รายละเอียดของหลักสู ตร
หลักสู ตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
(หลักสู ตรปรับปรุง พ.ศ. 2556)
ชื่ อสถาบันการศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ศู นย์ รังสิต/ คณะวิศวกรรมศาสตร์ /ภาควิชาวิศวกรรมโยธา
ข้ อมูลทัว่ ไป

1. ชื่ อหลักสู ตร
ภาษาไทย:
ภาษาอังกฤษ

หลักสู ตรปรัชญาดุษฏีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
: Doctor of Philosophy Program in Civil Engineering

2. ชื่ อปริญญาและสาขาวิชา
ภาษาไทย
ชื่ อเต็ม ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา)
ชื่ อย่ อ ปร.ด. (วิศวกรรมโยธา)
ภาษาอังกฤษ
ชื่ อเต็ม Doctor of Philosophy (Civil Engineering)
ชื่ อย่ อ Ph.D. (Civil Engineering)
3. วิชาเอก
ไม่ มี
4. จานวนหน่ วยกิตทีเ่ รียนตลอดหลักสู ตร
แผนการศึกษา แบบ 1.1
48
หน่ วยกิต
แผนการศึกษา แบบ 2.1
48
หน่ วยกิต
แผนการศึกษา แบบ 2.2
78
หน่ วยกิต
5. รู ปแบบของหลักสู ตร
5.1 รู ปแบบ
หลักสู ตรระดับปริญญาเอก แผนการศึกษาแบบ 1.1 และ แบบ 2.1 ศึกษา 3 ปี
หลักสู ตรระดับปริญญาเอก แผนการศึกษาแบบ 2.2 ศึกษา 4 ปี
5.2 ภาษาทีใ่ ช้
หลักสู ตรจัดการศึกษาเป็ นภาษาไทย
5.3 การรับเข้ าศึกษา
รับทั้งนักศึกษาไทย และนักศึกษาต่ างชาติทสี่ ามารถใช้ ภาษาไทยได้ เป็ นอย่ างดี
5.4 ความร่ วมมือกับสถาบันอื่น
เป็ นหลักสู ตรของสถาบันโดยเฉพาะ
5.5 การให้ ปริญญาแก่ ผ้สู าเร็จการศึกษา
ให้ ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว

6. สถานภาพของหลักสู ตรและการพิจารณาอนุมตั /ิ เห็นชอบหลักสู ตร
หลักสู ตรปรับปรุง พ.ศ. 2556 ปรับปรุงจากหลักสู ตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา พ.ศ. 2545 กาหนดเปิ ดสอนในภาคการศึกษาที่ 2 ปี การศึกษา 2556
ได้ พจิ ารณากลัน่ กรองโดยคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 6/2556
เมื่อวันที่ 22 เดือนเมษายน พ.ศ. 2556
ได้ พจิ ารณากลัน่ กรองโดยคณะอนุกรรมการสภามหาวิทยาลัยด้ านหลักสู ตรและการจัดการศึกษา โดยการเวียนขอมติ เมื่อ
วันที่ 23 เดือนเมษายน พ.ศ. 2556
ได้ รับอนุมตั /ิ เห็นชอบหลักสู ตรจากสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 4/2556
เมื่อวันที่ 29 เดือน เมษายน พ.ศ. 2556
7. ความพร้ อมในการเผยแพร่ หลักสู ตรทีม่ คี ุณภาพและมาตรฐาน
หลักสู ตรมีความพร้ อมเผยแพร่ เผยแพร่ คุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่ งชาติในปี
การศึกษา 2558
8. อาชีพทีส่ ามารถประกอบได้ หลังสาเร็จการศึกษา
8.1 วิศวกร
8.2 นักวิชาการ
8.3 ทีป่ รึกษาโครงการ
8.4 ผู้บริหารโครงการ
8.5 นักวิจยั
9. สถานทีจ่ ดั การเรียนการสอน
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศู นย์ รังสิต ปทุมธานี
10. สถานการณ์ ภายนอก หรื อการพัฒนาทีจ่ าเป็ นต้ องนามาพิจารณาในการวางแผนหลักสู ตร
10.1 สถานการณ์ หรื อการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
การเพิม่ ขึน้ ของของเสียทีเ่ กิดจากการอุปโภคและบริโภค รวมทั้งอุตสาหกรรมต่ าง ๆ การกาจัดของเสียเหล่ านีอ้ าจมีผลทาให้
เกิดการปนเปื้ อนของดินและนา้ ใต้ ดนิ การจัดการทางด้ านธรณีสิ่งแวดล้ อมและนา้ ใต้ดนิ เป็ นสิ่งจาเป็ นสาหรับประเทศไทย เพื่อจัดการ
กับของเสียทีอ่ าจปนเปื้ อนในดินและนา้ ใต้ ดนิ วิศวกรโยธาจาเป็ นต้ องมีการ เรี ยนรู้ และเข้ าใจเกี่ยวกับวิศวกรรมธรณีสิ่งแวดล้ อม ซึ่ง
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในฐานะทีเ่ ป็ นหน่ วยงานหนึ่งของรัฐในการให้ บริการด้ าน
การศึกษาในระดับอุดมศึกษาจึงได้ จัดทาหมวดวิชาเพิ่มเติมโดยมีการบูรณาการองค์ ความรู้ ด้านวิศวกรรมโยธาและวิศวกรรมธรณี
สิ่ งแวดล้ อมเข้ าด้ วยกันในหลักสู ตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา เพื่อให้ สอดคล้ องกับความต้ องการของ
ประเทศ และเป็ นการผลิตวิศวกรทีม่ ศี ักยภาพในการทางาน รวมทั้งมีความสามารถในการทาวิจยั ทีม่ คี ุณภาพให้ แก่ประเทศ ซึ่งในการ
ปรับปรุงหลักสู ตรในครั้งนีย้ ังเป็ นการปรับปรุ งหลักสู ตรเดิมที่มีอยู่ให้ ทันสมัยมากขึน้ เพื่อให้ สอดคล้ องกับความต้ องการวิศวกรใน
การพัฒนาประเทศ อีกด้ วย
10.2 สถานการณ์ หรื อการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
สถานการณ์ หรื อการพัฒนาทางสั งคมและวัฒนธรรม ที่พิจารณาในการวางแผนหลักสู ตรนั้นได้ คานึงถึงการ
เปลี่ยนแปลงด้ านสั งคมยุคพัฒนาอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีอย่ างรวดเร็ ว ทาให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสั งคมและ
วัฒนธรรมเป็ นอย่ างมาก ทั้งนี้จาเป็ นจะต้ องใช้ วิศวกรหลากสาขาจานวนมาก ที่มีความเป็ นมื ออาชี พ มีความเข้ าใจใน
ผลกระทบทางสั งคมและวัฒนธรรม มีคุณธรรม จริยธรรม ที่จะช่ วยชี้นาและขับเคลื่อนให้ การเปลี่ยนแปลงนีเ้ ป็ นไปใน
รู ปแบบทีส่ อดคล้ องและเหมาะสมกับวิถีชีวติ ของสังคมไทย

