หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมโครงสร้างพื้นฐานและการบริหาร
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2553
รหัสและชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย
: หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโครงสร้างพื้นฐาน
และการบริหาร
ภาษาอังกฤษ : Master of Engineering Program in Infrastructure Engineering and Management
ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม
: วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมโครงสร้างพื้นฐานและการบริหาร)
Master of Engineering (Infrastructure Engineering and Management)
ชื่อย่อ
: วศ.ม. (วิศวกรรมโครงสร้างพื้นฐานและการบริหาร)
M.Eng. (Infrastructure Engineering and Management)
จํานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
ไม่น้อยกว่า 45 หน่วยกิต
หลักสูตร
หลักสูตรแผน ก แบบ ก2
- จํานวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า

45

หน่วยกิต

โครงสร้างหลักสูตร
ก.วิชาเอก
- สัมมนา
- วิชาเอกบังคับ
- วิชาเอกเลือก
ข.วิทยานิพนธ์

ไม่น้อยกว่า

ไม่น้อยกว่า
ไม่น้อยกว่า

33
2
19
12
12

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

1


รายวิชา
01217597

01132511
01132531
01217511
01217512
01217513
01217514
01217591

01132515
01132525
01217521
01217522
01217523

- สัมมนา
สัมมนา
(Seminar)

2 หน่วยกิต
1,1

- วิชาเอกบังคับ
ไม่น้อยกว่า
19 หน่วยกิต
องค์การและการจัดการ
3(3-0-6)
(Organization and Management)
ระบบข้อมูลสําหรับการจัดการ
3(3-0-6)
(Management Information Systems)
การวางแผนและการจัดการโครงสร้างพื้นฐาน
3(3-0-6)
(Infrastructure Planning and Management)
การวางแผนการจัดการและการควบคุมโครงการ
3(3-0-6)
(Project Planning, Management and Implementation)
ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์และการรับรู้ระยะไกล
3(3-0-6)
(Geographic Information System and Remote Sensing)
การวางแผนและการจัดการระบบสิ่งแวดล้อม
3(3-0-6)
(Environmental System Planning and Management)
ระเบียบวิธีวิจัยทางวิศวกรรมโครงสร้างพื้นฐานและการบริหาร
1(1-0-2)
(Research Methodology in Infrastructure Engineering
and Management)
- วิชาเอกเลือก
ไม่น้อยกว่า
12 หน่วยกิต
กฎหมายและภาวะแวดล้อมทางสังคมของธุรกิจ
3(3-0-6)
(Legal and Social Environment of Business)
พฤติกรรมบุคคลในองค์การ
3(3-0-6)
(Human Behavior in Organization)
การประเมินผลและการฟื้นสภาพระบบโครงสร้างพื้นฐาน
3(3-0-6)
(Infrastructure System Evaluation and Retrofit)
กรณีศึกษาระบบโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่
3(3-0-6)
(Large Scale Infrastructure System Case Study)
วัสดุวิศวกรรมขั้นสูงสําหรับโครงสร้างพื้นฐาน
3(3-0-6)
(Advanced Engineering Materials for Infrastructures)

2

012175247 เทคโนโลยีโครงสร้างคอนกรีตอัดแรง
3(3-0-6)
(Prestressed Concrete Technology)
01217525 การวิ เคราะห์แ ละออกแบบระบบโครงสร้ างสําหรับโครงสร้าง 3(3-0-6)
พื้นฐาน
(Structural System Analysis and Design for Infrastructures)
01217531 การบริหารโครงการก่อสร้าง
3(3-0-6)
(Construction Project Administration)
01217532 การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการโครงสร้างพื้นฐาน
3(3-0-6)
(Infrastructure Project Feasibility Study)
01217533 เทคโนโลยีการออกแบบและก่อสร้างทางวิศวกรรมธรณีเทคนิค 3(3-0-6)
(Design and Construction Technology in Geotechnical
Engineering)
01217534 การจัดการด้านธรณีพิบัติภัยเชิงวิศวกรรม
3(3-0-6)
(Engineering Management of Geohazard)
01217535 การจัดการระบบน้ําและป้องกันภัยเนื่องจากน้ํา
3(3-0-6)
(Irrigation system Management and Hazard Prevention)
01217536 การวางแผนระบบขนส่ง
3(3-0-6)
(Transportation System Planning)
01217596 เรื่องเฉพาะทางวิศวกรรมโครงสร้างพื้นฐานและการบริหาร
1-3
(Selected Topics in Infrastructure Engineering and
Management)
01217598 ปัญหาพิเศษ
1-3
(Special Problems)
และ/หรือรายวิชาในสาขาวิศวกรรมโยธาที่มีรหัสตั้งแต่ 500 ขึ้นไป ทั้งนี้โดยได้รับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการดําเนินงาน
ข. วิทยานิพนธ์
01217599 วิทยานิพนธ์
(Thesis)

