไปได ความคุมคา การวิเคราะหทางวิศวกรรม การจัดซื้อจัดจาง การบริหารงาน
กอสราง การวางแผนและควบคุม จัดโครงสรางทีมงาน บริหารทรัพยากร การสงมอบ จนถึงการใชงานและ
บํารุงรักษาสิ่งกอสราง และเขาใจเปาหมายและหนาที่ของทีมงานในมุมมองที่หลากหลาย รวมทั้งสามารถนํา
ความรูที่ไดไปใชบริหารพัฒนาโครงการกอสราง หรือบริหารงานกอสรางและสาธารณูปโภคไดอยางมี
ประสิทธิภาพสูงสุด ทั้งในดานคุณภาพ เวลาและตนทุน  
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 4.2 วัตถุประสงคของหลักสูตร 
 เพื่อผลิตมหาบัณฑิตใหมีคุณลักษณะ ดังนี ้
 4.2.1 มีความรู ความเชี่ยวชาญรอบดานในงานวิศวกรรมโยธา เพื่อสามารถบริหารและการจัดการงาน
อยางมีประสิทธิภาพ 
 4.2.2 มีคุณภาพ สามารถเปนผูนําองคความรูและความเชี่ยวชาญไปพัฒนาและบริหารจัดการงานที่มี
การใชเทคโนโลยีช้ันสูงทางวิศวกรรม ทั้งในระดับภูมิภาคและระดับประเทศใหบังเกิดผลอยางแทจริง และ
เปนกําลังสําคัญในการพัฒนาประเทศ 
 4.2.3 มีทักษะในดานการพัฒนางานโครงการกอสรางและสาธารณูปโภคที่เกี่ยวของกับวิศวกรรม
โยธาในหนวยงานตาง ๆ ทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน ใหเกิดองคความรู และมีความสํานึกในการพัฒนา
กระบวนการดําเนินงานโครงการกอสรางและสาธารณูปโภคใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
 4.2.4 มีประสิทธิภาพในการพัฒนาการศึกษาและการวิจัยทางดานวิศวกรรมโยธาที่เกี่ยวกับการ
บริหารและการจัดการงานกอสรางและสาธารณูปโภค ใหมีขีดความสามารถทัดเทียมอารยประเทศ และ
สามารถนําไปใชพัฒนาการจัดการงานประเภทโครงการหรืองานผลิตทางดานวิศวกรรมของภูมิภาคและของ
ประเทศได 
 4.2.5 มีจริยธรรม และคุณธรรมในการเปนผูนําแหงวิชาชีพ 
 
5. กําหนดการเปดสอน 
 ปการศึกษา 2552 
 
6. คุณสมบัติของผูเขาศึกษา 
 เปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี วาดวยการศึกษาขัน้บัณฑิตศกึษา  
 
7. การคัดเลือกผูเขาศึกษา 
 เปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี วาดวยการศึกษาขัน้บัณฑิตศกึษา  
 
8. ระบบการศึกษา 
 เปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี วาดวยการศึกษาขัน้บัณฑิตศกึษา  
 
9. ระยะเวลาการศึกษา 
 เปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี วาดวยการศึกษาขัน้บัณฑิตศกึษา  
 
10. การลงทะเบียนเรียน 
 เปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี วาดวยการศึกษาขัน้บัณฑิตศกึษา  
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11. การวัดผลและการสําเร็จการศึกษา 
 เปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี วาดวยการศึกษาขัน้บัณฑิตศกึษา  
 

12. อาจารยผูสอน 
 12.1 อาจารยประจําหลักสูตรและอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 
   
 ชื่อ-สกุล คุณวุฒิ สาขาวิชา สถาบัน ป 

1 รศ.ดร.สิทธิชัย แสงอาทิตย* Ph.D. Civil Engineering University of Texas at 
Arlington ,U.S.A. 

2540 

2 ผศ.ดร.ฉัตรชัย  โชติษฐยางกูร* Ph.D. Environmental Engineering The University of 
Western, Australia 

2544 

3 ผศ.ดร.พรพจน  ตันเส็ง Ph.D. Geotechnical and Tunnel 
Engineering 

University of  Innsbruck, 
Austria 

2547 

4 ผศ.ดร.ธีรวัฒน  สินศิริ ปร.ด. วิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ
จอมเกลาธนบุร,ีประเทศไทย 

2548 

5 อ.ดร.วชรภูมิ  เบญจโอฬาร* Ph.D. Construction Management and 
Information Technology 

University of Teesside, 
UK. 

 2548 

 * อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

 12.2 อาจารยผูสอน 
   

 ชื่อ-สกุล คุณวุฒิ สาขาวิชา สถาบัน ป 

1 รศ.ดร.อํานาจ อภิชาติวัลลภ Ph.D. Water Resources Planning Colorado State 
University, U.S.A. 

2527 

2 รศ.ดร.สุขสันต์ิ  หอพิบูลสุข  Ph.D. Geotechnical Engineering  Saga University, Japan 2544 

3 ผศ.ดร.มงคล  จิรวัชรเดช Ph.D. Civil Engineering University of Tokyo, 
Japan 

2539 

4 ผศ.ดร.อวิรุทธิ์  ชินกุลกิจนิวัฒน Ph.D. Civil Engineering Graz University of 
Technology, Austria

 2548 

5 ผศ.ดร.จรียา  ยิ้มรัตนบวร Ph.D. Environmental Technology Ehime University, Japan 2546 

6 ผศ.ดร.บุญชัย  วิจิตรเสถียร Ph.D. Environmental Engineering Asian Institute of  
Technology, Thailand 

2547 

7 ผศ.ดร.สมประสงค  สัตยมัลลี Ph.D. Transportation Engineering The Ohio State University, 
U.S.A. 

2538 

8 ผศ.ดร.สุดจิต  ครุจิต Ph.D. Environmental Engineering Illinois Institute of  
Technology, USA 

 2544 

9 ผศ.ดร.พรศิริ  จงกล Ph.D. Industrial Engineering, Dalhousie University, 
Canada

 2543 
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10 ผศ.ดร.ยงยุทธ  เสริมสุธีอนุวัฒน Ph.D. Mechanical Engineering University of Canterbury, 
New Zealand 

2535 

11 ผศ.ดร.ถิรยุทธ  ลิมานนท Ph.D. Civil Engineering University of California, 
U.S.A. 

2544 

12 อ.ดร.ทนงศักดิ์ พิสาลสิน Ph.D. Civil Engineering University of Texas at 
Arlington ,U.S.A. 

2526 

13 อ.ดร.วุฒิ  ดานกิตติกุล D.Eng Civil and Environmental 
Engineering 

Muroran Institute of   
Technology, Japan 

2537 

1 4 อ.ดร.อภิชน  วัชเรนทรวงศ วท.ด. การจัดการสิ่งแวดลอม จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย,
ประเทศไทย 

2550 

15 อ.ดร.ฉัตรเพชร  ยศพล Ph.D. Environmental Engineering New Jersey Institute of 
Technology, USA. 

2549 

16 อ.ดร.อําพล  การุณสุนทวงษ 
 

Ph.D. Civil Engineering The University of Texas 
at Austin, USA 

2549 

17 อ.ดร.พงษชัย  จิตตะมัย Ph.D. Industrial Engineering, Texas A&M University, 
USA 

2547 

18 อ.ดร.วีระชัย  มโนพิเชฐวัฒนา Ph.D. Industrial Engineering, University of Texas at 
Arlington, USA   

2530 

 
13. จํานวนผูเขาศึกษา 
 จํานวนนักศกึษาที่คาดวาจะรับเขาศึกษาและคาดวาจะสาํเร็จการศึกษา ในระยะเวลา 5 ป ดังนี ้

ปการศึกษา จํานวนนักศกึษาที่คาดวาจะรับ จํานวนนักศกึษาที่คาดวาจะสําเร็จการศึกษา 
2552 25 - 
2553 25 25 
2554 25 25 
2555 25 25 
2556 25 25 

 
14. สถานที่และอุปกรณการสอน 

ใชสถานที่และอุปกรณการสอนของอาคารเรียนรวม ศูนยเครื่องมือวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ศูนย
บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 
 

15. หองสมุด 
 ศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  มีเอกสารสิ่งพิมพ  ส่ือการศึกษา
และบริการสารสนเทศ ตามยอดป 2551 ดังนี้ 
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15.1 ทรัพยากรสารสนเทศ 
จํานวนทรัพยากรสารสนเทศโดยรวม 
1. หนังสือฉบับพิมพ (ทั้งภาษาไทยและภาษาตางประเทศ)  112,194 เลม 
2. หนังสืออิเล็กทรอนิกส      16,043 ช่ือเรื่อง 

- (NetLibrary: มทส บอกรับ 1,699 ช่ือเร่ือง, ใชรวมกับภาคี 10,243 
ช่ือเร่ือง, Knovel: ประมาณ 1,643 ช่ือเร่ือง ; Springer Link e-Book: 
ประมาณ 2,334 ช่ือเร่ือง; Wiley : 87 ช่ือเร่ือง ; OVID: 5 ช่ือเร่ือง ; 
Annual Reviews 32 ช่ือเรื่อง) 

3. วารสารฉบับพิมพที่บอกรับ     480 ช่ือเรื่อง 
 -   (วารสารภาษาไทย 185 ช่ือเร่ือง, วารสารภาษาตางประเทศ 295 ช่ือเรื่อง) 
4. ฐานขอมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส     8,826 ช่ือเร่ือง 

- (ACS: 34 ช่ือเรื่อง ; Emerald Management Xtra : 111 ช่ือเรื่อง ; 
ProQuest Agricola Plustext: 850 ช่ือเรื่อง ; Blackwell: 800       ช่ือเรื่อง 
; AIP: 11 ช่ือเรื่อง ; APS: 8 ช่ือเรื่อง ; SafetyInfo: 5,000 ช่ือเรื่อง ; 
ScienceDirect: 1,700 ช่ือเรื่อง, SiamSafety 1 ช่ือเรื่อง) 

5. ฐานขอมูลออนไลน      14  ฐาน 
- LISA,ASTM, ProQuest Medical Library, ACM Digital Library, 

DAO, Dissertation Fulltext, H.W.Wilson all, IEEE, ISI Web of 
Science, Lexis Nexis, IFD Newsclip Online) 

6. ฐานขอมูล CD-ROM      3 ฐาน 
7. ส่ืออ่ืนๆ ไดแก ส่ืออิเล็กทรอนิกส ส่ือโสตทัศน   8,968 รายการ 

15.2   บริการสืบคนสารสนเทศ 
             บริการสืบคนสารสนเทศจากทรัพยากรสารสนเทศที่ศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา
ใหบริการและสารสนเทศที่หองสมุดอื่นๆ ทั้งในและตางประเทศ 
15.3   บริการยืมระหวางหองสมุด 

 ในกรณีที่ทรัพยากรสารสนเทศไมมีในศนูยบรรณสารและสื่อการศึกษา  ศูนยบรรณสารฯได 
จัดใหมีบริการยืม/ขอสําเนาเอกสารระหวางหองสมุด จากหองสมุดสถาบันอุดมศึกษา ทั้งของรัฐและ
เอกชน และหนวยงานที่ใหความรูทางวิชาการภายในประเทศและตาง ประเทศ 
15.4 ขอบเขตเนื้อหาของฐานขอมูลท่ีจัดบริการ  

ฐานขอมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส1. 
- ACS ใหขอมูลบรรณานุกรม สาระสังเขปและเอกสารฉบับเต็มของวารสารดานเคมี 

และสาขาวิชาที่เกี่ยวของจํานวน 33 ช่ือ ตั้งแตป ค.ศ. 1897 – ปจจุบัน 
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- ProQuest Agricola Plustext ฐานขอมูลวารสารอิเล็กทรอนิกสขอมูลความเต็มรูปของ
บทความวารสารทางดานการเกษตร และสาขาวิชาที่เกี่ยวของ 

- AIP / APS วารสารอิเล็กทรอนิกสของสํานักพิมพ AIP / APS รวม 19 ช่ือ (AIP 11 ช่ือ, 
APS 8 ช่ือ) ใหขอมูลบรรณานุกรม สาระสังเขป และเอกสารฉบับเต็มของวารสารดาน
ฟสิกสและสาขาวิชาที่เกี่ยวของ 

- Blackwell ฐานขอมูลวารสารอิเล็กทรอนิกสทุกสาขาวิชาโดยเนนทางดานวิทยาศาสตร
ทั่วไปและเทคโนโลยี  

- Emerald Management Extra 111 ฐานขอมูลวารสารอิเล็กทรอนิกสดานการจัดการ การ
บริหาร และสาขาวิชาที่เกี่ยวของ 

- Safety Info ฐานขอมูลเอกสารฉบับเต็มของบทความ รายงาน เอกสาร แบบฟอรม 
รูปภาพ โปสเตอร คูมือ โปรแกรมคอมพิวเตอรทางดานสาธารณสุข อาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย อนามัย ส่ิงแวดลอมและสาขาวิชาที่เกี่ยวของ โดยใหเอกสารฉบับเต็ม
มากกวา 5,000 ช่ือเร่ือง 