11. ผลกระทบจาก ข้ อ 10 ต่ อการพัฒนาหลักสู ตรและความเกีย่ วข้ องกับพันธกิจของสถาบัน
11.1 การพัฒนาหลักสู ตร
ผลกระทบจากสถานการณ์ ภายนอกในการพัฒนาหลักสู ตร จึงจาเป็ นต้ องพัฒนาหลักสู ตรในเชิ งรุ กที่มี
ศั กยภาพและสามารถปรั บเปลี่ยนได้ ตามวิวัฒนาการทางเทคโนโลยีทางวิศวกรรมศาสตร์ โดยการผลิตบุคลากรทาง
วิศวกรรมศาสตร์ จาเป็ นต้ องมีความพร้ อมที่จะปฏิบัติงานได้ ทันที และมีศักยภาพสู งในการพัฒนาตนเองให้ เข้ ากับ
ลักษณะงานทั้งด้ านวิชาการและวิชาชีพ รวมถึงความเข้ าใจในผลกระทบของเทคโนโลยีด้านวิศวกรรมศาสตร์ ต่อสั งคม
โดยต้ องปฏิบัตติ นอย่ างมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม ซึ่งเป็ นไปตามนโยบายและวิสัยทัศน์ ของมหาวิทยาลัยด้ านมุ่งสู่
ความเป็ นเลิศในเทคโนโลยีและการวิจยั และการผลิตบัณฑิตทีม่ คี ุณภาพ
11.2 ความเกีย่ วข้ องกับพันธกิจของสถาบัน
ผลกระทบจากสถานการณ์ หรื อการพัฒนาทางสั งคมและวัฒนธรรม มีต่อพันธกิจมหาวิทยาลัยที่ม่ ุงสู่ ความเป็ นเลิศทาง
วิชาการ เนื่ องจากมีผลต่ อทัศนคติของนักศึกษา และมีผลต่ อบรรยากาศการเรี ยนการสอน การพัฒนาหลักสู ตรจึงต้ อง
เน้ นและส่ งเสริมแนวทางเพื่อการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
12. ความสัมพันธ์ กบั หลักสู ตรอื่นทีเ่ ปิ ดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน
12.1 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสู ตรนีท้ เี่ ปิ ดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสู ตรอื่น
นักศึกษาในหลักสู ตรแผนการศึกษา แบบ 2.1 สามารถเลื อกลงเรี ยนรายวิชาในหลักสู ตรระดับมหาบัณฑิต
ทุกสาขาวิชาทีเ่ ปิ ดสอนในคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้ ไม่ เกิน 12 หน่ วยกิต และนักศึกษาใน
หลักสู ตรแผนการศึกษา แบบ 2.2 สามารถเลื อกลงเรี ยนรายวิชาในหลักสู ตรระดับมหาบัณฑิตทุกสาขาวิชาที่เปิ ด
สอนในคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้ ไม่ เกิน 30 หน่ วยกิต
12.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสู ตรทีเ่ ปิ ดสอนให้ ภาควิชา/หลักสู ตรอื่นทีต่ ้ องมาเรียน
ไม่ มี
12.3 การบริหารจัดการ
บริหารจัดการโดยภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ และโครงการที่เปิ ดสอนหลักสู ตรระดับ
มหาบัณฑิต โดยนักศึกษาที่ประสงค์ จะลงเรี ยนรายวิชาในหลักสู ตรระดับมหาบัณฑิตจะต้ องปฏิบัติตามระเบียบ
ของภาควิชาหรื อโครงการทีเ่ ปิ ดสอนหลักสู ตรระดับมหาบัณฑิตทีน่ ักศึกษาลงเรียนรายวิชา
ข้ อมูลเฉพาะของหลักสู ตร
1. ปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสู ตร
1.1 ปรัชญา
ปั จ จุ บั น ประเทศไทยก าลัง ประสบปั ญ หาการขาดแคลนบุ ค ลากรที่มี ค วามรู้ ค วามสามารถทางสาขาต่ า งๆ เพื่ อ เพิ่ ม
ความสามารถในการแข่ งขันของประเทศในระยะยาว โดยเฉพาะปัญหาการขาดแคลนบุคลากรทางด้ านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีที่
ประเทศไทยกาลังประสบในขณะนีค้ ือ การขาดแคลนบุคลากรที่มีความรู้ และความสามารถที่จะเป็ นผู้นาทางเทคโนโลยีจานวนมาก
เพื่อทีจ่ ะสร้ างและผลักดันเทคโนโลยีทปี่ ระเทศต้ องการ เหตุผลหนึ่งของการขาดแคลนบุคลากรดังกล่ าวเนื่ องจากสถาบันการศึกษา
ในประเทศยังไม่ สามารถผลิตบุคลากรในระดับปริญญาเอกซึ่งเป็ นผู้ที่มีคุณสมบัติดังกล่ าวได้ อย่ างเพียงพอตามความต้ องการ และ
การสนับสนุนผู้มีศักยภาพเพื่ อศึกษาในระดับปริญญาเอกในต่ างประเทศต้ องใช้ ค่าใช้ จ่ายสู งทาให้ ปริ มาณของนักวิจัยและพัฒนาที่
เป็ นผู้นาทางด้ านเทคโนโลยีในสาขาต่ างๆ มีจานวนน้ อย

ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้ พฒ
ั นาการเรียนการสอนและงานวิจัยทางด้ าน
วิศวกรรมโยธา จนเป็ นที่ยอมรั บในระดับสากล ได้ พิจารณาว่ าการผลิตบุคลากรที่มีทักษะทางการวิจัย และเทคโนโลยีจะเป็ นการ
กระตุ้นและส่ งเสริมให้ เกิดการพัฒนากาลังคนและกิจกรรมงานวิจัยอย่ างต่ อเนื่ องจะเป็ นพื้นฐานสาคัญในการพัฒนาประเทศต่ อไป
โดยนอกจากการใช้ ทรัพยากรที่มีอยู่ในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ แล้ ว นักศึกษาหรื อนักวิจัยยังสามารถทาความร่ วมมือทางการวิจัย
กับหน่ วยงานวิจัยของภาครัฐ และภาคอุตสาหกรรมต่ างๆ จานวนมากที่อยู่ในบริเวณใกล้ เคียง สิ่ งแวดล้ อมทางวิชาการเหล่ านีจ้ ะ
เกื้อหนุนให้ นักศึกษาระดับปริญญาเอกสามารถพัฒนาความรู้ เชิงวิชาการและวิจัยเข้ าสู่ ระดับสากล โดยที่ในขณะเดียวกันยังสามารถ
นาองค์ ความรู้ น้นั มาประยุกต์ ใช้ กบั ภาคอุตสาหกรรมการก่ อสร้ างในประเทศทีต่ ้ องการเทคโนโลยีในระดับสู งได้ จริง
1.2 ความสาคัญ
ในการพัฒนาประเทศเพื่อให้ คนในสังคมมีคุณภาพชีวิตและสภาพความเป็ นอยู่ที่ดีขึน้ นอกจากจะต้ องเร่ งพัฒนาคน แล้ ว
ยังจะต้ องเร่ งส่ งเสริมความก้ าวหน้ าในด้ านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี เพื่อนาทรัพยากรธรรมชาติมาใช้ ได้ อย่ างเหมาะสมและ
อย่ างมีประสิ ทธิภาพ และไม่ ก่อให้ เกิดผลกระทบในด้ านลบต่ อสั งคมทั้งทางตรงและทางอ้ อม ซึ่งหากจะให้ เกิ ดผลในทางปฏิบัติ
อย่ างแท้ จริง โดยเฉพาะในสภาพการณ์ ขณะนีท้ ี่การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศเป็ นไปอย่ างอย่ างรวดเร็ว จึงจาเป็ นต้ อง
อาศั ยนักวิทยาศาสตร์ และวิศวกรที่มีความรู้ ความสามารถเป็ นจานวนมาก ควบคู่ไปกับการกาหนดนโยบายและแนวทางในการ
ดาเนินการทีช่ ัดเจนในเรื่ องดังกล่ าวในระดับประเทศ
อย่ างไรก็ตาม เป็ นทีท่ ราบกันดีว่า ประเทศไทยมีนักวิทยาศาสตร์ และวิศวกรในจานวนที่จากัดและไม่ เพียงพอที่จะรองรับ
อัตราการเจริญเติบโตของประเทศ ดังนั้นภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในฐานะที่
เป็ นหน่ วยงานหนึ่งของรัฐในการให้ บริการด้ านการศึกษาในระดับอุดมศึกษา จึงได้ ตระหนักถึงปัญหาและเล็งเห็นประโยชน์ ในการ
ขยายการจัดการศึกษาในระดับปริญญาเอก โดยหลักสู ตรนีน้ อกจากจะช่ วยเพิม่ การผลิตวิศวกรทีม่ คี วามรู้ ความ สามารถสู งในสาขา
เพิม่ ขึน้ แล้ วยังสามารถช่ วยเพิม่ จานวนนักวิจยั ทีม่ ีคุณภาพ ให้ แก่ ประเทศได้ อกี ทางหนึ่งโดยอาศัยทรัพยากรด้ านการศึกษาของรัฐที่
มีอยู่ในขณะนี้ และยังจะนาไปสู่ การเพิ่มพูนความรู้ หรื อการสร้ างวิทยาการใหม่ ๆ และผลงานวิจัยให้ กับอาจารย์ และนักวิจัยใน
ภาควิชาฯ ตลอดจนการพัฒนาเทคโนโลยีทเี่ หมาะสมและยัง่ ยืน อันจะเป็ นประโยชน์ ต่อการพัฒนาประเทศต่ อไปในอนาคต
1.2 วัตถุประสงค์ ของหลักสู ตร
เพื่อให้ บณ
ั ฑิตทีส่ าเร็จการศึกษาในหลักสู ตรมีลกั ษณะดังนี้
1) เป็ นบัณฑิตระดับปริ ญญาเอกที่มีความรู้ ความสามารถขั้ นสู งในสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ทั้งในด้ า นวิศวกรรม
โครงสร้ าง วิศวกรรมแหล่ งนา้ วิศวกรรมขนส่ ง วิศวกรรมสารวจและสารสนเทศ วิศวกรรมบริหารการก่ อสร้ าง และ
วิศวกรรมธรณีเทคนิค และวิศวกรรมธรณีสิ่งแวดล้ อม ทีม่ คี วามรู้ ความสามารถในการทาวิจยั ด้ วยตนเอง
2) มีความสามารถในการศึ กษาวิจัยที่จะนาไปสู่ วิทยาการใหม่ ๆ และการพัฒนาเทคโนโลยีในสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
เพื่อตอบสนองต่ อความต้ องการของภาครัฐบาลและเอกชนทั้งในและต่ างประเทศ
3) มีความใฝ่ รู้ หมัน่ แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง และสามารถติดต่ อสื่ อสารกับผู้อื่นได้ เป็ นอย่ างดี
4) เป็ นบัณฑิตทีม่ คี ณ
ุ ธรรมและจริยธรรม คานึงถึงสังคม และส่ วนรวม

ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการ และโครงสร้ างของหลักสู ตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
ใช้ ระบบการศึกษาแบบทวิภาค โดย 1 ปี การศึกษาแบ่ งออกเป็ น 2 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาคการศึกษาปกติมรี ะยะเวลาศึกษา
ไม่ น้อยกว่ า 15 สั ปดาห์ และอาจเปิ ดภาคฤดูร้อนได้ โดยใช้ เวลาการศึกษา ไม่ น้อยกว่ า 8 สั ปดาห์ แต่ ให้ เพิ่มชั่วโมงการศึกษาในแต่ ละ
รายวิชาให้ เท่ ากับภาคปกติ ภาคฤดูร้อนเป็ นภาคการศึกษาทีไ่ ม่ บังคับ
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
ไม่ มี
1.3 การเทียบเคียงหน่ วยกิตในระบบทวิภาค
ไม่ มี
2. การดาเนินการหลักสู ตร
2.1 วัน-เวลาในการดาเนินการเรียนการสอน
ภาคการศึกษาที่ 1
เดือนมิถุนายน – ตุลาคม
ภาคการศึกษาที่ 2
เดือนพฤศจิกายน – มีนาคม
2.2 คุณสมบัตขิ องผู้เข้ าศึกษา
คุณสมบัตขิ องผู้เข้ าศึกษาต้ องเป็ นไปตามข้ อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่ าด้ วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.
2553 (แก้ ไขเพิม่ เติมถึงปัจจุบัน ฉบับที่ 4 พ.ศ.2555) ข้ อ 7 และมีคุณสมบัติ ดังนี้
2.2.1 สาหรับผู้เข้ าศึกษาทีส่ าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท
1) เป็ นผู้ ที่ส าเร็ จ การศึ ก ษาวิศ วกรรมศาสตรมหาบั ณฑิ ต (วศ.ม.) หรื อ วิทยาศาสตรมหาบั ณ ฑิต (วท.ม.) หรื อ
สาขาวิชา อื่ นๆ ที่เกี่ยวข้ อง ทั้งในประเทศและต่ างประเทศ จากสถาบันการศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยรับรองวิทย
ฐานะ
2) มีค่าระดับเฉลีย่ สะสมตลอดหลักสู ตรไม่ น้อยกว่ า 3.50 จาก 4.00 ผู้ทไี่ ด้ ค่าระดับฉลีย่ สะสมตา่ กว่ า 3.50 ในระดับ
ปริญญาโท จะต้ องมีผลงานทางวิชาการทีเ่ ป็ นทีย่ อมรับ เช่ น บทความในวารสารทางวิชาการ หรื อ บทความในที่
ประชุมวิชาการ ทีม่ คี ณะกรรมการกลัน่ กรอง ในระดับประเทศหรื อระดับนานาชาติ
2.2.2 สาหรับผู้เข้ าศึกษาทีส่ าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
1) เป็ นผู้ทสี่ าเร็จการศึกษาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) หรื อ วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) หรื อ สาขาวิชา อื่นๆ ที่
เกีย่ วข้ อง ทั้งในประเทศและต่ างประเทศ จากสถาบันการศึกษาทีส่ ภามหาวิทยาลัยรับรองวิทยฐานะ
2) ผลการเรียนดีอยู่ในระดับเกียรตินิยม หรื อมีคะแนนเฉลีย่ สะสมไม่ ตา่ กว่ า 3.25 หรื อเทียบเท่ า
2.3 การคัดเลือกผู้เข้ าศึกษา
1) ผู้เข้ าศึกษาต้ องผ่านการสอบสอบสัมภาษณ์ และ/หรื อ สอบข้ อเขียนโดยจะประกาศให้ ทราบเป็ นคราวๆ ไป
2) ผู้ เ ข้ าศึ ก ษาต้ องส่ งผลทดสอบภาษาอั ง กฤษ TU-GET หรื อ TOEFL หรื อ IELTS (ผลสอบต้ องไม่
เกิน 2 ปี นับถึงวันสมัคร)
3) เงื่อนไขอื่นๆ ให้ เป็ นไปตามประกาศรับสมัครบุคคลเข้ าศึ กษาในระดับบัณฑิตศึกษา ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
และ/หรื อคณะวิศวกรรมศาสตร์