ไม่น้อยกว่า

12

หน่วยกิต
1-12

3

หลักสูตรแผน ข
- จํานวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า

45

หน่วยกิต

โครงสร้างหลักสูตร
ก.วิชาเอก
- สัมมนา
- วิชาเอกบังคับ
- วิชาเอกเลือก
ข.การศึกษาค้นคว้าอิสระ

ไม่น้อยกว่า

ไม่น้อยกว่า
ไม่น้อยกว่า

39
2
19
18
6

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

รายวิชา
01217597

01132511
01132531
01217511
01217512
01217513
01217514
01217591

- สัมมนา
สัมมนา
(Seminar)

2

หน่วยกิต

- วิชาเอกบังคับ
19
หน่วยกิต
องค์การและการจัดการ
(Organization and Management)
ระบบข้อมูลสําหรับการจัดการ
(Management Information Systems)
การวางแผนและการจัดการโครงสร้างพื้นฐาน
(Infrastructure Planning and Management)
การวางแผนการจัดการและการควบคุมโครงการ
(Project Planning, Management and Implementation)
ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์และการรับรู้ระยะไกล
(Geographic Information System and Remote Sensing)
การวางแผนและการจัดการระบบสิ่งแวดล้อม
(Environmental System Planning and Management)
ระเบียบวิธีวิจัยทางวิศวกรรมโครงสร้างพื้นฐานและการบริหาร
(Research Methodology in Infrastructure Engineering
and Management)

1,1

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

4

01132515
01132525
01217521
01217522
01217523
01217524
01217525

01217531
01217532
01217533

01217534
01217535
01217536
01217596

- วิชาเอกเลือก
ไม่น้อยกว่า 18
หน่วยกิต
กฎหมายและภาวะแวดล้อมทางสังคมของธุรกิจ
(Legal and Social Environment of Business)
พฤติกรรมบุคคลในองค์การ
(Human Behavior in Organization)
การประเมินผลและการฟื้นสภาพระบบโครงสร้างพื้นฐาน
(Infrastructure System Evaluation and Retrofit)
กรณีศึกษาระบบโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่
(Large Scale Infrastructure System Case Study)
วัสดุวิศวกรรมขั้นสูงสําหรับโครงสร้างพื้นฐาน
(Advanced Engineering Materials for Infrastructures)
เทคโนโลยีโครงสร้างคอนกรีตอัดแรง
(Prestressed Concrete Technology)
การวิเคราะห์และออกแบบระบบโครงสร้างสําหรับโครงสร้าง
พื้นฐาน
(Structural System Analysis and Design for Infrastructures)
การบริหารโครงการก่อสร้าง
(Construction Project Administration)
การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการโครงสร้างพื้นฐาน
(Infrastructure Project Feasibility Study)
เทคโนโลยีการออกแบบและก่อสร้างทางวิศวกรรมธรณีเทคนิค
(Design and Construction Technology in Geotechnical
Engineering)
การจัดการด้านธรณีพิบัติภัยเชิงวิศวกรรม
(Engineering Management of Geohazard)
การจัดการระบบน้ําและป้องกันภัยเนื่องจากน้ํา
(Irrigation system Management and Hazard Prevention)
การวางแผนระบบขนส่ง
(Transportation System Planning)
เรื่องเฉพาะทางวิศวกรรมโครงสร้างพื้นฐานและการบริหาร
(Selected Topics in Infrastructure Engineering and
Management)