- Science Direct ฐานขอมูลวารสารอิเล็กทรอนิกสในทุกสาขาวิชา โดยเนนทางดาน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มีวารสารมากกวา 1,700 ช่ือวารสาร ใหขอมูลเอกสารฉบับ
เต็มตั้งแต ป ค.ศ. 1995 – ปจจุบัน 

- BMJ Journal เปนผลิตภัณฑของสํานักพิมพ BMJ Publish Group ครอบคลุมขอมูลทางดาน
การแพทย อาทิ สาขาวิชาดานโรคในเด็ก ประสาทวิทยา การผาตัด โรคเร้ือรัง พยาธิวิทยา 
การวางยาสลบ สุขภาพ และสาขาวิชาที่เกี่ยวกับจิตใจจากวารสารกวา 23 เร่ือง โดยสามารถ
สืบคนขอมูลยอนหลังไดตั้งแตป 1997 ถึงปจจุบัน 

2. ฐานขอมูล CD-ROM 
- Chemistry Science Citation Index ฐานขอมูลซีดีรอมดรรชนีและบทคัดยอบทความ 

จากวารสารทางดานเคมี ฟสิกส เคมีอินทรียและสาขาวิชาที่เกี่ยวของกวา 7,000 ช่ือ 
ตั้งแต ค.ศ. 1999 – 2004 

- ComputMath Science Citation Index ฐานขอมูลซีดีรอมบทคัดยอจากวารสารทางดาน
คอมพิวเตอร คณิตศาสตร สังคมศาสตร และมนุษยศาสตรกวา 7,300 ช่ือ ตั้งแต ค.ศ. 
1999 - ปจจุบัน 

- ฐานขอมูลวิทยานิพนธไทย ฐานขอมูลซีดีรอมรวบรวมบทคัดยอวิทยานิพนธไทย 
ครอบคลุมทุกสาขาวิชา ระหวาง พ.ศ. 2509 – ปจจุบัน มีมากกวา 63,000 เร่ือง จาก
บัณฑิตวิทยาลัยและหองสมุดสถาบันอุดมศึกษา 38 แหง 
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3. ฐานขอมูล On-line 
- ACM Digital Library ฐานขอมูลเต็มรูปของบทความวารสาร รายงานการประชุมดาน

วิศวกรรมคอมพิวเตอร เทคโนโลยีสารสนเทศ และสาขาวิชาที่เกี่ยวของกวา 300 ช่ือ 
ตั้งแต ค.ศ. 1960 – ปจจุบัน 

- DAO ฐานขอมูลบทคัดยอวิทยานิพนธ ปริญญาโท ปริญญาเอก ของมหาวิทยาลัยใน
สหรัฐ  แคนาดา ฯลฯ ครอบคลุมเนื้อหาทุกสาขาวิชา 

- Dissertation fulltext ฐานขอมูลเต็มรูปวิทยานิพนธภาษาตางประเทศ 
- H.W. Wilson all ฐานขอมูลขอความเต็มรูปดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี การจัดการ 

บริหาร มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร บรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร 
- IEEE/IEL ฐานขอมูลขอความเต็มรูปของบทความ  วารสาร รายงานการประชุม 

มาตรฐานตางๆ ดานวิศวกรรมไฟฟา อิเล็กทรอนิกสและสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวของ 
- ProQuest Medical Library ฐานขอมูลบทความดานวิทยาศาสตรสุขภาพการแพทยและ

พยาบาล กวา 570 ช่ือ ใหขอมูลเอกสารฉบับเต็มยอนหลังตั้งแตป ค.ศ. 1987 - ปจจุบัน 
- ASTM ฐานขอมูลบรรณานุกรม สาระสังเขป เอกสารฉบับเต็มของวารสารดานวิศวกรรม

โยธา จากสํานักพิมพ American Society for Testing and Materials โดยใหขอมูลยอนหลัง
ตั้งแตป ค.ศ.1982-ปจจุบัน และมาตรฐานกวา 12,000 มาตรฐานที่เกี่ยวของกับเรื่องยาง 
ปโตรเคมี คอนกรีต หองปฏิบัติการทดสอบ เครื่องมือแพทย 

- Ingenta หรือ UnCover เดิม ใหบริการสั่งสําเนาบทความจากวารสารกวา 26,664 ช่ือ 
- ISI Web of Science ฐานขอมูลบรรณานุกรมและบทคัดยอของบทความในวารสาร 

ครอบคลุมดานวิทยาศาสตร สังคมศาสตร มนุษยศาสตร และตรวจสอบการอางถึง 
ตั้งแตป ค.ศ. 2001 – ปจจุบัน 

- Lexis Nexis ใหขอมูลเอกสารฉบับเต็มดานการเงิน การตลาด โฆษณา เศรษฐ- ศาสตร 
รายงาน ธุรกิจ การคา กฎหมายจากวารสาร ขาวหนังสือพิมพ และสํานักขาว ส่ิงพิมพ
รัฐบาล คําพิพากษาของสหรัฐอเมริกา 

- LISA (Library and Information Science Abstracts) ใหบทคัดยอของบทความวารสาร
ดานสารสนเทศศาสตร จากวารสาร 440 ช่ือ ตั้งแต ค.ศ. 1969 - ปจจุบัน 

- Siamsafety.com ใหขอมูลเกี่ยวกับงานความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดลอม 
-  IED Newsclip Online ฐานขอมูลกฤตภาคออนไลนของมูลนิธิสถาบันอนาคตศึกษา 

เพื่อการพัฒนา (ไอเอฟดี) 
 

หมายเหตุ   ขอมูล ณ วันที่  1 มีนาคม  2551 
การเขาใชฐานขอมูล   ผานเวบ็ไซตของศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา http://library.sut.ac.th
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16. งบประมาณ 
 ใชงบประมาณประจําปของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
 
17. หลักสูตร 
17.1 จํานวนหนวยกิตรวม  
 ระดับมหาบัณฑิต 
 แผน ก แบบ ก 1  การวิจยัเพื่อทําวิทยานิพนธโดยไมตองศึกษารายวิชา (ไมนอยกวา)   45 หนวยกิต 
 แผน ก แบบ ก 2  การวิจยัเพือ่ทําวิทยานพินธและการศึกษารายวิชา (ไมนอยกวา)    45 หนวยกิต 
 แผน ข เนนการศึกษารายวิชาโดยไมมีการทําวิทยานิพนธ (ไมนอยกวา)        45 หนวยกิต 
 
17.2 โครงสรางหลักสูตร 
 ระดับมหาบัณฑิต 
 แผน ก แบบ ก 1 การวิจัยเพื่อทําวิทยานิพนธโดยไมตองศกึษารายวิชา 
 ผูเขาศึกษาจะทํางานวิจัยและนําเสนอในรูปของวิทยานิพนธโดยไมตองศึกษารายวิชา โดยมีจํานวน
หนวยกิตวิทยานิพนธรวมไมนอยกวา 45 หนวยกิต อยางไรก็ตาม อาจารยที่ปรึกษาหรือคณะกรรมการของ
สาขาวิชาฯ อาจกําหนดใหผูเขาศึกษาตองศึกษางานรายวิชาบางวิชาที่อาจจะเปนการเพิ่มพูนความรูของผูเขา
ศึกษาซึ่งเอื้อประโยชนตองานวิจัย 
 

 แผน ก แบบ ก 2 การวิจัยเพื่อทําวิทยานิพนธและการศึกษารายวิชา 
 ผูเขาศึกษาจะตองศึกษารายวิชาไมนอยกวา 25 หนวยกิต และทํางานวิจัยและนําเสนอในรูปของ
วิทยานิพนธ โดยมีจํานวนหนวยกิตวิทยานิพนธรวมไมนอยกวา 20 หนวยกิต รวมเปนหนวยกิตรวมทั้งหมด
ไมนอยกวา 45 หนวยกิต ดังนี้ 

หมวดวิชาบังคับ              18  หนวยกิต 
หมวดวิชาเลือก                  7  หนวยกิต 
วิทยานิพนธ              20    หนวยกิต 

 
 แผน ข  เนนการศึกษารายวชิาโดยไมมีการทําวิทยานิพนธ 
 ผูเขาศึกษาจะตองศึกษารายวิชาไมนอยกวา 38 หนวยกิต และทําโครงงานมหาบัณฑิตโดยมีจํานวน

หนวยกิตโครงงานไมนอยกวา 7 หนวยกิต รวมเปนหนวยกิตรวมทั้งหมดไมนอยกวา 45 หนวยกิต ดังนี้ 
หมวดวิชาบังคับ              18    หนวยกิต

 หมวดวิชาเลือก               20    หนวยกิต 
โครงงานมหาบัณฑิต  7    หนวยกิต 
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รายวิชาท่ีเปดสอน  
 รายวิชาที่เปดสอนสําหรับหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาการบริหารงานกอสราง
และสาธารณปูโภค มีดังตอไปนี ้  
17.3.1 รายวิชาบังคับ      
รหัสวิชา          ชื่อรายวิชา   จํานวนหนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบตั-ิศึกษาดวยตนเอง) 
454601  หลักการบริหารโครงการ       4 (4-0-8) 
 (Principles of Project Management) 
454602  การจัดการทรพัยากรบุคคลในงานวิศวกรรม    4 (4-0-8) 
 (Human Resource Management in Engineering) 
454603  การบริหารงานกอสราง   4 (4-0-8) 
 (Construction Management) 
454604  การควบคุมตนทุนงานกอสราง    4 (4-0-8) 
 (Construction Cost Controls) 
454605 สัมมนา    1 (0-3-3) 
 (Seminar)    
454606 การนําเสนอรายงานทางวิศวกรรม   1 (0-3-3) 
 (Engineering Report Presentation) 
 
17.3.2   หมวดวิชาเลือก  
แผน ก แบบ ก2 ใหเลือกเรียนหมวดวิชาเลือกไมนอยกวา 7    หนวยกิต 
แผน ข ใหเลือกเรียนหมวดวชิาเลือกไมนอยกวา 20   หนวยกิต 
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา   จํานวนหนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบตั-ิศึกษาดวยตนเอง) 
454610   กลศาสตรประยุกตสําหรับวิศวกรโยธา  4 (4-0-8) 
  (Applied Mechanics for Civil Engineers)     
454611 คณิตศาสตรประยุกตสําหรับงานวิศวกรรม   4 (4-0-8) 
 (Applied Mathematics for Engineering) 
454612   ระเบียบวิธีวิจยัและสถิติสําหรับงานวิศวกรรม  4 (4-0-8) 
 (Research Methodology and Statistics for Engineering) 
454613  การวางแผนและควบคุมโครงการกอสราง  4 (4-0-8) 
 (Construction Planning and Control)   
454614  การบริหารการเงิน     4 (4-0-8) 
 (Financial Management)  
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454615  กฎหมายสําหรับงานกอสราง      4 (4-0-8) 
 (Construction Laws) 
454616 การบริหารงานกอสรางดวยเทคโนโลยีสารสนเทศ   4 (4-0-8) 
 (Information Technology for Construction) 
454617 การบริหารความปลอดภัยในงานกอสราง   4 (4-0-8) 
 (Construction Safety Management) 
454618      การบริหารวัสดุกอสราง           4 (4-0-8) 
 (Construction Materials Management) 
454619  การออกแบบและเทคนิคการกอสรางโครงสรางใตดิน   4 (4-0-8) 
 (Design and Construction Techniques of Sub-Structure) 
454620  การบริหารธุรกิจสมัยใหม    4 (4-0-8) 
 (Modern Business Management)  
454621 การวิเคราะหการตัดสินใจทางเศรษฐศาสตร    4 (4-0-8)  
 (Economic Decision Analysis) 
454622  โลจิสติกสและการบริหารหวงโซอุปทาน   4 (4-0-8) 
 (Logistics and Supply Chain Management) 
454623  การจัดการคณุภาพแบบสมบรูณ         4 (4-0-8) 
 (Total Quality Management) 
454624 การจัดการแหลงน้ํา  4 (4-0-8) 
 (Water Resources Planning) 
454625  การจัดการระบบประปาและการกระจายน้ํา  4 (4-0-8) 
 (Water Supply and Distribution System Management) 
454626    การประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมของโครงการกอสราง  4 (4-0-8) 
 (Environmental Impact Study for Construction Projects)    
454627 การจัดการมูลฝอย  4 (4-0-8) 
 (Solid Waste Management)  
454628  การบริการชุมชน  4 (4-0-8) 
 (Urban Services)  
454629  ระบบการจัดการสาธารณูปโภคผิวทางและสะพาน  4 (4-0-8) 
 (Pavement and Bridge Infrastructure Management Systems) 
454630  การวางแผนระบบการขนสง     4 (4-0-8) 
 (Transportation System Planning) 
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454631 การขนสงและการใชที่ดิน  4 (4-0-8) 
 (Transportation and Land Use)  
454632  การวางแผนการขนสงในเขตเมือง  4 (4-0-8) 
 (Urban Transportation Planning)  
454633 ภาษาอังกฤษในงานบริหารงานกอสราง  4 (4-0-8)
 (English for Construction Management) 
454680  หัวขอพิเศษทางการบริหารงานกอสรางและสาธารณูปโภค 1  4 (4-0-8) 
  (Special Topic in Construction and Infrastructure Management I) 
454681  หัวขอพิเศษทางการบริหารงานกอสรางและสาธารณูปโภค 2  4 (4-0-8) 
  (Special Topic in Construction and Infrastructure Management II) 
454682  หัวขอพิเศษทางการบริหารงานกอสรางและสาธารณูปโภค 3  4 (4-0-8) 
  (Special Topic in Construction and Infrastructure Management III) 
 