2.4 ระบบการศึกษา
 แบบชั้นเรียน
 แบบทางไกลผ่านสื่ อสิ่งพิมพ์ เป็ นหลัก
 แบบทางไกลผ่านสื่ อแพร่ ภาพและเสียงเป็ นสื่ อหลัก
 แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์ เป็ นสื่ อหลัก (E-learning)
 แบบทางไกลทางอินเตอร์ เน็ต
 อื่นๆ (ระบุ)
2.5 การเทียบโอนหน่ วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ ามมหาวิทยาลัย
เป็ นไปตามข้ อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่ าด้ วยการศึ กษาระดับบัณฑิตศึ กษา พ.ศ. 2553 (แก้ ไขเพิ่มเติมถึง
ปัจจุบัน ฉบับที่ 4 พ.ศ.2555) ข้ อ 12.15 และ ข้ อ 19
3. หลักสู ตรและอาจารย์ ผ้สู อน
3.1 หลักสู ตร
3.1.1 จานวนหน่ วยกิตรวมและระยะเวลาศึกษา
จานวนหน่ วยกิตรวมตลอดหลักสู ตร
แผนการศึกษาแบบ 1.1 ทาเฉพาะวิทยานิพนธ์
แผนการศึกษาแบบ 2.1 ศึกษารายวิชาและทาวิทยานิพนธ์ 48
แผนการศึกษาแบบ 2.2 ศึกษารายวิชาและทาวิทยานิพนธ์

48
หน่ วยกิต
หน่ วยกิต
78
หน่ วยกิต

ระยะเวลาศึกษา
หลักสู ตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา เป็ นหลักสู ตรแบบศึกษาเต็มเวลา นักศึกษาต้ องใช้
ระยะเวลาการศึกษาตลอดหลักสู ตร ดังนี้
- นักศึ กษาที่ศึกษาแผนการศึ กษาแบบ 2.2 (สาเร็ จการศึ กษาระดับปริ ญญาตรี )ต้ องใช้ เวลาการศึ กษา
อย่ างน้ อย 8 ภาคการศึกษาปกติ (4 ปี การศึกษา) อย่ างมากไม่ เกิน 16 ภาคการศึกษาปกติ (8 ปี การศึกษา) นับตั้งแต่
วันขึน้ ทะเบียนนักศึกษา
- นักศึ กษาที่ศึกษาแผนการศึ กษาแบบ 1.1 และ 2.1 (สาเร็ จการศึ กษาระดับปริ ญญาโท) ต้ องใช้ เวลา
การศึ กษาอย่ างน้ อ ย 6 ภาคการศึ ก ษาปกติ (3 ปี การศึ ก ษา) อย่ างมากไม่ เกิน 12 ภาคการศึ ก ษาปกติ (6 ปี
การศึกษา) นับตั้งแต่ ขนึ้ ทะเบียนเป็ นนักศึกษา
3.1.2 โครงสร้ างหลักสู ตร
3.1.2.1 แบบ 1.1 ทาเฉพาะวิทยานิพนธ์
1) หมวดวิชาบังคับ จานวน 1 วิชา
1 หน่ วยกิต (ไม่นับหน่ วยกิตรวม)
2) วิทยานิพนธ์
48
หน่ วยกิต
3.1.2.2 แบบ 2.1 ศึกษารายวิชาและทาวิทยานิพนธ์
(สาหรับผู้เข้ าศึกษาทีส่ าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท)
1) หมวดวิชาบังคับ จานวน 1 วิชา
1
หน่ วยกิต (ไม่นับหน่ วยกิตรวม)
2) หมวดวิชาเลือก จานวน 4 วิชา 12
หน่ วยกิต
3) วิทยานิพนธ์
36
หน่ วยกิต