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

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

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

5

01217598

ปัญหาพิเศษ
1-3
(Special Problems)
และ/หรือรายวิชาในสาขาวิศวกรรมโยธาที่มีรหัสตั้งแต่ 500 ขึ้นไป ทั้งนี้โดยได้รับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการดําเนินงาน
ข. การศึกษาค้นคว้าอิสระ
01217595 การศึกษาค้นคว้าอิสระ
(Independent Study)

ไม่น้อยกว่า

6

หน่วยกิต
3, 3

6

แผนการศึกษา
แผน ก แบบ ก 2
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
01132531 ระบบข้อมูลสําหรับการจัดการ
01217511 การวางแผนและการจัดการโครงสร้างพื้นฐาน
01217597 สัมมนา
วิชาเอกเลือก

จํานวนหน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติการ-ศึกษาด้วยตนเอง)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1
3( - - )
รวม
10( - - )

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2

จํานวนหน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติการ-ศึกษาด้วยตนเอง)
01217512 การวางแผนการจัดการและการควบคุมโครงการ
3(3-0-6)
01217513 ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์และการรับรู้ระยะไกล
3(3-0-6)
01217591 ระเบียบวิธีวิจยั ทางวิศวกรรมโครงสร้างพื้นฐานและการ
1(1-0-2)
บริหาร
วิชาเอกเลือก
6( - - )
รวม
13( - - )
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1

จํานวนหน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติการ-ศึกษาด้วยตนเอง)
01132511 องค์การและการจัดการ
3(3-0-6)
01217514 การวางแผนและการจัดการระบบสิ่งแวดล้อม
3(3-0-6)
0217597 สัมมนา
1
01217599 วิทยานิพนธ์
3
วิชาเอกเลือก
3( - - )
รวม
13( - - )
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
01217599

วิทยานิพนธ์
รวม

จํานวนหน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติการ-ศึกษาด้วยตนเอง)
9
9
7

แผน ข
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1

จํานวนหน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติการ-ศึกษาด้วยตนเอง)
01132531 ระบบข้อมูลสําหรับการจัดการ
3(3-0-6)
01217511 การวางแผนและการจัดการโครงสร้างพื้นฐาน
3(3-0-6)
01217597 สัมมนา
1
วิชาเอกเลือก
3( - - )
รวม
10( - - )
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2

จํานวนหน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติการ-ศึกษาด้วยตนเอง)
01217512 การวางแผนการจัดการและการควบคุมโครงการ
3(3-0-6)
01217513 ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์และการรับรู้ระยะไกล
3(3-0-6)
01217591 ระเบียบวิธีวิจยั ทางวิศวกรรมโครงสร้างพื้นฐานและการ
1(1-0-2)
บริหาร
วิชาเอกเลือก
6( - - )
รวม
13( - - )
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
01132511
01217514
01217597
01217595

จํานวนหน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติการ-ศึกษาด้วยตนเอง)
องค์การและการจัดการ
3(3-0-6)
การวางแผนและการจัดการระบบสิ่งแวดล้อม
3(3-0-6)
สัมมนา
1
การศึกษาค้นคว้าอิสระ
3
วิชาเอกเลือก
3( - - )
รวม
13( - - )

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
01217595 การศึกษาค้นคว้าอิสระ
วิชาเอกเลือก
รวม

จํานวนหน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติการ-ศึกษาด้วยตนเอง)
3
6( - - )
9( - - )

8

คําอธิบายรายวิชา
01217511

การวางแผนและการจัดการโครงสร้างพื้นฐาน
3(3-0-6)
(Infrastructure Planning and Management)
ระบบโครงสร้ า งพื้ น ฐาน นโยบายการพั ฒ นาโครงสร้ า งพื้ น ฐาน ข้ อ
รั บ รอง และ/หรื อ ข้ อ จํ า กั ด สํ า หรั บ โครงการโครงสร้ า งพื้ น ฐานทางด้ า น
วิศวกรรมศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ ด้านการเงิน ด้านสังคม ด้านสิ่งแวดล้อม
และด้านกฎหมาย การจัดการและดําเนินโครงการโครงสร้างพื้นฐาน และ
กรณีศึกษา
Infrastructure system, infrastructure development policy, warrants
and/or constraints for infrastructure projects, engineering, economic,
financial, social, environment and legal aspects, infrastructure projects
implementation and management and case study.