17.3.3 โครงงานมหาบัณฑิต 
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา   จํานวนหนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบตั-ิศึกษาดวยตนเอง) 
454670   โครงงานมหาบัณฑิต (เฉพาะแผน ข)  (7 หนวยกิต) 
 (Master Project) 
 

17.3.4 หมวดวิทยานิพนธ  
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา   จํานวนหนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบตั-ิศึกษาดวยตนเอง) 
454701  วิทยานิพนธมหาบัณฑติ 1 (เฉพาะแผน ก แบบ ก1)              (45 หนวยกิต) 
 (Master Thesis I) 
454702  วิทยานิพนธมหาบัณฑติ 2 (เฉพาะแผน ก แบบ ก2)              (20 หนวยกิต) 
  (Master Thesis II)  
 
ความหมายเลขรหัสวิชา 
รหัสรายวิชาแสดงดวยเลข 6 หลัก นับจากซายมือ มีความหมายดังตอไปนี้ 
หลักที ่1  เลข 4 หมายถึง สํานักวิชาวศิวกรรมศาสตร 
หลักที ่2 และ 3  เลข 54 หมายถึง สาขาวิชาการบริหารงานกอสรางและสาธารณูปโภค 
หลักที ่4  หมายถึง ระดับหรือลักษณะของรายวิชา ไดแก 5 = ระดบัปริญญาตรีขั้นสูง / บัณฑิต 

ศึกษาปแรก, 6 = รายวิชาระดบับัณฑิตศึกษา (โท / เอก), 7 = รายวิชาวิทยานิพนธ 
หลักที ่5-6  เปนลําดับวิชา 
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17.4    แผนการศึกษา 
   แผนการศึกษาแผน ก แบบ ก 1 การวจิัยเพื่อทําวิทยานพินธ โดยไมตองศึกษารายวชิา 

ชั้นป ภาคการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 3 

454701  วิทยานิพนธ 
               มหาบัณฑิต 1 

 6 454701  วิทยานิพนธ 
               มหาบัณฑิต 1 

9 454701  วิทยานิพนธ 
               มหาบัณฑิต 1 

9 
1 

รวม 6 รวม 9 รวม 9 
454701  วิทยานิพนธ 
               มหาบัณฑิต 1 

9 454701  วิทยานิพนธ 
               มหาบัณฑิต 1 

6 454701  วิทยานิพนธ 
               มหาบัณฑิต 1 

6 

2 
รวม 9 รวม 6 รวม 6 

รวม 45  หนวยกิต 
 

 
    แผนการศึกษา แผน ก แบบ ก 2   การวจิยัเพื่อทําวิทยานิพนธและการศึกษารายวิชา 

ชั้นป ภาคการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 3 

454601  หลักการบริหารโครงการ
454602  การจัดการทรัพยากร 
                 บุคคลในงานวิศวกรรม 

4 
4 

454603  การบริหารงานกอสราง 
วิชาเลือก 1 

4 
3 

454604 การควบคุมตนทุน 
               งานกอสราง 
วิชาเลือก 2 

4 
 

4 
1 

รวม 8 รวม 7 รวม 8 
454605  สัมมนา 
454606  การนําเสนอรายงาน 
              ทางวิศวกรรม 
454702  วิทยานิพนธ 
               มหาบัณฑิต 2 

1 
1 
 
6 

454702  วิทยานิพนธ  
                มหาบัณฑิต 2 

6 454702  วิทยานิพนธ 
               มหาบัณฑิต 2 

8 

2 

รวม 8 รวม 6 รวม 8 

รวม 45  หนวยกิต 
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 แผนการศึกษา แผน ข เนนการศึกษารายวชิาโดยไมมีการทําวิทยานพินธ  

ชั้นป ภาคการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 3 

454601  หลักการบริหารโครงการ  
454602 การจัดการทรัพยากร 
               บุคคลในงานวิศวกรรม 

4 
4 

454603  การบรหิารงานกอสราง 
วิชาเลือก 1 

4 
4 

454604  การควบคุมตนทุน 
             งานกอสราง 
วิชาเลือก 2 

4 
 

4 
1 

รวม 8 รวม 8 รวม 8 
วิชาเลือก 3 
วิชาเลือก 4 

4 
4 

454605  สัมมนา 
454606  การนําเสนอรายงาน 
              ทางวิศวกรรม 
วิชาเลือก 5 
 

1 
1 
 

4 
 

454670  โครงงานมหาบัณฑิต  7 

    2 

รวม 8 รวม 6 รวม 7 

รวม 45  หนวยกิต 
 
17.5   คําอธิบายรายวิชาและเคาโครงรายวิชา 
 

454601   หลักการบริหารโครงการ       4 (4-0-8) 
  (Principles of Project Management) 
เงื่อนไข:  โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา   
  ภาพรวมและลักษณะทั่วไปของโครงการกอสราง และหนาที่ความรับผิดชอบที่เกี่ยวของกับการ
บริหารงานกอสราง พัฒนาการและชวงระยะเวลาตางๆของโครงการกอสรางตลอดชวงชีวิต การศึกษาความ
เปนไปไดของโครงการ ขั้นตอนของงานกอสราง การบริหารองคกรและทีมงานของโครงการกอสราง ระบบ
ความสัมพันธตามสัญญา การบริหารสัญญา การจัดหาและประมูลงาน การคัดกรองคุณสมบัติเบื้องตน การ
บริหารคุณภาพในระหวางการกอสราง วิศวกรรมเชิงคุณคา การบริหารสายโซอุปทาน ทฤษฎีการกอสราง
แบบลีน 
เคาโครงรายวชิา 

1. การบริหารในธุรกิจกอสราง  (4 ช่ัวโมง) 
2. การพัฒนาและจัดองคกรของโครงการ  (4 ช่ัวโมง) 
3. การประยกุตและขอกําหนดสําหรับการบริหารองคกร  (4 ช่ัวโมง) 
4. มโนทัศนและการศึกษาความเปนไปได  (4 ช่ัวโมง) 
5. วิศวกรรมคุณคา  (4 ช่ัวโมง) 
6. ชวงกอนการกอสราง  (4 ช่ัวโมง) 
7. การประมูลงาน การประกาศผล และเอกสาร  (4 ช่ัวโมง) 
8. ชวงกอสรางและการบริหารสัญญา  (4 ช่ัวโมง) 
9. ทฤษฎีลีนคอนสตรัคช่ัน  (8 ช่ัวโมง) 

 15



10. การบริหารคุณภาพ  (4 ช่ัวโมง) 
11. การบริหารสายโซอุปทาน  (4 ช่ัวโมง) 

 
454601    Principles of Project Management   4 (4-0-8) 
Condition: Consent of the School 
 This course provides an overview of construction management, focusing on organizational and 
contractual approaches to project management, and the procurement and bidding procedures; development 
of construction projects; project life cycle; conceptual and feasibility studies; prequalification; quality 
management; value engineering; construction supply chain management; lean construction. 
Course Outline 

1.   Management in the construction industry   (4 hours) 
2.   Development and organization of projects  (4 hours) 
3.   Applications and requirements for management organizations   (4 hours) 
4.   Conceptual and feasibility studies  (4 hours) 
5.   Value engineering  (4 hours) 
6.   Preconstruction  (4 hours) 
7.   Bidding and awards, and documents  (4 hours) 
8.   Construction and contract administration  (4 hours) 
9.   Theory of lean construction  (8 hours) 
10.   Quality assurance and quality control  (4 hours) 
11.   Construction supply chain management  (4 hours) 

 

454602  การจัดการทรัพยากรบุคคลในงานวิศวกรรม  4 (4-0-8) 
 (Human Resource Management in Engineering) 
เงื่อนไข:   โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา  
 แนวความคิดและหลักการเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรบุคคล บทบาทและความรับผิดชอบของ
การจัดการทรัพยากรบุคคล นโยบายและการวางแผนทรัพยากรบุคคล การจัดจาง การพัฒนาและฝกอบรม  
วินัย สวัสดิการ ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับคาจาง คาตอบแทน และแรงงานสัมพันธ 
เคาโครงรายวิชา 

1.   แนวความคิดและหลักการเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรบคุคล  (4 ช่ัวโมง) 
2.   บทบาทและความรับผิดชอบของการจัดการทรัพยากรบุคคล  (8 ช่ัวโมง) 
3.   นโยบายและการวางแผนทรัพยากรบุคคล  (8 ช่ัวโมง) 
4.   การจัดจาง   (4 ช่ัวโมง) 

 16



5.   การพัฒนาและฝกอบรม  (4 ช่ัวโมง) 
6.   วินัย     (4 ช่ัวโมง) 
7.   สวัสดิการ    (8 ช่ัวโมง) 
8.   ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับคาจาง คาตอบแทน และแรงงานสัมพันธ  (8 ช่ัวโมง) 
 

454602     Human Resource Management in Engineering    4 (4-0-8) 
Condition: Consent of the School 
 Concepts and principles of human resource management; roles and responsibilities of human 
resource management; human resource policy and planning; employment and training; discipline; welfare; 
basic knowledge on wage, compensation, and labor relations.   
Course Outline 

1.   Concepts and principles of human resource management  (4 hours) 
2.   Roles and responsibilities of human resource management  (8 hours) 
3.   Human resource policy and planning  (8 hours) 
4.   Procurement   (4 hours) 
5.   Employment and training  (4 hours) 
6.   Discipline   (4 hours) 
7.   Welfare   (8 hours) 
8.   Basic knowledge on wage, compensation, and labor relations   (8 hours) 

 
454603   การบริหารงานกอสราง        4 (4-0-8) 

 (Construction Management) 
เงื่อนไข:   โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 
 ลักษณะของโครงการกอสราง ระบบการการจัดหาจัดจางของโครงการ การจัดองคกรและทีมงาน
โครงการ การวางแผนโครงการกอสรางโดยวิธีสายทางวิกฤต บารชารต วิธีเสนดุลยภาพ การจัดสรร
ทรัพยากร การประเมินความนาจะเปนของการเสร็จสิ้นโครงการดวยวิธี PERT การติดตามผล หลักการของ 
Earned Value ความกาวหนาและควบคุมแผนงาน   
เคาโครงรายวชิา 

1.   ลักษณะโครงการกอสรางและธุรกิจกอสราง     (4 ช่ัวโมง) 
2.   การจัดตั้งทีมงานโครงการ        (4 ช่ัวโมง) 
3.   การสรางโมเดลเน็ตเวิรค        (8 ช่ัวโมง) 
4.   การวิเคราะหเน็ตเวิรค        (4 ช่ัวโมง) 
5.   การจัดสรรทรัพยากร        (4 ช่ัวโมง) 
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6.   การปรับระดับสมดุลการใชทรัพยากร      (8 ช่ัวโมง) 
7.   PERT          (4 ช่ัวโมง) 
8.   การติดตามและควบคุมโครงการ       (4 ช่ัวโมง) 
9.   หลักการของ Earned Value       (4 ช่ัวโมง) 
10.   การวางแผนดวยวิธีเสนสมดุล       (4 ช่ัวโมง) 
 

454603     Construction Management  4 (4-0-8) 
Condition: Consent of the School 
 Nature of construction projects and the procurement system; project organization; traditional 
planning and scheduling methods including CPM, barchart, line of balance; resources allocation; program 
evaluation and review technique (PERT); project monitoring and control; earned value and variance 
analysis. 
Course Outline 

1.   Characteristics of construction projects and industries  (4 hours) 
2.   Organizing a project team  (4 hours) 
3.   Network model development  (8 hours) 
4.   Network analysis  (4 hours) 
5.   Resources allocation   (4 hours) 
6.   Resources leveling  (8 hours) 
7.   Programming evaluation and review technique  (4 hours) 
8.   Monitoring and control  (4 hours) 
9.   Earned value concepts  (4 hours) 
10.   Line of balances  (4 hours) 