3.1.4.3 แบบ 2.2 ศึกษารายวิชาและทาวิทยานิพนธ์
(สาหรับผู้เข้ าศึกษาทีส่ าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี)
1) หมวดวิชาบังคับ จานวน 1 วิชา
1
หน่ วยกิต (ไม่นับหน่ วยกิตรวม)
2) หมวดวิชาเลือก จานวน 10 วิชา
30 หน่ วยกิต
3) วิทยานิพนธ์
48 หน่ วยกิต
3.1.3 รายวิชาในหลักสู ตร
รหัสวิชา
รายวิชาในหลักสู ตรประกอบด้ วย ตัวอักษรย่ อ 2 ตัว และเลขรหัส 3 ตัว มีความหมายดังนี้
อักษรย่ อ วย./CE หมายถึง อักษรย่ อของสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
เลขหลักหน่ วย หมายถึง ตัวเลขลาดับรายวิชา
0
หมายถึง เป็ นวิชาบังคับ
1 – 9 หมายถึง เป็ นวิชาเลือก
เลขหลักสิบ
หมายถึง
หมวดวิชา (สอดคล้ องกับการกาหนดหมวดวิชาในหลักสู ตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ )
0
หมายถึง หมวดวิชาบังคับ
1
หมายถึง หมวดวิชาการสารวจและสารสนเทศ
2
หมายถึง หมวดวิชาทฤษฎีวเิ คราะห์ โครงสร้ าง
3
หมายถึง หมวดวิชาคอนกรีตและการออกแบบโครงสร้ าง
4
หมายถึง หมวดวิชาเทคนิคการก่ อสร้ างและการจัดการ
5
หมายถึง หมวดวิชาวิศวกรรมธรณีเทคนิคและธรณีสิ่งแวดล้ อม
6
หมายถึง หมวดวิชาวิศวกรรมขนส่ ง
7
หมายถึง หมวดวิชาวิศวกรรมชลศาสตร์ และแหล่งนา้
8
หมายถึง หมวดวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้ อม
9
หมายถึง หัวข้ อพิเศษ
เลขหลักร้ อย
แสดงระดับของวิชา
8
หมายถึง รายวิชาบรรยาย
9
หมายถึง วิชาวิทยานิพนธ์
3.1.3.1 วิชาบังคับ (แผนการศึกษาแบบ 2.1 และ 2.2)
รหัสวิชา ชื่ อวิชา
วย890 สัมมนาทางวิศวกรรมโยธา
CE890 Research Seminars in Civil Engineering

0

หน่ วยกิต
หน่ วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้ วยตนเอง)
0 (0-3-0)

3.1.3.2 วิชาเลือก
1)
แผนการศึกษาแบบ 2.1 ศึกษาวิชาเลือกจานวน 4 วิชา รวม 12 หน่ วยกิต
ตามดุลยพินิจของอาจารย์ ทปี่ รึกษา โดยมีข้อกาหนด ดังนี้
1.1) เลือกศึกษารายวิชาเลือก ในหลักสู ตรจานวน 2 วิชา รวม 6 หน่ วยกิต และ
1.2) เลือกศึกษารายวิชาเลือก ในหลักสู ตรระดับปริญญาโท ทุกสาขาวิชาทีเ่ ปิ ดสอนโดยคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จานวน 2 วิชา 6 หน่ วยกิต
2)
แผนการศึกษาแบบ 2.2 ศึกษาวิชาเลือกจานวน 10 วิชา รวม 30 หน่ วยกิต ตามดุลย
พินิจของอาจารย์ ทปี่ รึกษา โดยมีข้อกาหนด ดังนี้
2.1) เลือกศึกษารายวิชาเลือกในหลักสู ตรจานวน 4 วิชา
รวม 12 หน่ วยกิต และ
2.2) เลือกศึกษารายวิชาเลือกในระดับปริญญาโท ทุกสาขาวิชาทีเ่ ปิ ดสอนโดยคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จานวน 6 วิชา รวม 18 หน่ วยกิต
รหัสวิชา ชื่ อวิชา
วย.811
CE811
วย.821
CE821
วย.841
CE841
วย.851
CE851
วย.861
CE861
วย.871
CE871
วย.881
CE881
วย.891
CE891

หัวข้ อขั้นสู งทางด้ านวิศวกรรมสารวจและสารสนเทศ
Advanced Topics in Surveying and Information Systems Engineering
หัวข้ อคัดสรรทางด้ านวิศวกรรมโครงสร้ าง
Selected Topics in Structural Engineering
หัวข้ อคัดสรรทางด้ านวิศวกรรมการก่ อสร้ างและการจัดการ
Selected Topics in Construction Engineering and Management
หัวข้ อคัดสรรทางด้ านวิศวกรรมธรณีเทคนิคและธรณีสิ่งแวดล้ อม
Selected Topics in Geotechnical and Geoenvironmental Engineering
หัวข้ อคัดสรรทางด้ านวิศวกรรมขนส่ ง
Selected Topics in Transportation Engineering
หัวข้ อคัดสรรทางด้ านวิศวกรรมชลศาสตร์ และแหล่ งนา้
Selected Topics in Hydraulic and Water ResourCEEngineering
หัวข้ อคัดสรรทางด้ านวิศวกรรมสิ่งแวดล้ อม
Selected Topics in Environmental Engineering
วิธีวจิ ยั
Research Methodology

หน่ วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้ วยตนเอง)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)