01217512

การวางแผนการจั ด การและการควบคุ ม โครงการ
3(3-0-6)
(Project Planning, Management and Control)
การวางแผน การจัดกําหนดการ การจัดการทรัพยากร การควบคุม
โครงการโครงสร้ า งพื้ น ฐาน การพิ จ ารณาเงื่ อ นไขในการวางแผนและ
ผลกระทบต่อการจัดการ การเตรียมจัดกําหนดการโดยใช้คอมพิวเตอร์
Planning, scheduling, resource management, controlling of
infrastructure projects, consideration of planning constraints and their
impacts on management, computer-aided schedule preparation.

01217513

ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์และการรับรู้ระยะไกล
3(3-0-6)
(Geographic Information System and Remote Sensing)
การสํารวจด้วยดาวเทียมและภาพถ่ายจากดาวเทียม การประยุกต์การรับรู้
ระยะไกลทางด้านวิศวกรรม ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ ระบบการจัดการ
ฐานข้อมูล การประยุกต์ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ทางด้านวิศวกรรม การ
ประยุกต์การบูรณาการเทคโนโลยีการรับรู้ระยะไกลและเทคโนโลยีระบบ
สารสนเทศทางภูมิศาสตร์

9

Satellite surveying and images, remote sensing applications for
engineering aspects, geographic information system, database
management systems, GIS applications for engineering aspects,
applications of integration of remote sensing and GIS technologies.
01217514

การวางแผนและการจัดการระบบสิ่งแวดล้อม
3(3-0-6)
(Environmental System Planning and Management)
ข้ อ พิ จ ารณาด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ มสํ า หรั บ โครงการโครงสร้ า งพื้ น ฐาน
เทคโนโลยี สิ่ ง แวดล้ อ มและการเลื อ กใช้ ข้ อ พิ จ ารณาด้ า นสั ง คมและด้ า น
กฎหมาย การประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีทางวิศวกรรม
โยธาเพื่อการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม กรณีศึกษา
Environmental considerations for infrastructure projects.
Environmental technology and selection. Social and legal considerations.
Environmental impact assessment. Civil engineering technology for
environmental impact mitigation. Case study.

01217521

การประเมิ น ผลและการฟื้ น สภาพระบบโครงสร้ า ง
3(3-0-6)
พื้นฐาน
(Infrastructure System Evaluation and Retrofit)
การวางแผนสําหรับการประเมินผลและการฟื้นสภาพระบบโครงสร้าง
พื้นฐาน การจัดการตลอดวงชีพของโครงสร้างพื้นฐาน การจําแนกลักษณะ
การเสื่อมสภาพและวิสัยสามารถของโครงสร้างพื้นฐาน การวินิจฉัยความ
บกพร่องและเทคนิคการประเมินผลระบบโครงสร้างพื้นฐาน วิธีการทดสอบ
กําลังในที่และวิธีการตรวจสอบสมบัติอื่นและการแปลผล แบบจําลองการ
เสื่อมสภาพและแนวคิดในการบํารุงรักษา การวางแผนและการเลือกเทคนิค
การฟื้นสภาพ หลักมูลการออกแบบเสริมกําลัง กรณีศึกษา
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Planning for infrastructure system evaluation and retrofit. Life cycle
management of infrastructure. Characterization of distresses and capacity of
infrastructures, diagnosis of deficiency, and evaluation techniques for
infrastructure system, in-place methods for strength determination and test
methods for other properties and interpretation. Deterioration model and
concept of maintenance, planning and selection of retrofit techniques.
Fundamental for strengthening design. Case study.
01217522

กรณีศึกษาระบบโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่
3(3-0-6)
(Large Scale Infrastructure Project Case Study)
กรณีศึกษาโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ ข้อพิจารณาใน
การออกแบบ การพัฒนาแนวทางและรายละเอียดในการออกแบบกระบวนการ
ประมูล การทําสัญญา การวางแผนการดําเนิน และการควบคุมการก่อสร้าง
Case study of the development of large scale infrastructure project,
design considerations, development of conceptual and detail design, bidding
process, contractual relationship, construction planning, execution and
control.