 
454604     การควบคุมตนทุนงานกอสราง   4 (4-0-8) 
 (Construction Cost Controls) 
เงื่อนไข:   โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา   
  พื้นฐานการประมาณตนทุนงานกอสรางประเภทตางๆ ประเภทตนทุนโครงการ การถอดปริมาณ
งานกอสราง การวิเคราะหตนทุนตอหนวยของวัสดุ คาแรงและเครื่องจักร การจัดทําบัญชีปริมาณงาน การ
จัดเตรียมเอกสารเสนอราคา กลยุทธในการเสนอราคา การวิเคราะหกระแสเงินสด การบูรณาการเวลาและ
ตนทุน การรายงานตนทุน ระบบการควบคุมตนทุน  
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เคาโครงรายวชิา 
1.   ตนทุนของโครงการ  (4 ช่ัวโมง) 
2.   โครงสรางของบัญชีตนทุน  (4 ช่ัวโมง) 
3.   การเตรียมราคาประมูล  (4 ช่ัวโมง) 
4.   กระบวนการประมาณราคา  (8 ช่ัวโมง) 
5.   หลักการควบคุมตนทุน  (4 ช่ัวโมง) 
6.   กระแสเงนิสดของโครงการ  (8 ช่ัวโมง) 
7.   การบูรณาการเวลาและตนทุน  (8 ช่ัวโมง) 
8.   ตนทุนคาเครื่องจักร  (4 ช่ัวโมง) 
9.   ตนทุนคาดําเนินธุรกจิ  (4 ช่ัวโมง) 
 

454604    Construction Cost Controls  4 (4-0-8) 
Condition: Consent of the school  
 Principles of construction cost estimation; project cost structure; quantity takeoff; unit cost 
analysis including materials, labor, equipment, overhead; bid preparation; bidding strategy; cash flow 
analysis; time and cost integration; cost report; cost control system. 
Course Outline 

1.   Cost of construction projects  (4 hours) 
2.   Cost account structure  (4 hours) 
3.   Bid preparation  (4 hours) 
4.   Cost estimation  (8 hours) 
5.   Cost control concepts  (4 hours) 
6.   Project’s cash flow   (8 hours) 
7.   Time and cost integration  (8 hours) 
8.   Equipment cost   (4 hours) 
9.   Overhead cost         (4 hours) 

 
454605 สัมมนา    1 (0-3-3) 
 (Seminar) 
เงื่อนไข: โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา  
 การนําเสนอและอภิปรายหัวขอที่นาสนใจตางๆ ในขณะนี้ การจัดแสดงหัวขอทางเทคนิคตางๆ 
การฝกพูดในที่สัมมนาและการเขียนรายงาน 
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454605 Seminar     1 (0-3-3)
Condition: Consent of the School 
 Presentation and discussion on the interested topics at the present time exhibition in technical 
topics, presentation practice, report writing.  
 
454606 การนําเสนอรายงานทางวิศวกรรม      1 (0-3-3) 
 (Engineering Report Presentation) 
เงื่อนไข:   โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา  
 ทฤษฎีของการนําเสนอผลงานโครงงานหรือขอเสนอทางวิศวกรรม เทคนิคในการนําเสนอขอมูล
ทางวิศวกรรม ฝกฝนการนําเสนอ 
เคาโครงรายวชิา 

1.   ทฤษฎีของการนําเสนอผลงานโครงงานหรือขอเสนอทางวิศวกรรม   (4 ช่ัวโมง) 
2.   เทคนิคในการนําเสนอขอมูลทางวิศวกรรม      (4 ช่ัวโมง) 
3.   ฝกฝนการนําเสนอ        (28 ช่ัวโมง) 

 
454606 Engineering Report Presentation      1 (0-3-3) 
Condition: Consent of the School 
 Engineering project or proposal presentation theory, engineering presentation techniques, oral 
presentation practices. 
Course Outline 

1.   Engineering project or proposal presentation theory     ( 4 hours) 
2.   Engineering presentation techniques      ( 4 hours) 
3.   Oral presentation practices       ( 28 hours) 
 

454610  กลศาสตรประยุกตสําหรับวิศวกรโยธา  4 (4-0-8) 
 (Applied Mechanics for Civil Engineers)     
เงื่อนไข:   โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา  

 สมดุล  แรงภายในโครงสราง  คาน  โครงขอหมุน  โครงขอแข็ง  หนวยแรงตามแนวแกน  หนวย
แรงเฉือน  หนวยแรงดัด   
เคาโครงรายวชิา 

1.   สมดุลของอนุภาค        (4 ช่ัวโมง) 
2.   สมดุลของวัสดุแข็งเกร็ง        (8 ช่ัวโมง) 
3.   แรงภายในโครงสราง - คาน       (4 ช่ัวโมง) 
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4.   แรงภายในโครงสราง – โครงขอหมุน      (4 ช่ัวโมง) 
5.   แรงภายในโครงสราง – โครงขอแข็ง      (4 ช่ัวโมง) 
6.   คุณสมบัติเชิงกลของวัสด ุ        (4 ช่ัวโมง) 
7.   หนวยแรงตามแนวแกน        (4 ช่ัวโมง) 
8.   หนวยแรงเฉือน         (4 ช่ัวโมง) 
9.   หนวยแรงดัด         (4 ช่ัวโมง) 
10.   การออกแบบคาน        (4 ช่ัวโมง) 
11.   การแอนตัวของคาน        (4 ช่ัวโมง) 

 
454610 Applied Mechanics for Civil Engineers         4 (4-0-8) 
Condition: Consent of the School 
 Equilibrium, internal forces, beam, truss, frame, axial force, shear stress, bending moment 
Course Outline 

1.   Equilibrium of particle        (4 hours) 
2.   Equilibrium of rigid body         (8 hours) 
3.   Internal forces – beam        (4 hours) 
4.   Internal forces – truss        (4 hours) 
5.   Internal forces – frame        (4 hours) 
6.   Mechanical properties        (4 hours) 
7.   Axial stress         (4 hours) 
8.   Shear stress         (4 hours) 
9.   Bending Moment        (4 hours) 
10.   Beam Design         (4 hours) 
11.   Defection of  Beam        (4 hours) 
 

454611   คณิตศาสตรประยุกตสําหรับงานวิศวกรรม        4 (4-0-8) 
   (Applied Mathematics for Engineering)  
เงื่อนไข: โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา  
   สมการเชิงอนุพันธยอยและปญหาคาขอบเขต การประยุกตใชอนุพันธและปริพันธ วิธีการทาง
สถิติในงานวิศวกรรม เมตริกซและการประยุกตใชเมตริกซ 
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เคาโครงรายวชิา  
1.   สมการเชิงอนุพันธยอยและปญหาคาขอบเขต     (12 ช่ัวโมง) 
2.   การประยกุตใชการหาอนุพันธและปรพิันธ      (12 ช่ัวโมง) 
3.   การวิเคราะหขอมูลปฏิบัติการ วิธีการทางสถิติ     (12 ช่ัวโมง) 
4.   เมตริกและการประยุกตใชเมตริกซ       (12 ช่ัวโมง) 

 
454611 Applied Mathematics for Engineering     4 (4-0-8) 
Condition: Consent of the School 
 Partial differential equation and boundary value problems; application of differential and 
integration equations in civil engineering; statistics in civil engineering; matrix and its applications 
Course Outline 

1.   Partial differential equation and boundary value problems    (12 hours) 
2.   Application of differential and integration equations    (12 hours) 
3.   Statistics in engineering work       (12 hours) 
4.   Matrix and its applications       (12 hours) 

 
454612   ระเบียบวิธีวิจัยและสถิติสําหรับงานวิศวกรรม  4 (4-0-8) 
   (Research Methodology and Statistics for Engineering) 
เงื่อนไข:  โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา  

    ความหมาย ลักษณะ และเปาหมายการวิจัย ประเภทและกระบวนการวิจัย การกําหนดปญหาวิจัย 
ตัวแปรและสมมุติฐาน การเก็บรวบรวมขอมูล การวิเคราะหขอมูล การเขียนโครงรางและรายงานการวิจัย การ
ประเมินงานวิจัย การนําผลวิจัยไปใช จรรยาบรรณนักวิจัยและเทคนิควิธีการวิจัยเฉพาะทางดานวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี  
เคาโครงรายวิชา  

1.   ความหมาย ลักษณะ และเปาหมายการวิจัย        (4 ช่ัวโมง) 
2.   ประเภทและกระบวนการวิจัย          (4 ช่ัวโมง) 
3.   การกําหนดปญหาวจิัย ตวัแปรและสมมุติฐาน      (12 ช่ัวโมง) 
4.   การเก็บรวบรวมขอมูล การวิเคราะหขอมูล       (12 ช่ัวโมง) 
5.   การเขียนโครงรางและรายงานการวิจยั        (4 ช่ัวโมง) 
6.   การประเมนิงานวจิัย การนําผลวิจัยไปใช        (8 ช่ัวโมง) 
7.   จรรยาบรรณนักวิจยัและเทคนิควิธีการวจิัยเฉพาะทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี   (4 ช่ัวโมง) 
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454612 Research Methodology and Statistics for Engineering  4 (4-0-8) 
Condition: Consent of the School 

 Research definition, characteristic and goal; type and research process; research problem 
determination; variables and hypothesis; data collection; data analysis; proposal and research report 
writing; research evaluation; research application; ethics of researchers and research techniques in science 
and technology.  
Course Outline 

1.   Research definition, characteristic and goal     (4 hours) 
2.   Type and research process        (4 hours) 
3.   Research problem determination; variables and hypothesis    (12 hours) 
4.   Data collection; data analysis        (12 hours) 
5.   Proposal and research report writing      (4 hours) 
6.   Research evaluation; research application      (8 hours) 
7.   Ethics of researchers and research techniques in science and technology   (4 hours) 
 

454613   การวางแผนและควบคุมโครงการกอสราง  4 (4-0-8) 
   (Construction Planning and Control) 
เงื่อนไข:  โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 
    การประยุกตใชหลักการขั้นสูงในการวางแผนและจัดตารางเวลาสําหรับโครงการกอสราง และ
เครื่องมือที่ใชชวยในการวางแผน การจัดสรรทรัพยากร การวางแผนการใชจายเงิน การติดตามและควบคุม
แผนงาน เทคนิคสายทางงานวิกฤต การประเมินผลการใชทรัพยากร การติดตามความกาวหนาของโครงการ 
การปรับสมดุลการใชทรัพยากร และการปรับแกแผนงาน การทํารายงานและวิเคราะหขอมูลโครงการ การใช
ซอฟแวรคอมพิวเตอรสําหรับการวางแผน 
เคาโครงรายวิชา 

1.   การทบทวนโครงการกรณีศึกษา  (4 ช่ัวโมง) 
2.   หลักการวางแผนงานกอสราง  (4 ช่ัวโมง) 
3.   กระบวนการจัดตารางเวลา  (4 ช่ัวโมง) 
4.   เทคนิคการจัดตารางเวลาขั้นสูง  (4 ช่ัวโมง) 
5.   แนะนําโปรแกรมชวยวางแผน   (4 ช่ัวโมง) 
6.   เร่ิมตนโครงการใหม  (4 ช่ัวโมง) 
7.   การจัดการทรัพยากร  (4 ช่ัวโมง) 
8.   การวางแผนทรัพยากรและตนทุนของงาน  (4 ช่ัวโมง) 
9.   การตรวจสอบและปรับแกแผนงาน  (8 ช่ัวโมง) 
10.   การติดตามความกาวหนาและเปลีย่นแปลง  (4 ช่ัวโมง) 
11.   การทํารายงานและวิเคราะหขอมูล  (4 ช่ัวโมง) 
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454613    Construction Planning and Control   4 (4-0-8) 
Condition: Consent of the School 
 This course provides applications in the planning and scheduling to construction projects with 
advanced planning tools. The course includes project planning and scheduling, resource allocation, cost 
planning, monitoring and control, methodology, critical path method, capacity and efficiency of resources, 
tracking the project progress, strategic in resource leveling and rescheduling, implementation problems and 
computer applications. 
Course Outline 

1.   Reviewing a project case study   (4 hours) 
2.   Concepts of construction planning  (4 hours) 
3.   Fundamental scheduling procedures   (4 hours) 
4.   Advanced scheduling techniques  (4 hours)  
5.   Introducing planning software  (4 hours) 
6.   Starting a new project  (4 hours) 
7.   Project resources management  (4 hours) 
8.   Planning resource and task costs   (4 hours) 
9.   Checking and adjusting the project plan  (8 hours) 
10.   Tracking progress  (4 hours) 
11.   Reporting and analyzing project information  (4 hours) 

 
454614    การบริหารการเงิน    4 (4-0-8) 
 (Financial Management)  
เงื่อนไข:  โดยความเหน็ชอบของสาขาวิชา   
 ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับการบริหารการเงินของโครงการกอสรางและองคกรใหเกิดผลกําไร 
หลักการและเทคนิคตางๆในการบริหารทรัพยากรการเงินของโครงการ ไดแก งบประมาณ เอกสารทาง
การเงิน หลักการทําบัญชี และระบบบัญชี การบริหารการเงินของบริษัท 
เคาโครงรายวชิา 

1.   ขอตกลงทางบัญชี  (4 ช่ัวโมง) 
2.   หลักการทาํบัญชีโครงการ  (8 ช่ัวโมง) 
3.   การรับรูเงินรายได  (4 ช่ัวโมง) 
4.   การเตรียมรายงานการเงนิ  (8 ช่ัวโมง) 
5.   การวิเคราะหขอมูลการเงิน  (8 ช่ัวโมง) 
6.   การทํางบประมาณ  (4 ช่ัวโมง) 
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7.   แหลงการเงิน    (4 ช่ัวโมง) 
8.   การบริหารเงินทุน  (4 ช่ัวโมง) 
9.   ตนทุนของเงินทุน  (4 ช่ัวโมง) 
 