3.1.3.3 วิทยานิพนธ์
รหัสวิชา ชื่ อวิชา
วย.900 วิทยานิพนธ์
CE900 Dissertation

หน่ วยกิต
36/48

แผนการศึกษา
ปี การศึกษาที่ 1
แบบ 2.1

แบบ 1.1
ภาคเรียนที่ 1
วย.900 วิทยานิพนธ์

ภาคเรียนที่ 1
8 หน่ วยกิต วย.890 สัมมนาทางวิศวกรรมโยธา
1 หน่ วยกิต
(ไม่ นับหน่ วยกิตรวม)
วย.890 สัมมนาทางวิศวกรรมโยธา
XX xxx วิชาเลือก
3 หน่ วยกิต
1 หน่ วยกิต XX xxx วิชาเลือก
3 หน่ วยกิต
(ไม่ นับหน่ วยกิตรวม)
รวม
9 หน่ วยกิต รวม
7 หน่ วยกิต
สอบวัดคุณสมบัติ
ภาคเรียนที่ 2
ภาคเรียนที่ 2
วย.900 วิทยานิพนธ์ 8 หน่ วยกิต XX xxx วิชาเลือก
3 หน่ วยกิต
XX xxx วิชาเลือก
3 หน่ วยกิต

รวม

8 หน่ วยกิต

แบบ 1.1/ แบบ 2.1
ภาคเรียนที่ 1
วย.900 วิทยานิพนธ์ 8 หน่ วยกิต

รวม

8 หน่ วยกิต

ภาคเรียนที่ 2
วย.900 วิทยานิพนธ์ 8 หน่ วยกิต
รวม
8 หน่ วยกิต

รวม
สอบวัดคุณสมบัติ

6 หน่ วยกิต

ปี การศึกษาที่ 2
แบบ 2.1
ภาคเรียนที่ 1
วย.900 วิทยานิพนธ์

แบบ 2.2
ภาคเรียนที่ 1
วย.890 สัมมนาทางวิศวกรรมโยธา
1 หน่ วยกิต
(ไม่ นับหน่ วยกิตรวม)
XX xxx วิชาเลือก
3 หน่ วยกิต
XX xxx วิชาเลือก
3 หน่ วยกิต
XX xxx วิชาเลือก
3 หน่ วยกิต
รวม
10 หน่ วยกิต
ภาคเรียนที่ 2
XX xxx วิชาเลือก
3 หน่ วยกิต
XX xxx วิชาเลือก
3 หน่ วยกิต
XX xxx วิชาเลือก
3 หน่ วยกิต
XX xxx วิชาเลือก
3 หน่ วยกิต
รวม
12 หน่ วยกิต

แบบ 2.2

ภาคเรียนที่ 1
9 หน่ วยกิต XX xxx วิชาเลือก
3 หน่ วยกิต
XX xxx วิชาเลือก
3 หน่ วยกิต
XX xxx วิชาเลือก
3 หน่ วยกิต
รวม
9 หน่ วยกิต รวม
9 หน่ วยกิต
สอบวัดคุณสมบัติ
ภาคเรียนที่ 2
ภาคเรียนที่ 2
วย.900 วิทยานิพนธ์ 9 หน่ วยกิต วย.900 วิทยานิพนธ์ 9 หน่ วยกิต
รวม
9 หน่ วยกิต รวม
9 หน่ วยกิต

แบบ 1.1
ภาคเรียนที่ 1
วย.900 วิทยานิพนธ์ 8 หน่ วยกิต
รวม
8 หน่ วยกิต
ภาคเรียนที่ 2
วย.900 วิทยานิพนธ์ 8 หน่ วยกิต
รวม
8 หน่ วยกิต

ปี การศึกษาที่ 3
แบบ 2.1
ภาคเรียนที่ 1
วย.900 วิทยานิพนธ์ 9 หน่ วยกิต
รวม
9 หน่ วยกิต
ภาคเรียนที่ 2
วย.900 วิทยานิพนธ์ 9 หน่ วยกิต
รวม
9 หน่ วยกิต

แบบ 2.1
วย.900 วิทยานิพนธ์ 9 หน่ วยกิต
รวม
9 หน่ วยกิต
วย.900 วิทยานิพนธ์ 9 หน่ วยกิต
รวม
9 หน่ วยกิต

ปี การศึกษาที่ 4
แบบ 2.2
ภาคเรียนที่ 1
วย.900 วิทยานิพนธ์ 9 หน่ วยกิต
รวม
9 หน่ วยกิต
ภาคเรียนที่ 2
วย.900 วิทยานิพนธ์ 12 หน่ วยกิต
รวม
12 หน่ วยกิต

คาอธิบายรายวิชา

รหัสวิชา

รายวิชาบังคับ
ชื่ อวิชา

รหัสวิชา

รายวิชาเลือก
ชื่ อวิชา

หน่ วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้ วยตนเอง)
วย.890
สัมมนาทางวิศวกรรมโยธา
1 (1-1-2)
การนาเสนอผลงานวิจัยอย่ างมีประสิ ทธิภาพ แนวทางการทาวิจัย ขบวนการขั้นตอนการทาวิจัย การประยุกต์
การต่ อยอดงานวิจยั การร่ วมแสดงความคิดเห็นหรื อเสนอแนะในเชิงวิชาการทีม่ ปี ระโยชน์ ต่อผลงานทีน่ าเสนอในการสัมมนา

หน่ วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้ วยตนเอง)

วย.811 หัวข้ อขั้นสู งทางด้ านวิศวกรรมสารวจและสารสนเทศ
3 (3-0-9)
CE811 Advanced Topics in Surveying and Information Systems Engineering
วิชานีจ้ ะครอบคลุมเรื่ องราวความก้ าวหน้ าในปัจจุบันและหัวข้ อทีน่ ่ าสนใจขั้นสู งทางด้ านวิศวกรรมสารวจและสารสนเทศ
ซึ่งผู้สอนจะเป็ นผู้กาหนด