01217523

วัสดุวิศวกรรมขั้นสูงสําหรับโครงสร้างพื้นฐาน
3(3-0-6)
(Advanced Engineering Materials for Infrastructures)
วัสดุซีเมนต์เชื่อมประสานขั้นสูง คอนกรีตสมรรถนะสูง คอนกรีตกําลัง
สู ง คอนกรี ตเสริ ม เส้ น ใย คอนกรี ต พอลิ เ มอร์ และคอนกรี ตผสมเถ้ าลอย
เทคโนโลยีสมัยใหม่และวัสดุประกอบขั้นสูงสําหรับการก่อสร้างและการฟื้น
สภาพโครงสร้างพื้นฐาน วัสดุประกอบไม้ด้านวิศวกรรมขั้นสูงสําหรับงานใน
โครงสร้างพื้นฐาน วัสดุที่ยั่งยืนสําหรับสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้าง กรณีศึกษา
Advanced cementitious based materials. High performance concrete.
High strength concrete. Fibrous, polymer and fly ash concrete. Modern
technology and advanced composite material for infrastructure
construction and retrofit. Advanced engineered wood composites for
infrastructure. Sustainable materials for the built environment. Case
study.
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01217524

เทคโนโลยีโครงสร้างคอนกรีตอัดแรง
3(3-0-6)
(Prestressed Concrete Technology)
เทคโนโลยีสําหรับการออกแบบและก่อสร้างโครงสร้างคอนกรีตอัดแรง
การคั ดเลื อกประเภทโครงสร้ างคอนกรี ต อั ดแรงสํ าหรั บงานสะพาน การ
คัดเลือกวิธีการก่อสร้าง การก่อสร้างคอนกรีตอัดแรงของสะพานอาคาร
ไซโล และโครงสร้างเชิงซ้อน กรณีศึกษา
Technology for design and construction of prestressed concrete
structures. Selection of prestressed concrete for bridge structures.
Selection of construction methods, prestressed concrete construction of
bridge, building, silo and complex structures.

01217525

การวิเคราะห์และออกแบบระบบโครงสร้างสําหรับโครงสร้าง
3(3-0-6)
พื้นฐาน
(Structural System Analysis and Design for Infrastructures)
การวิ เ คราะห์ ร ะบบโครงสร้ า งโดยการประยุ ก ต์ ค อมพิ ว เตอร์
แบบจํ า ลองของโครงสร้ า ง การประยุ ก ต์ ร ะเบี ย บวิ ธี ส มาชิ ก จํ า กั ด และ
กรณีศึกษาสําหรับการวิเคราะห์ระบบโครงสร้างเชิงซ้อน ข้อพิจารณาพิเศษ
ในการออกแบบระบบโครงสร้างเชิงซ้อน โครงสร้างสะพานช่วงยาว อาคาร
สูง หรือระบบโครงหลังคาขนาดใหญ่ การออกแบบเพื่อการต้านทานแรงลม
และแผ่นดินไหว กรณีศึกษาสําหรับการออกแบบโครงสร้างขนาดใหญ่
Structural system analysis by computer applications. Structural
model. Applications of finite element method, and case study of complex
structural system analysis. Special considerations in designing of
complex structural system. Long span bridge. Tall building or large
roofing system. Wind load and earthquake resistance design. Case study
of large scale structural design.
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01217531

การบริหารโครงการก่อสร้าง
3(3-0-6)
(Construction Project Administration)
วงจรชี วิ ต ของโครงการก่ อสร้ าง โครงสร้ า งขององค์ ก ร สั ญ ญาการ
ก่อสร้าง ความปลอดภัยในงานก่อสร้าง การวางแผนและควบคุมโครงการ
การจัดการวัสดุก่อสร้างและการจัดการด้านฝีมือ การตรวจงานก่อสร้าง
Construction project lifecycle, organization structures, construction
contracts, construction safety, project planning and controlling, construction
materials and workmanship management, construction inspection.