454614    Financial Management   4 (4-0-8) 
Condition: Consent of the School 
 Financial management for construction projects; accounting conventions; bookkeeping; income 
recognition; financial document preparation; financial analysis; budgeting; capital sources; capital 
management; cost of capital. 
Course Outline 

1.   Conventions in accounting   (4 hours) 
2.   Bookkeeping fundamentals  (8 hours) 
3.   Income recognition methods  (4 hours) 
4.   Financial report  (8 hours) 
5.   Financial analysis  (8 hours) 
6.   Budgeting   (4 hours) 
7.   Financing sources  (4 hours) 
8.   Capital management  (4 hours) 
9.   Cost of capital  (4 hours) 
 

454615    กฎหมายสําหรับงานกอสราง     4 (4-0-8) 
 (Construction Laws) 
เงื่อนไข:  โดยความเหน็ชอบของสาขาวิชา   
 ความรูเกี่ยวกับสัญญาและขอกําหนดในการกอสราง ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป 
กฎหมายและขอบัญญัติที่เกี่ยวของกับงานกอสราง กฎหมายที่เกี่ยวของกับวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ความ
รับผิดชอบและจรรยาบรรณของวิศวกร สิทธิ หนาที่ และความรับผิดชอบของผูที่เกี่ยวของในงานกอสราง 
กฎหมายที่ดิน การปองกันและการจัดการกับขอเรียกรอง ความขัดแยงและการแกไข การประกันภัยในงาน
กอสราง 
เคาโครงรายวชิา 

1.   เอกสารเสนอราคา เอกสารสัญญา  (4 ช่ัวโมง) 
2.   ขอกําหนดดานเทคนิค  (4 ช่ัวโมง) 
3.   สวนประกอบของสัญญากอสราง  (8 ช่ัวโมง) 
4.   การแบงงวดงาน การปรับชดเชยคากอสราง  (4 ช่ัวโมง) 
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5.   ความรูเบื้องตนเกีย่วกับกฎหมาย  (4 ช่ัวโมง) 
6.   นิติกรรม กฎหมายเกีย่วกับสัญญา  (4 ช่ัวโมง) 
7.   พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร กฎหมายตรวจสอบอาคาร  (8 ช่ัวโมง) 
8.   จริยธรรมของทีมงาน  (4 ช่ัวโมง) 
9.   จรรยาบรรณของวิศวกร ขอบังคับของสภาวิศวกร  (4 ช่ัวโมง) 
10.   ความเสี่ยงและการประกันภยั  (4 ช่ัวโมง) 

 
454615    Construction Laws   4 (4-0-8)  
Condition: Consent of the School  
 Definition of construction contracts and specifications; introduction to laws; laws related to 
construction work; laws for civil engineers; ethics, responsibilities and code of conduct for engineers; 
construction risk and insurances. 
Course Outline 

1.   Bidding and contract documents  (4 hours) 
2.   Specifications   (4 hours) 
3.   Construction contracts  (8 hours) 
4.   Progress payments and amendment  (4 hours) 
5.   Introduction to laws  (4 hours) 
6.   Juristic acts and laws of contracts  (4 hours) 
7.   Building control act and building inspection  (8 hours) 
8.   Project team’s ethics  (4 hours) 
9.   Engineering code of conduct  (4 hours) 
10.   Risk and insurances   (4 hours) 

 
454616    การบริหารงานกอสรางดวยเทคโนโลยีสารสนเทศ  4 (4-0-8) 
 (Information Technology for Construction) 
เงื่อนไข:  โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา     
   การประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหมในการบริหารโครงการกอสรางใหเกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ระบบฐานขอมูลและโครงสรางขอมูล ระบบความเชี่ยวชาญ ระบบชวย
ตัดสินใจ การเขากันไดของขอมูล เครื่องมือในการบูรณาการขอมูลเชน MRP I, MRP II, ERP, IFC การ
จัดการความรู ปญญาประดิษฐ การหาจุดเหมาะสมดวยทฤษฎีวิวัฒนาการ การเลียนแบบดวยการสุม ระบบ
อินเตอรเน็ต อินทราเน็ต ความปลอดภัยของขอมูล CAD n มิติ การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุและดวย VBA 
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เคาโครงรายวชิา 
1.   โครงสรางขอมูลและระบบฐานขอมูล  (4 ช่ัวโมง) 
2.   ระบบผูเชี่ยวชาญและชวยตัดสินใจ  (4 ช่ัวโมง) 
3.   เครื่องมือในการบูรณาการ  (4 ช่ัวโมง) 
4.   การบริหารความรูและปญญาประดิษฐ  (4 ช่ัวโมง) 
5.   การเลียนแบบเชิงสุม  (8 ช่ัวโมง) 
6.   เทคนิคการแกปญหาที่ดีขั้นสูง  (8 ช่ัวโมง) 
7.   การโปรแกรมดวย VBA  (8 ช่ัวโมง) 
8.   CAD n มิติ    (4 ช่ัวโมง) 
9.   อินทราเน็ต อินเตอรเน็ตและความปลอดภัยของขอมูล  (4 ช่ัวโมง) 
 

454616    Information Technology for Construction   4 (4-0-8) 
Condition: Consent of the School  
 Applications of modern information technology for construction management; database system and 
data structure; expert system; decision support system; data interoperability; cooperate data integration 
applications including MRP I, MRP II, ERP, IFC; knowledge management; artificial intelligent; evolutionary 
optimization; stochastic simulations; internet and intranet; data security; CAD nD; VBA programming 
Course Outline 

1.   Data structure and database system  (4 hours) 
2.   Decision support and expert system  (4 hours) 
3.   Corporate data integration  (4 hours) 
4.   Knowledge management and artificial intelligent  (4 hours) 
5.   Stochastic simulation  (8 hours) 
6.   Advanced optimization technique  (8 hours) 
7.   VBA programming  (8 hours) 
8.   CAD nD   (4 hours) 
9.   Internet, intranet and data security  (4 hours) 

 
454617     การบริหารความปลอดภัยในงานกอสราง  4 (4-0-8) 
 (Construction Safety Management) 
เงื่อนไข:  โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา   
  มีความเขาใจความปลอดภัยในการทํางานของผูปฏิบัติงานและอุบัติเหตุตางๆในงานกอสราง เพื่อ
การปองกันการเกิดอุบัติเหตุเนื่องจากการทํางานกอสราง สามารถจัดสภาพแวดลอมในการทํางานที่มีความ
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ปลอดภัยอยางเหมาะสมเปนไปตามกฎหมายที่เกี่ยวของกําหนด จัดการกับสภาพความอันตราย การวางแผน 
ควบคุม ประสานงาน มอบหมายความรับผิดชอบงานดานความปลอดภัย  
เคาโครงรายวชิา 

1.   ความปลอดภัยและอุบัติเหตุในงานกอสราง  (4 ช่ัวโมง) 
2.   ทฤษฎีการเกิดอุบัติเหต ุ  (4 ช่ัวโมง) 
3.   ความสูญเสียจากอุบัติเหตุ  (4 ช่ัวโมง) 
4.   ประเภทของความอันตราย  (4 ช่ัวโมง) 
5.   กฎหมายทีเ่กี่ยวของกับความปลอดภยัในสถานประกอบการ  (4 ช่ัวโมง) 
6.   ประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่องความปลอดภัยในการทํางาน  (8 ช่ัวโมง) 
7.   การมอบหมายความรับผิดชอบ  (4 ช่ัวโมง) 
8.   การวิเคราะหหาความอนัตรายและการควบคุม  (8 ช่ัวโมง) 
9.   การฝกอบรมและการสื่อสาร  (4 ช่ัวโมง) 
10.   การบังคับใชนโยบายความปลอดภยั  (4 ช่ัวโมง) 

 
454617     Construction Safety Management  4 (4-0-8) 
Condition: Consent of the School 
 The study of safety in construction work; causes of accidents; prevention measures; 
improvement of working conditions and environments; safety laws and requirements; occupational health 
and safety; construction hazard identification and control; safety planning and implementation. 
Course Outline 

1.   Construction accidents and safety       (4 hours) 
2.   Accident theories        (4 hours) 
3.   Accident losses          (4 hours) 
4.   Hazard categories        (4 hours) 
5.   Safety laws         (4 hours) 
6.   Labor protection act        (8 hours) 
7.   Responsibility assignment       (4 hours) 
8.   Hazard identification and control       (8 hours) 
9.   Training and communication program      (4 hours) 
10.   Safety policy implementation        (4 hours) 
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454618     การบริหารวัสดุกอสราง           4 (4-0-8) 
 (Construction Materials Management) 
เงื่อนไข:  โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 
 ปูนซีเมนตปอรตแลนด มวลรวม น้ําและสารผสมเพิ่ม สมบัติของคอนกรีตสด และคอนกรีตที่
แข็งตัวแลว การบม การออกแบบสวนผสมของคอนกรีต การผลิตคอนกรีต ชนิดและคุณสมบัติของเหล็ก อิฐ
และคอนกรีตบล็อก ผลิตภัณฑคอนกรีต  การบริหารจํานวนวัสดุในคลังแบบรูความตองการและความ
ตองการไมแนนอน  กระบวนการจัดซื้อและรับวัสดุ การแลกเปลี่ยนตนทุนของวัสดุ 
เคาโครงรายวชิา 

1.   ปูนซีเมนตปอรตแลนด น้ําและสารผสมเพิ่ม     (4 ช่ัวโมง) 
2.   สมบัติของคอนกรีตสด และคอนกรีตทีแ่ข็งตัวแลว      (4 ช่ัวโมง) 
3.   การบม การออกแบบสวนผสมของคอนกรีต การผลิตคอนกรีต   (8 ช่ัวโมง) 
4.   ชนิดและคณุสมบัติของเหล็ก อิฐและคอนกรีตบล็อก ผลิตภัณฑคอนกรีต  (8 ช่ัวโมง) 
5.   การบริหารจํานวนวัสดใุนคลังแบบรูความตองการ     (4 ช่ัวโมง) 
6.   การบริหารจํานวนวัสดใุนคลังแบบความตองการไมแนนอน    (4 ช่ัวโมง) 
7.   กระบวนการจัดซื้อและรบัวัสด ุ       (8 ช่ัวโมง) 
8.   การแลกเปลี่ยนตนทุนของวัสด ุ       (8 ช่ัวโมง) 
 

454618  Construction Materials Management      4 (4-0-8) 
Condition: Consent of the School  
 Portland cement; aggregates; water and admixtures; properties of fresh and hardened concrete; 
curing; proportioning of concrete mixes; manufacture of concrete; types and properties of structural steel; 
concrete products; inventory management with certain and uncertain demands; material procurement and 
delivery process; tradeoffs of cost in material management 
Course Outline  

1.   Portland cement, aggregates, water and admixtures     (4 hours) 
2.   properties of fresh and hardened concrete      (4 hours) 
3.   Curing, proportioning of concrete mixes, manufacture of concrete   (8 hours) 
4.   Types and properties of structural steel, concrete products    (8 hours) 
5.   Inventory management with certain demand     (4 hours) 
6.   Inventory management with uncertain demand     (4 hours) 
7.   Material procurement and delivery       (8 hours) 
8.   Tradeoffs of cost in material management       (8 hours) 
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454619      การออกแบบและเทคนิคการกอสรางโครงสรางใตดิน   4 (4-0-8) 
 (Design and Construction Techniques of Sub-Structure) 
เงื่อนไข:  โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 
 ฐานรากตื้น  ฐานรากลึก  โครงสรางกําแพงกันดิน  ลักษณะการวิบัติของอาคาร  เทคนิคการ
กอสราง 
เคาโครงรายวชิา 

1.   การออกแบบฐานรากและกอสรางฐานรากตื้น      (12 ช่ัวโมง) 
2.   การออกแบบฐานรากและกอสรางฐานรากลึก     (12 ช่ัวโมง) 
3.   การออกแบบฐานรากและกอสรางโครงสรางกันดิน     (12 ช่ัวโมง) 
4.   ลักษณะการวิบัติของอาคารบนชั้นดินออนและการซอมแซม    (12 ช่ัวโมง) 

 
454619     Design and Construction Techniques of Sub-Structure   4 (4-0-8) 
Condition: Consent of the School 
 Design and construction techniques of shallow foundation; deep foundation; retaining structures; 
soils and remedy.    
Course Outline 

1.   Design and construction techniques of shallow foundation    (12 hours) 
2.   Design and construction techniques of deep foundation    (12 hours) 
3.   Design and construction techniques of retaining structures    (12 hours) 
4.   Failure of superstructure on problematic soils and remedy      (12 hours) 

 
454620    การบริหารธุรกิจสมัยใหม   4 (4-0-8) 
 (Modern Business Management)  
เงื่อนไข:  โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา  
 แนวคิดพื้นฐานและลักษณะขององคการ หลักการจัดการ กระบวนการทางการจัดการในองคการ 
วัฒนธรรมองคการและสภาวะแวดลอมภายนอก จริยธรรมในการจัดการและความรับผิดชอบตอสังคม หนาที่
หลักในการจัดการ  การพัฒนาองคกรและองคกรแหงการเรียนรู  การจัดการความรู การบริหารขอมูล
สารสนเทศเพื่อชวยในการตัดสินใจทางการบริหาร  และหัวขอสมัยใหมทางการบริหารจัดการองคกร 
 เคาโครงรายวิชา 

1.   แนวคิดพื้นฐานและลักษณะขององคการ   (4 ช่ัวโมง) 
2.   หลักการจัดการ    (4 ช่ัวโมง) 
3.   กระบวนการทางการจัดการในองคการ   (4 ช่ัวโมง) 
4.   วัฒนธรรมองคการและสภาวะแวดลอมภายนอก   (4 ช่ัวโมง) 
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5.   จริยธรรมในการจัดการและความรับผิดชอบตอสังคม   (4 ช่ัวโมง) 
6.   หนาที่หลักในการจัดการ    (8 ช่ัวโมง) 
7.   การพัฒนาองคกรและองคกรแหงการเรียนรู    (4 ช่ัวโมง) 
8.   การจัดการความรู    (4 ช่ัวโมง) 
9.   การบริหารขอมูลสารสนเทศเพื่อชวยในการตัดสินใจทางการบริหาร    (4 ช่ัวโมง) 
10.   หัวขอสมัยใหมทางการบริหารจัดการองคกร  (8 ช่ัวโมง) 
 

454620     Modern Business Management      4 (4-0-8) 
Condition: Consent of the School 
 Fundamental concepts and characteristics of organization; principles of management; 
managerial process in organization; organizational culture and external environment; managerial ethics and 
social responsibilities; major management functions; organization development and learning organization;  
knowledge management; information management for decision making; recent trends in business 
management. 
Course Outline 

1.   Fundamental concepts and characteristics of organization   (4 hours) 
2.   Principles of management   (4 hours) 
3.   Managerial process in organization   (4 hours) 
4.   Organizational culture and external environment   (4 hours) 
5.   Managerial ethics and social responsibilities   (4 hours) 
6.   Major management functions   (8 hours) 
7.   Organization development and learning organization    (4 hours) 
8.   Knowledge management    (4 hours) 
9.   Information management for decision making   (4 hours) 
10.   Recent trends in business management  (8 hours) 

 
454621 การวิเคราะหการตัดสินใจทางเศรษฐศาสตร   4 (4-0-8)  
 (Economic Decision Analysis) 
เงื่อนไข:   โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา  
 ทฤษฎีพื้นฐานและหัวขอขั้นสูงในการวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรวิศวกรรม  การประเมินการ
ลงทุนโครงการทางวิศวกรรมภายใตสภาพการณที่ไมแนนอน  การวิเคราะหการตัดสินใจเกี่ยวกับงบประมาณ   
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เคาโครงรายวิชา 
1.   ทฤษฎีพื้นฐานทางเศรษฐศาสตรวิศวกรรม     (8 ช่ัวโมง) 
2.   หัวขอข้ันสูงในการวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรวิศวกรรม    (16 ช่ัวโมง) 
3.   การประเมินการลงทุนโครงการทางวิศวกรรมภายใตสภาพการณที่ไมแนนอน   (16 ช่ัวโมง) 
4.   การวิเคราะหการตัดสินใจเกี่ยวกับงบประมาณ     (8 ช่ัวโมง) 
 

454621     Economic Decision Analysis       4 (4-0-8) 
Condition: Consent of the School 
 Theoretical foundations and advanced topics in engineering economic analysis; investment 
project evaluation in engineering works under conditions of uncertainty; analysis of capital budgeting 
decisions. 
Course Outline 

1.   Theoretical foundations in engineering economic analysis   (8 hours) 
2.   Advanced topics in engineering economic analysis   (16 hours) 
3.   Investment project evaluation in engineering works under conditions of uncertainty  (16 hours) 
4.   Analysis of capital budgeting decisions   (8 hours) 

 
454622     โลจิสติกสและการบริหารหวงโซอุปทาน  4 (4-0-8) 
 (Logistics and Supply Chain Management) 
เงื่อนไข:  โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา  
 การบูรณาการจัดหา การดําเนินการ และขั้นตอนการขนสงผลิตภัณฑ ตั้งแตวัตถุดิบจนถึง
ผูบริโภค ประเด็นทางดานกลยุทธในการจัดการหวงโซอุปทาน เทคนิคในการจัดการอุปทาน กลยุทธใน
การวางแผนการจัดหา  การจัดการกลุมผูสงมอบ การขนสงในการผลิต การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
สําหรับโลจิสติกสและการบริหารหวงโซอุปทาน 
เคาโครงรายวิชา 

1.   การบูรณาการการจัดหา การดําเนนิการ และขั้นตอนการขนสงผลิตภัณฑ   (4 ช่ัวโมง) 
2.   ประเด็นทางดานกลยุทธในการบริหารหวงโซอุปทาน   (4 ช่ัวโมง) 
3.   เทคนิคในการบริหารอุปทาน   (8 ช่ัวโมง) 
4.   กลยุทธในการวางแผนการจัดหา    (8 ช่ัวโมง) 
5.   การจัดการกลุมผูสงมอบ   (8 ช่ัวโมง) 
6.   การขนสงในการผลิต   (8 ช่ัวโมง) 
7.   การใชเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับโลจิสติกสและการบริหารหวงโซอุปทาน  (8 ช่ัวโมง) 
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454622    Logistics and Supply Chain Management     4 (4-0-8) 
Condition: Consent of the School 
  Integration of procurement, operations, and logistics stages of products from raw materials to 
consumers; strategic issues in supply chain management; supply management techniques; strategic 
procurement plans; supplier management; manufacturing logistics. Information technology for logistics 
and supply chain management. 
Course Outline 

1.   Integration of procurement, operations, and logistics stages of products   (4 hours) 
2.   Strategic issues in supply chain management    (4 hours) 
3.   Supply management techniques   (8 hours) 
4.   Strategic procurement plans    (8 hours) 
5.   Supplier management   (8 hours) 
6.   Manufacturing logistics   (8 hours) 
7.   Information technology for logistics and supply chain management  (8 hours) 

 
454623     การจัดการคุณภาพแบบสมบูรณ        4 (4-0-8) 
 (Total Quality Management) 
เงื่อนไข:  โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา  
 แนวคิดในการจัดการงานคุณภาพ  ความตองการและความพึงพอใจของลูกคา เทคนิคการเพิ่ม
ผลผลิตและเครื่องมือคุณภาพแบบตางๆ ที่สําคัญ  การวัดสมรรถนะและประสิทธิภาพของการดําเนินงาน 
วิธีการกําหนดและวัดดัชนีช้ีวัด บทบาทของผูบริหารและการวางแผนดําเนินงาน กรณีศึกษาและโครงงาน 
เคาโครงรายวิชา 

1.   แนวคิดในการจัดการงานคุณภาพ    (4 ช่ัวโมง) 
2.   ความตองการและความพึงพอใจของลูกคา   (4 ช่ัวโมง) 
3.   เทคนิคการเพิ่มผลผลิตและเครื่องมือคุณภาพแบบตางๆ ที่สําคัญ    (8 ช่ัวโมง) 
4.   การวัดสมรรถนะและประสิทธิภาพของการดําเนินงาน   (4 ช่ัวโมง) 
5.   วิธีการกําหนดและวัดดัชนีช้ีวัด   (4 ช่ัวโมง) 
6.   บทบาทของผูบริหาร  (8 ช่ัวโมง) 
7.   การวางแผนดําเนินงาน   (8 ช่ัวโมง) 
8.   กรณีศึกษาและโครงงาน  (8 ช่ัวโมง) 
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454623     Total Quality Management       4 (4-0-8) 
Condition: Consent of the School 
 Concepts of quality management; customer need and satisfaction; productivity improvement 
techniques and quality tools; effectiveness and efficiency measurement; performance index establishment 
and measurement; roles of management and operations planning; case study and project. 
Course Outline 

1.   Concepts of quality management    (4 hours) 
2.   Customer need and satisfaction    (4 hours) 
3.   Productivity improvement techniques and quality tools   (8 hours) 
4.   Effectiveness and efficiency measurement    (4 hours) 
5.   Performance index establishment and measurement    (4 hours) 
6.   Roles of management   (8 hours) 
7.   Operations planning   (8 hours) 
8.   Case study and project  (8 hours) 
 

454624     การจัดการแหลงน้ํา  4 (4-0-8) 
 (Water Resources Planning) 
เงื่อนไข:  โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 
   ปรัชญาการวางแผน แนวทางการวางแผน การวางแผนเพื่อวัตถุประสงคหลายอยาง เงื่อนไขทาง
เศรษฐศาสตรและส่ิงแวดลอม การวางแผนการสํารวจตางๆ ตัวอยางวิธีการวางแผน การวิเคราะหทาง
เศรษฐศาสตรและการเงิน การวิเคราะหผลไดผลเสีย การคิดคาใชจายสําหรับประโยชนดานตางๆ 
เคาโครงรายวชิา 

1.   บทนํา ปรัชญาการวางแผน       (4 ช่ัวโมง) 
2.   แนวทางการวางแผน  (8 ช่ัวโมง) 
3.   การวางแผนเพื่อวัตถุประสงคหลายอยาง กระบวนการวางแผน  (4 ช่ัวโมง) 
4.   เงื่อนไขทางเศรษฐศาสตรและส่ิงแวดลอม  (4 ช่ัวโมง) 
5.   การวางแผนการสํารวจตางๆ   (8 ช่ัวโมง) 
6.   ตัวอยางวิธีการวางแผน   (8 ช่ัวโมง) 
7.   การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรและการเงิน   (4 ช่ัวโมง) 
8.   การวิเคราะหผลไดผลเสีย   (4 ช่ัวโมง) 
9.   การคิดคาใชจายสําหรับประโยชนดานตางๆ  (4 ช่ัวโมง) 
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454624     Water Resources Planning       4(4-0-8) 
Prerequisite: Consent of the School 
 The philosophy of planning; approach to planning; multiobjective planning; economic and 
environmental consideration; programming water resources investigations; some planning procedures; 
economic and financial analysis; cost allocation and cost-sharing.  
Course Outline 

1.   Introduction, philosophy of planning      (4 hours) 
2.   Approach to planning        (8 hours) 
3.   Multiobjective planning, plan formulation process     (4 hours) 
4.   Economic and environmental consideration     (4 hours) 
5.   Programming water resources investigations     (8 hours) 
6.   Some planning  procedures       (8 hours) 
7.   Economic and financial analysis       (4 hours) 
8.   Benefit-cost analysis         (4 hours) 
9.   Cost allocation and cost-sharing       (4 hours) 

 
454625     การจัดการระบบประปาและการกระจายน้ํา  4 (4-0-8) 
 (Water Supply and Distribution System Management) 
เงื่อนไข:  โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 
 แหลงน้ําดิบเพื่อการประปา เกณฑคุณภาพและมาตรฐานของน้ําใช น้ําดิบเพื่อการประปา ระบบชัก
น้ําดิบและระบบสงน้ําดิบ ระบบผลิตน้ําประปา ระบบทอสงและแจกจายน้ํา การควบคุม การดําเนินการและ
การบํารุงรักษาระบบประปา การวางแผนและบริหารงานระบบประปาชุมชน กรณีศึกษา 
เคาโครงรายวิชา          

1.   บทนํา    (4 ช่ัวโมง) 
2.   เกณฑคุณภาพและมาตรฐานของน้ําใช   (4 ช่ัวโมง) 
3.   แหลงน้ําดิบเพื่อการประปา/ปริมาณน้ําดิบเพื่อการประปา   (4 ช่ัวโมง) 
4.   ระบบชักน้ําดิบและระบบสงน้ําดิบ   (8 ช่ัวโมง) 
5.   ระบบผลิตน้ําประปา   (8 ช่ัวโมง) 
6.   ระบบทอสงและแจกจายน้ํา    (8 ช่ัวโมง) 
7.   การควบคุม การดําเนินการ และการบํารุงรักษาระบบประปา   (4 ช่ัวโมง) 
8.   การวางแผนและบริหารงานระบบประปาชุมชน / กรณีศึกษา   (8 ช่ัวโมง) 
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454625     Water Supply and Distribution System Management  4 (4-0-8) 
Condition: Consent of the School 
 Raw water resources for water supply; water quality criteria and standards; raw water for water 
treatment; raw water intake and transmission system; water treatment unit processes; water distribution 
system; control, operation, and maintenance of water supply system; planning and administration of public 
water supply; case studies. 
Course Outline 

1.   Introduction  (4 hours) 
2.   Raw water resources for water supply; water quality criteria and standards  (4 hours) 
3.   Raw water for water treatment  (4 hours) 
4.   Raw water intake and transmission system  (8 hours) 
5.   Water treatment unit processes  (8 hours) 
6.   Water distribution system  (8 hours) 
7.   Control, operation, and maintenance of water supply system  (4 hours) 
8.   Planning and administration of public water supply; case studies.  (8 hours) 