01217532

การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการโครงสร้างพื้นฐาน 3(3-0-6)
(Infrastructure Project Feasibility Study)
แนวคิดและกระบวนการการประเมินโครงการ ทฤษฎีทางด้านเศรษฐศาสตร์
มู ล ค่ า ของเงิ น ตามกาลเวลา อั ต ราส่ ว นลด ดั ช นี ท างเศรษฐศาสตร์ แ ละ
การเงิน การวิเคราะห์ทางด้านเศรษฐศาสตร์และการเงิน การตัดสินใจใน
ความเป็นไปได้ของโครงการ แหล่งเงินทุนและวิธีระดมทุน กรณีศึกษา
Concept and project evaluation process. Economic theory. Time
value of money, discount rate. Economic and financial indices. Economic
and financial analysis. Project feasibility decision. Sources of fund and
fund raising. Case study.

01217533

เทคโนโลยีการออกแบบและก่อสร้างทางวิศวกรรมธรณีเทคนิค
3(3-0-6)
(Design and Construction Technology in Geotechnical
Engineering)
หลักการออกแบบฐานรากแผ่และฐานรากเสาเข็ม การเลือกประเภท
ฐานราก วิธีการก่อสร้างและหลักการควบคุมงานก่อสร้างฐานราก หลักการ
การวิเคราะห์เสถียรภาพของลาดชัน การออกแบบ เพื่อป้องกันการวิบัติของ
ลาดชันตัด คันดินบนดินอ่อน ตลิ่งแม่น้ําและโครงสร้างกําแพงกันดิน การ
ออกแบบและก่ อ สร้ า งคั น ถนนบนดิ น อ่ อ น และการปรั บ ปรุ ง คุ ณ ภาพดิ น
เทคนิคแถบผ้าระบายแนวดิ่งและเสาเข็มดิน-ซีเมนต์ การวิบัติของเขื่อน การ
ออกแบบและการก่อสร้างเขื่อนดิน การก่อสร้างเขื่อนดิน การออกแบบและ
การก่อสร้างอุโมงค์ในชั้นดินและหิน
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Design principles of spread and pile foundation. Foundation selection.
Construction method and supervision of foundation work. Principles of slope
stability analysis. Design for failure prevention of cut slope. Embankment
on soft soil. River bank. Soil retaining structures. Design and construction
of road embankment on soft soil, and soil improvement. Prefabricated
vertical drain and soil cement column technique. Dam failure, earth dam
design and construction. Design and construction of tunnel in soil and
rock layer.
01217534

การจัดการด้านธรณีพิบัติภัยเชิงวิศวกรรม
3(3-0-6)
(Engineering Management of Geohazard)
การจัดการภัยพิบัติจากธรรมชาติ การเฝ้าระวัง การเตือนภัยและการ
อพยพ การประเมินความเสี่ยง การประเมินค่าโอกาสเกิดและผลสืบเนื่อง
กําเนิดแผ่นดินไหวและผลกระทบ การออกแบบทางวิศวกรรมเพื่อต้านทาน
แรงแผ่นดินไหว พฤติกรรมดินถล่ม การจัดทําแผนที่เสี่ยงภัยดินถล่ม การ
ออกแบบเพื่อป้องกันดินถล่ม การเตือนภัยดินถล่ม การวิบัติของเขื่อนดิน
แบบจําลองเขื่อนแตก แผนปฏิบัติการฉุกเฉิน
Natural disaster management, monitoring, warning and evacuation. Risk
assessment. Estimation of probability and consequences. Earthquake origin
and their effect. Engineering design to resist earthquake force. Landslide
behavior. Landslide risk mapping. Landslide preventive design. Landslide
warning. Earth dam failure. Dam break model. Emergency action plan.