 
454626    การประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมของโครงการกอสราง  4 (4-0-8) 
 (Environmental Impact Study for Construction Projects)  
เงื่อนไข: โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 
  กฎหมายและขอบังคับที่เกี่ยวของ เครื่องมือในการจัดการสิ่งแวดลอม หลักการการประเมินผล
กระทบสิ่งแวดลอม โครงสรางของการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม ลักษณะของโครงการกอสราง วิธีการ
ในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมของโครงการกอสราง การประเมินผลกระทบทางสังคม การ
ประเมินผลกระทบทางสุขภาพ กรณีศึกษาและตัวอยางรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม 
เคาโครงรายวิชา         

1.   กฎหมายและขอบังคับที่เกี่ยวของ   (4 ช่ัวโมง) 
2.   เครื่องมือในการจัดการสิ่งแวดลอม   (4 ช่ัวโมง) 
3.   หลักการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม   (4 ช่ัวโมง) 
4.   โครงสรางของการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม   (4 ช่ัวโมง) 
5.   ลักษณะของโครงการกอสราง   (4 ช่ัวโมง) 
6.   วิธีการในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมของโครงการกอสราง    (8 ช่ัวโมง) 
7.   การประเมินผลกระทบทางสังคม   (4 ช่ัวโมง) 
8.   การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ   (8 ช่ัวโมง) 
9.   กรณีศึกษาและตัวอยางรายการการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม   (8 ช่ัวโมง) 
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454626     Environmental Impact Study for Construction Projects  4 (4-0-8) 
Condition: Consent of the School 
 Relating laws and regulations; tools for environmental management; environmental impact 
assessment method; environmental impact assessment procedure; types of construction projects; approach 
for environmental impact assessment; social impact assessment; human impact assessment; case studies. 
Course Outline 

1.   Relating laws and regulations  (4 hours) 
2.   Tools for environmental management  (4 hours) 
3.   Environmental impact assessment method  (4 hours) 
4.   Environmental impact assessment procedure  (4 hours) 
5.   Types of construction projects  (4 hours) 
6.   Approach for environmental impact assessment  (8 hours) 
7.   Social impact assessment  (4 hours) 
8.   Human impact assessment  (8 hours) 
9.   Case studies   (8 hours) 
 

454627    การจัดการมูลฝอย  4 (4-0-8) 
  (Solid Waste Management)  
เงื่อนไข: โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 
  กฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวของ แหลงกําเนิด ปริมาณ และองคประกอบของขยะมูลฝอย การ
จัดการขยะที่แหลงกําเนิด การเก็บขนขยะ การขนถายและขนสงขยะ การคัดแยกและการแปรสภาพขยะ การ
เผาขยะดวยเตาเผา การหมักขยะทําปุย การฝงกลบขยะแบบสุขาภิบาล การลดปริมาณขยะและการนําขยะ
กลับมาใชประโยชน การควบคุม การดําเนินการ และการบํารุงรักษาระบบจัดการขยะ การวางแผนและ
บริหารงานระบบการจัดการขยะชุมชน กรณีศึกษา 
เคาโครงรายวิชา          

1.   กฎหมายและขอบังคับที่เกี่ยวของ   (4 ช่ัวโมง) 
2.   แหลงกําเนิด ปริมาณ และองคประกอบของขยะมูลฝอย   (4 ช่ัวโมง) 
3.   การจัดการขยะที่แหลงกําเนิด    (4 ช่ัวโมง) 
4.   การเก็บขนขยะ/การขนถายและขนสงขยะ   (4 ช่ัวโมง) 
5.   การคัดแยกและการแปรสภาพขยะ/การเผาขยะดวยเตาเผา/การหมักขยะทําปุย   (8 ช่ัวโมง) 
6.   การฝงกลบขยะแบบสุขาภิบาล    (4 ช่ัวโมง) 
7.   การลดปริมาณขยะและการนําขยะกลับมาใชประโยชน   (4 ช่ัวโมง) 
8.   การควบคุม การดําเนินการ และการบํารุงรักษาระบบจัดการขยะ   (8 ช่ัวโมง) 
9.   การวางแผนและบริหารงานระบบจัดการขยะชุมชน/กรณีศึกษา   (8 ช่ัวโมง) 
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454627     Solid Waste Management  4 (4-0-8) 
Condition: Consent of the School 
 Related laws and regulation; sources, quantity, and composition of solid waste; source 
management; collection of solid waste; transfer and transportation of solid waste; segregating and 
processing of solid waste; incineration; composting; sanitary landfill; reduction and recycle of solid waste; 
control, operation, and maintenance of solid waste management system; planning and administration of  
solid waste management facility; case studies. 
Course Outline 

1.   Related laws and regulation       (4 hours) 
2.   Sources, quantity, and composition of solid waste  (4 hours) 
3.   Source management  (4 hours) 
4.   Collection of solid waste/ Transfer and transportation of solid waste  (4 hours) 
5.   Segregating and processing of solid waste/Incineration/Composting  (8 hours) 
6.   Sanitary landfill  (4 hours) 
7.   Reduction and recycle of solid waste  (4 hours) 
8.   Control, operation, and maintenance of solid waste management system  (8 hours) 
9.   Planning and administration of  solid waste management facility/Case studies. (8 hours) 
 

454628    การบริการชุมชน  4 (4-0-8) 
 (Urban Services)  
เงื่อนไข:  โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 
 การบริการชุมชนและการพัฒนาชุมชน โครงสรางพื้นฐาน การบริหารงบประมาณ การคมนาคม
ขนสง การจัดหาน้ําใชและระบบประปา การรวบรวมและบําบัดน้ําเสีย การปองการน้ําทวม การจัดการมูล
ฝอย การสุขาภิบาลและสาธารณสุข การเคหะและการบริหารชุมชน 
เคาโครงรายวิชา          

1.   การบริการและการพัฒนาชุมชน   (4 ช่ัวโมง) 
2.   โครงสรางพื้นฐาน   (4 ช่ัวโมง) 
3.   การบริหารงบประมาณ   (4 ช่ัวโมง) 
4.   การคมนาคมขนสง   (4 ช่ัวโมง) 
5.   การจัดหาน้ําใชและระบบประปา   (4 ช่ัวโมง) 
6.   การรวบรวมและบําบัดน้ําเสีย   (4 ช่ัวโมง) 
7.   การปองการน้ําทวม   (4 ช่ัวโมง) 
8.   การจัดการมูลฝอย   (4 ช่ัวโมง) 
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9.   การสุขาภิบาลและสาธารสุข   (4 ช่ัวโมง) 
10.   การเคหะและชุมชน   (4 ช่ัวโมง) 
11.   นวัตกรรมการบริการชุมชนและกรณีศึกษา   (8 ช่ัวโมง) 

 
454628    Urban Services        4 (4-0-8) 
Condition: Consent of the School 
 Urban services and community development; infrastructure; budget management; mass 
transportation; water resources and water supply system; collection and treatment of wastewater; flood 
protection; solid waste management; sanitation and public health; housing and community management. 
Course Outline  

1.   Urban services and community development     (4 hours) 
2.   Infrastructure         (4 hours) 
3.   Budget management        (4 hours) 
4.   Mass transportation        (4 hours) 
5.   Water resources and water supply system      (4 hours) 
6.   Collection and treatment of wastewater      (4 hours) 
7.   Flood protection         (4 hours) 
8.   Solid waste management        (4 hours) 
9.   Sanitation and public health       (4 hours) 
10.   Housing and community management      (4 hours) 
11.   Innovation on urban services and case studies     (8 hours) 

 
454629    ระบบการจัดการสาธารณูปโภคผวิทางและสะพาน     4 (4-0-8) 
                (Pavement and Bridge Infrastructure Management Systems) 
เงื่อนไข: โดยความเหน็ชอบของสาขาวิชา 
   แนวความคิดในการจัดการที่ใชในโครงสรางสาธารณูปโภค งานโยธา ประกอบดวย การวางแผน 
ออกแบบ กอสราง บํารุงรักษา และ ฟนฟูสภาพของระบบสะพานและทางหลวง วิธีการจัดลําดับความสําคัญ 
การใชงานสูงสุดและการตัดสินใจ การทํานายอายุการใชงานตามมูลคาลงทุน 
เคาโครงรายวิชา  

1.   บทนํา          (4 ช่ัวโมง) 
2.   คุณสมบัติในการใชงาน        (4 ช่ัวโมง) 
3.   การบํารุงรักษาและการฟนสภาพ       (8 ช่ัวโมง) 
 

 39



4.   การจัดการ         (8 ช่ัวโมง) 
       -   การดําเนินกรณีศึกษาที่จําเปน แหลงขอมูล 
5.   รายการจัดการ         (8 ช่ัวโมง) 
       -   ทั่วไป การออกแบบและหนาที่ ตัวอยางศึกษา  
6.   แบบจําลองการเสื่อมสภาพ       (4 ช่ัวโมง) 
7.   การเลือกผลที่ดีที่สุด        (4 ช่ัวโมง) 
8.   กรณีศึกษา         (8 ช่ัวโมง) 

 
454629     Pavement and Bridge Infrastructure Management Systems   4 (4-0-8)    
Condition: Consent of the School 
 Management concepts used in civil infrastructure; planning, construction, maintenance and 
rehabilitation of bridge and highway systems; prioritization, optimization, and decision-making techniques; 
life-cycle-cost prediction. 
Course Outline 

1.   Introduction         (4 hours) 
2.   Performance         (4 hours) 
3.   Maintenance and rehabilitation       (8 hours) 
4.   Management         (8 hours) 

-   Needs studies and  
-   Data sources 

5.   Management systems        (8 hours) 
-   In general  
-   Design and role and  
-   Examples 

6.   Deterioration models        (4 hours) 
7.   Optimization         (4 hours) 
8.   Case studies         (8 hours) 

 
454630    การวางแผนระบบการขนสง     4 (4-0-8) 
  (Transportation System Planning) 
เงื่อนไข:  โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 
 นําเสนอการพจิารณา   ปญหาขั้นสูงที่เกี่ยวเนื่องกับระบบการขนสงอันที่จะสงผลตอการพัฒนา 
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สภาพเศรษฐกจิ และ สังคมของชุมชนทองถ่ิน และประเทศ พฤติกรรมการเดินทางของประชาชน ตําแหนง
ของศูนยกิจกรรมทางเศรษฐกิจ การใชทีด่นิ และ การจัดสรรทรัพยากรใหเหมาะสม 
เคาโครงรายวิชา 

1.   บทนํา          (4 ช่ัวโมง) 
2.   ความรูทางคณิตศาสตรที่บังคับกอน      (4 ช่ัวโมง) 
3.   ขอมูลและพื้นที่          (4 ช่ัวโมง) 
4.   แบบจําลองการเกิดการเดินทาง       (4 ช่ัวโมง) 
5.   แบบจําลองการกระจายการเดินทาง      (4 ช่ัวโมง) 
6.   การเลือกรูปแบบการเดินทางและแบบจําลองความตองการเดินทางโดยตรง  (8 ช่ัวโมง) 
7.   แบบจําลองการเลือกการเดินทางเฉพาะราย      (4 ช่ัวโมง) 
8.   รายละเอียดและการประเมินดวยแบบจําลองการเลือกรูปแบบการเดินทางเฉพาะราย (8 ช่ัวโมง) 
9.   แบบจําลองรวมและการเปลี่ยนถาน      (4 ช่ัวโมง) 
10.   การกําหนดเสนทางการเดินทาง       (4 ช่ัวโมง) 

 
454630    Transportation System Planning      4 (4-0-8)    
Condition: Consent of the School 
 Advanced consideration of problems dealing with transportation systems as they affect the 
socio-economic development of cities, regions, and nations; the travel behavior of a populace; the location 
of economic activity; the use of land; and the allocation of resources. 
Course Outline 

1.   Introduction         (4 hours) 
2.   Mathematical prerequisites       (4 hours) 
3.   Data and space         (4 hours) 
4.   Trip generation modeling        (4 hours) 
5.   Trip distribution modeling       (4 hours) 
6.   Modal spit and direct demand models      (8 hours) 
7.   Discrete-choice models        (4 hours) 
8.   Specification and estimation of discrete-choice models    (8 hours) 
9.   Model aggregation and transferability      (4 hours) 
10.   Traffic assignment        (4 hours) 
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454631     การขนสงและการใชท่ีดิน  4 (4-0-8) 
             (Transportation and Land Use)  
เงื่อนไข:  โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 
  ความสัมพันธระหวางตัวแปรการขนสงและการใชที่ดิน ประกอบดวยขอกําหนดในการทํา
แบบจําลอง ผลกระทบ และ ขอมูลที่ตองการภายใตบริษัทของการวางแผนชุมชนที่ดี และ การพัฒนาของ
เศรษฐกิจชุมชน ชุมชนเมือง องคประกอบของการขนสงและการใชที่ดินที่สงผลตอคุณภาพชีวิต 
เคาโครงรายวิชา 

1.   บทนํา          (4 ช่ัวโมง) 
2.   นโยบายการขนสง        (4 ช่ัวโมง) 
3.   ภูมิศาสตรการขนสงและการจัดการเชิงพื้นที่     (4 ช่ัวโมง) 
4.   รูปแบบเชิงเศรษฐศาสตรที่คัดสรรสําหรับการขนสง     (8 ช่ัวโมง) 
5.   การขนสงในเขตเมือง        (4 ช่ัวโมง) 
6.   ความสัมพันธเชิงพื้นที่: แบบจําลองพื้นฐานและการประยุกต    (8 ช่ัวโมง) 
7.   การวิเคราะหการขนสงในเขตเมือง       (4 ช่ัวโมง) 
8.   การวิเคราะหโครงขายจราจร       (8 ช่ัวโมง) 
9.   แบบจําลองการจัดสรร        (4 ช่ัวโมง) 
 

454631     Transportation and Land Use   4 (4-0-8) 
Condition: Consent of the School 
 Interaction between transportation and land use variables, including modeling requirements, 
impacts, and data needs within the context of good community planning and economic development; 
elements of transportation and land use that shape the quality of life in urban areas. 
Course Outline 

1.   Introduction         (4 hours) 
2.   Transportation policy        (4 hours) 
3.   Transportation geography and spatial organization     (4 hours) 
4.   Selected economic aspects of transportation     (8 hours) 
5.   Urban transport         (4 hours) 
6.   Spatial interaction : the basic model and its  application    (8 hours) 
7.   Urban transport analysis         (4 hours) 
8.   Network analysis         (8 hours) 
9.   Allocation models           (4 hours) 
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454632     การวางแผนการขนสงในเขตเมือง  4 (4-0-8) 
 (Urban Transportation Planning)  
เงื่อนไข: โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 
 ความสัมพันธระหวางการขนสง และ สภาพของชุมชนเมือง วิธีการในการวางแผนระบบการ
ขนสงแบบผสานและการพัฒนาแนวทางเลือกในการเดินทางที่เปนไปได เนื้อหาสาระจะเนนที่การพัฒนา
ความเขาใจปญหาการขนสงและพิจารณาการวางแผนดวยความเขาใจอยางลึกซึ้ง โดยไมเจาะจงเฉพาะกรณีที่
จํากัดเฉพาะ 
เคาโครงรายวิชา 

1.   นิยามและอรรถาธิบาย        (2 ช่ัวโมง) 
2.   การวางแผนการขนสงและการตัดสินใจ      (2 ช่ัวโมง) 
3.   ลักษณะการเดินทางในเขตเมืองและระบบการขนสง    (4 ช่ัวโมง) 
4.   การจัดการขอมูล         (4 ช่ัวโมง) 
5.   ขอมูลในการตัดสินใจ        (8 ช่ัวโมง) 
6.   การวิเคราะหอุปสงคการเดินทาง       (4 ช่ัวโมง) 
7.   การวิเคราะหระบบกิจกรรมเมือง       (8 ช่ัวโมง) 
8.   การวิเคราะหอุปทาน        (4 ช่ัวโมง) 
9.   การประเมินระบบการขนสงและโครงการ      (8 ช่ัวโมง) 
10.   การนําแผนไปสูการปฏิบัติ       (4 ช่ัวโมง) 
 

454632     Urban Transportation Planning  4 (4-0-8)  
Condition: Consent of the School 
 Interrelationship of transportation and the urban environment; methodologies for planning 
multimodal transportation systems and developing feasible alternatives; emphasis on developing insight 
into the transportation problem and the planning process rather than on solving specific problems of  
limited scope. 
Course Outline 

1.   Definition and context        (2 hours) 
2.   Transport planning and decision making      (2 hours) 
3.   Urban travel and transportation system characteristics    (4 hours) 
4.   Data management        (4 hours) 
5.   Data use in decision making       (8 hours) 
6.   Demand analysis         (4 hours) 
7.   Urban activity system analysis       (8 hours) 
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8.   Supply analysis         (4 hours) 
9.   Transportation system and project evaluation     (8 hours) 
10.   Program and project implementation       (4 hours) 

 
454633    ภาษาองักฤษในงานบริหารงานกอสราง      4 (4-0-8) 
 (English for Construction Management) 
เงื่อนไข :  โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 
 การใชภาษาอังกฤษในการสื่อสารทางดานวิศวกรรมศาสตร  คําศัพท สํานวนและไวยากรณ  ที่ใช
บอกถึงคุณสมบัติของวัสดุ  การเขียนแบบ  กระบวนการ  สัญญาการจางงาน และจรรยาบรรณ 
เคาโครงรายวชิา 

1.   ภาษาอังกฤษสําหรับบอกถึงคุณสมบัติของวัสดุ     (12 ช่ัวโมง) 
2.   ภาษาอังกฤษในงานแบบ        (16 ช่ัวโมง) 
3.   ภาษาอังกฤษสําหรับวิธีปฏิบัติงาน       (12 ช่ัวโมง) 
4.   ภาษาอังกฤษในสัญญาการจางงาน         (4 ช่ัวโมง) 
5.   ภาษาอังกฤษกับจรรยาบรรณ         (4 ช่ัวโมง) 
 

454633    English for Construction Management     4 (4-0-8) 
Condition: Consent of the School 
 Uses of English for communication in engineering, terms, expressions, and grammar used in 
descriptions of specifications, drawing, procedures, contracts, and ethics   
Course Outline 

1.   Specifications         (12 hours) 
2.   Drawing          (16 hours) 
3.   Procedures          (12 hours) 
4.   Contracts           (4 hours) 
5.   Ethics            (4 hours) 
 

454670 โครงงานมหาบัณฑิต (เฉพาะแผน ข)   (7 หนวยกิต) 
 (Master Project) 
เงื่อนไข :  โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา  
 โครงงานที่มีประโยชนและนาสนใจในดานการบริหารงานกอสรางและสาธารณูปโภค 
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454670  Master Project         (7 credits) 
Condition: Consent of the School 
 Projects of practical interest to construction and infrastructure management   
 
454680 หัวขอพิเศษทางการบริหารงานกอสรางและสาธารณูปโภค 1  4 (4-0-8) 
 (Special Topic in Construction and Infrastructure Management I) 
เงื่อนไข :  โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา  
    การศึกษาในหัวขอพิเศษที่สาขาวิชาเห็นวาเหมาะสมและสําคัญที่เกี่ยวของกับเทคโนโลยีการ
บริหารงานกอสรางและสาธารณูปโภค 
 
454680  Special Topic in Construction and Infrastructure Management I  4 (4-0-8) 
Condition: Consent of the School 
 Study of special topics deemed appropriate and important to the current technology relevant 
to construction and infrastructure management   
 
454681 หัวขอพิเศษทางการบริหารงานกอสรางและสาธารณูปโภค 2  4 (4-0-8) 
 (Special Topic in Construction and Infrastructure Management II) 
เงื่อนไข :  โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา  
    การศึกษาในหัวขอพิเศษที่สาขาวิชาเห็นวาเหมาะสมและสําคัญที่เกี่ยวของกับเทคโนโลยีการ
บริหารงานกอสรางและสาธารณูปโภค 
 
454681  Special Topic in Construction and Infrastructure Management II  4 (4-0-8) 
Condition: Consent of the School 
 Study of special topics deemed appropriate and important to the current technology relevant 
to construction and infrastructure management   
 
454682 หัวขอพิเศษทางการบริหารงานกอสรางและสาธารณูปโภค 3  4 (4-0-8) 
 (Special Topic in Construction and Infrastructure Management III) 
เงื่อนไข :  โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา  
    การศึกษาในหัวขอพิเศษที่สาขาวิชาเห็นวาเหมาะสมและสําคัญที่เกี่ยวของกับเทคโนโลยีการ
บริหารงานกอสรางและสาธารณูปโภค 
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454682  Special Topic in Construction and Infrastructure Management III  4 (4-0-8) 
Condition: Consent of the School 
 Study of special topics deemed appropriate and important to the current technology relevant 
to construction and infrastructure management   
   
454701 วิทยานิพนธมหาบัณฑิต 1 (เฉพาะแผน ก แบบ ก 1)        (45 หนวยกิต) 
  (Master Thesis I) 
เงื่อนไข :  โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา  
 งานวิจัยตนฉบับเพื่อจัดเตรียมขึ้นเปนวิทยานิพนธมหาบัณฑิต ซ่ึงเปนสวนหนึ่งของหลักสูตร
มหาบัณฑิต   
 
454701  Master Thesis I         (45 credits) 
Condition: Consent of the School 
 Original research work leading to the preparation of a master thesis in the partial fulfillment 
of the requirement for the master degree. 
 

454702 วิทยานิพนธมหาบัณฑิต 2 (เฉพาะแผน ก แบบ ก 2)       (20 หนวยกิต) 
 (Master Thesis II) 
เงื่อนไข :  โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา  
 งานวิจัยตนฉบับเพื่อจัดเตรียมขึ้นเปนวิทยานิพนธมหาบัณฑิต ซ่ึงเปนงานทั้งหมดตามความ
ตองการของหลักสูตรมหาบัณฑิต   
 
454702 Master Thesis II         (20 credits) 
Condition: Consent of the School 
 Original research work leading to the preparation of a master thesis in the fulfillment of the 
requirement for the master degree.  
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18. การประกันคุณภาพของหลักสูตร   
 หลักสูตรไดกาํหนดระบบและวิธีการประกันคุณภาพหลักสูตร ดังนี ้

18.1 การบริหารหลักสูตร    กําหนดใหการบริหารจัดการหลักสูตรเปนความรับผิดชอบของสาขาวิชาโดย
ความเห็นชอบของสํานักวิชา โดยใหสาขาวิชามุงพัฒนาและบริหารจัดการหลักสูตรใหมีความทันสมัย 
ยืดหยุนและสอดคลองกับความตองการของผูเรียน ซ่ึงจะสงผลใหผูเรียนสามารถเรียนรูและนําความรูไป
พัฒนาตนเองใหประสบความสําเร็จไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 18.2  ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน    กําหนดใหมีอุปกรณสนับสนุนการเรียน การสอนที่ทันสมัย
และหลากหลาย  มีระบบ E-learning และ E-training ตลอดจนการจัดเตรียมความพรอมดานบุคลากร 
งบประมาณ อาคารสถานที่ หองสมุดและสิ่งอํานวยความสะดวกอื่นๆ เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนใหมี
ประสิทธิภาพสูงสุด 
 18.3  การสนับสนุนและการใหคําแนะนํานักศึกษา กําหนดใหมีระบบอาจารยที่ปรึกษาเพื่อใหคํา แนะนํา
แกนักศึกษาทั้งในดานวิชาการและสังคม ตลอดจนการปรับตัวเขากับสังคมการเรียนรูระดับสูง  เพื่อให
นักศึกษาสามารถสําเร็จการศึกษาไดภายในระยะเวลาที่หลักสูตรกําหนดไว 
 18.4 ความตองการของตลาดแรงงาน    สังคม   และ /หรือความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต  กําหนดให
สาขาวิชาจัดทําการสํารวจและวิจัย เพื่อศึกษาความตองการของตลาดแรงงานที่เกี่ยวของกับวิชาชีพของ
หลักสูตร  ทั้งนี้เพื่อนําขอมูลที่ไดมาปรับปรุงหลักสูตรใหมีความทันสมัยอยางตอเนื่อง 
 
19. การพัฒนาหลักสูตร 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารงานกอสรางและสาธารณูปโภค จัดใหมีการ
ประเมินเพื่อปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรใหมีความทันสมัยอยางสม่ําเสมอ อยางนอยทุก 5 ป ตามเกณฑของ
สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) (สมศ.) และเกณฑของ
มหาวิทยาลัย จากนั้นนําเสนอผลการประเมินใหสํานักวิชาเพื่อขอปรับปรุงหลักสูตรตอไป  

คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของทางมหาวิทยาลัย มีหนาที่ดําเนินการประกันคุณภาพ
การศึกษา ใหขอเสนอแนะความคิดเห็นตางๆ เชน การประเมินคุณภาพการศึกษาและการจัดทํารายงาน
คุณภาพการศึกษาในแตละปการศึกษา การปรับปรุงปจจัยเกณฑตัวช้ีวัดใหเหมาะสมและเปนปจจุบัน ยกราง 
ปจจัยและตัวช้ีวัด การประกันคุณภาพบัณฑิตศึกษา และการประกันคุณภาพการวิจัย นอกจากนี้ ยังมีหนาที่    
ชวยในการกําหนดแนวทาง วางระบบกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย กําหนดหลัก
เกณฑวิธีการควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพและการประเมินคุณภาพ เปนตน 

อาจารยประจําหลักสูตรจะทําการประเมินหลักสูตร รวบรวมปญหา อุปสรรค ขอเสนอแนะจากอาจารยผู
สอน นักศึกษา และบุคลากรที่เกี่ยวของ เพื่อใชในการปรับปรุงหลักสูตรใหมีความทันสมัย ยืดหยุน รองรับต
อการพัฒนาศักยภาพของบัณฑิตอยางมีประสิทธิภาพที่สุด จากนั้นนําเสนอผลการประเมินใหทางสาขาวิชา 
สํานักวิชาและมหาวิทยาลัยตามระบบของทางมหาวิทยาลัยและ สมศ. ตอไป 
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