01217535

การจัดการระบบน้ําและป้องกันภัยเนื่องจากน้ํา
3(3-0-6)
(Irrigation system Management and Hazard Prevention)
อุ ท กวิ ท ยา ระบบชลประทาน การจั ด การระบบชลประทานเพื่ อ
การเกษตรและอุ ต สาหกรรม การจั ด การระบบชลประทานเพื่ อ ป้ อ งกั น
อุทกภัยและภัยแล้ง
Hydrology. Irrigation system. Irrigation system management for
agriculture and industry. Irrigation system management for flood and
droughts prevention.

14

01217536

การวางแผนระบบขนส่ง
3(3-0-6)
(Transportation System Planning)
กระบวนการวางแผนการขนส่ง องค์ประกอบระบบขนส่ง การวิเคราะห์
ระบบขนส่ ง แบบจํ า ลองการใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิน การวิ เ คราะห์ อุป สงค์ แ ละ
อุปทานการขนส่ง แบบจําลองเพื่อการวางแผนการขนส่ง การทําให้เกิดผล
การจัดการและการบูรณาการระบบขนส่ง การประเมินผลโครงการ
Transportation planning process. Transport system components.
Transport system analysis. Land use models. Transport demand and supply
analysis. Transport planning models. Transport system implementation.
Management and integration. Project evaluation.

01217591

ระเบียบวิธีวิจัยทางวิศวกรรมโครงสร้างพื้นฐานและการบริหาร
1(1-0-2)
(Research Methods in Infrastructure Engineering and
Management)
หลั ก และระเบี ย บการวิ จั ย ทางวิ ศ วกรรมโครงสร้ า งพื้ น ฐานและการ
บริหาร การวิเคราะห์ปัญหาเพื่อกําหนดหัวข้องานวิจัย วิธีรวบรวมข้อมูลเพื่อ
การวางแผนการวิจัย การกําหนดตัวอย่างและเทคนิควิธีการ การวิเคราะห์
แปลผล และการวิจารณ์ผลการวิจัย การจัดทํารายงานเพื่อการนําเสนอใน
การประชุมและการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
Research principles and methods in infrastructure engineering and
management, problem analysis for research topic identification, data
collecting for research planning, identification of samples and techniques.
Research analysis, result explanation and discussion, report writing,
presentation and preparation for journal publication.

01217595

การศึกษาค้นคว้าอิสระ
3, 3
(Independent Study)
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ในหัวข้อที่น่าสนใจระดับปริญญาโท เรียบ
เรียงเป็นรายงานและนําเสนอในการสอบสัมภาษณ์ข้ันสุดท้ายของปริญญา
โท
Independent study on interesting topic at the master’s degree level,
compiled into a report and presented in the final oral examination.
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01217596

เรื่องเฉพาะทางวิศวกรรมโครงสร้างพื้นฐานและการบริหาร
1-3
(Selected Topics in Infrastructure Engineering and
Management)
เรื่องเฉพาะทางวิศวกรรมโครงสร้างพื้นฐานและการบริหารในระดับ
ปริญญาโท หัวข้อเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละภาค
Selected topics in infrastructure engineering and management at the
master’s degree level, topics are subject to change each semester.

01217597

สัมมนา
1
(Seminar)
การนํ า เสนอและอภิ ป รายหั ว ข้ อ ที่ น่ า สนใจทางวิ ศ วกรรมโครงสร้ า ง
พื้นฐานและการบริหารในระดับปริญญาโท
Presentation and discussion on current interesting topics in infrastructure
engineering and management at the master’s degree level.

01217598

ปัญหาพิเศษ
1-3
(Special Problems)
การศึกษาและค้นคว้าทางวิศวกรรมโครงสร้างพื้นฐานและการบริหาร
ระดับปริญญาโท และเรียบเรียงเขียนเป็นรายงาน
Study and research in infrastructure engineering and management
at the master’s degree level and compile into a written report.

01217599

วิทยานิพนธ์
1-12
(Thesis)
วิจัยในระดับปริญญาโท และเรียบเรียงเขียนเป็นวิทยานิพนธ์
Research at the master’s degree level and compiled into a thesis.
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