วย.821 หัวข้ อขั้นสู งทางด้ านวิศวกรรมโครงสร้ าง
3 (3-0-9)
CE821 Advanced Topics in Structural Engineering
วิชานีจ้ ะครอบคลุมเรื่ องราวความก้ าวหน้ าในปัจจุบันและหัวข้ อทีน่ ่ าสนใจขั้นสู งทางด้ านวิศวกรรมโครงสร้ าง ซึ่งผู้สอนจะ
เป็ นผู้กาหนด
วย.841 หัวข้ อขั้นสู งทางด้ านวิศวกรรมการก่ อสร้ างและการจัดการ
3 (3-0-9)
CE841 Advanced Topics in Construction Engineering and Management
วิชานีจ้ ะครอบคลุมเรื่ องราวความก้ าวหน้ าในปัจจุบันและหัวข้ อที่น่าสนใจขั้นสู งทางด้ านวิศวกรรมการก่ อสร้ างและการ
จัดการ ซึ่งผู้สอนจะเป็ นผู้กาหนด
วย.851 หัวข้ อขั้นสู งทางด้ านวิศวกรรมธรณีเทคนิคและธรณีสิ่งแวดล้ อม
3 (3-0-9)
CE851 Advanced Topics in Geotechnical and Geoenvironmental Engineering
วิชานีจ้ ะครอบคลุมเรื่ องราวความก้ าวหน้ าในปัจจุบันและหัวข้ อที่น่าสนใจขั้นสู งทางด้ านวิศวกรรมธรณีเทคนิคและธรณี
สิ่งแวดล้ อม ซึ่งผู้สอนจะเป็ นผู้กาหนด
วย.861 หัวข้ อขั้นสู งทางด้ านวิศวกรรมขนส่ ง
3 (3-0-9)
CE861 Advanced Topics in Transportation Engineering
วิชานีจ้ ะครอบคลุมเรื่ องราวความก้ าวหน้ าในปัจจุบันและหัวข้ อทีน่ ่ าสนใจขั้นสู งทางด้ านวิศวกรรมขนส่ ง ซึ่งผู้สอนจะเป็ น
ผู้กาหนด
วย.871 หัวข้ อขั้นสู งทางด้ านวิศวกรรมชลศาสตร์ และแหล่ งนา้
3 (3-0-9)
CE871 Advanced Topics in Hydraulic and Water ResourCEEngineering
วิชานีจ้ ะครอบคลุมเรื่ องราวความก้ าวหน้ าในปัจจุบันและหัวข้ อทีน่ ่ าสนใจขั้นสู งทางด้ านวิศวกรรมชลศาสตร์ และแหล่ งน้า
ซึ่งผู้สอนจะเป็ นผู้กาหนด
วย.881 หัวข้ อขั้นสู งทางด้ านวิศวกรรมสิ่งแวดล้ อม
3 (3-0-9)
CE881 Advanced Topics in Environmental Engineering
วิชานีจ้ ะครอบคลุมเรื่ องราวความก้ าวหน้ าในปัจจุบันและหัวข้ อที่น่าสนใจขั้นสู งทางด้ านวิศวกรรมสิ่ งแวดล้ อม ซึ่งผู้สอน
จะเป็ นผู้กาหนด
วย.891 วิธีวจิ ยั
3 (3-0-9)
CE891 Research Methodology
หลักการของการทาวิจัยทางด้ านวิศวกรรมศาสตร์ วิธีการศึ ก ษาและการวางแผนสาหรับงานวิจัย การเก็บรวบรวมข้ อมูล
และการวิเคราะห์ ผลข้ อมูล การแปลความหมาย วิธีการเขียนและนาเสนองานวิจยั

วิทยานิพนธ์
รหัสวิชา
ชื่ อวิชา
หน่ วยกิต
วย.900
วิทยานิพนธ์
36/48
CE900
Dissertation
การสร้ างโครงการวิจัย และการดาเนินการวิจัย โดยเนื้ อหาของงานวิจัยเกี่ยวข้ องวิศวกรรมโยธา การทาวิจัย
จะต้ องก่ อให้ เกิดองค์ ความรู้ ใหม่ ในสาขาวิชา และเป็ นการดาเนินงานภายใต้ การแนะนาของอาจารย์ ที่ปรึกษา ซึ่งเป็ นอาจารย์ ประจา
ของภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ผู้ทาการวิจัยจะต้ องเสนอผลงานวิจัยนี้อย่ างเป็ นทางการ โดยเปิ ดโอกาสให้
ผู้สนใจเข้ าฟัง มีการเขียนรายงานการวิจัยเพื่อเผยแพร่ มีจริยธรรมในการทาวิจัย และจริยธรรมในการเผยแพร่ ผลงานทางวิชาการ
โดยในการจัดทาผลงานวิจยั เป็ นรู ปเล่ ม สามารถเขียนถูกต้ องตามไวยกรณ์ เป็ นภาษาไทย หรื อภาษาอังกฤษ
4. องค์ ประกอบเกีย่ วกับประสบการณ์ ภาคสนาม (การฝึ กงาน หรื อการฝึ กปฏิบัต)ิ (ถ้ ามี)
4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ ของประสบการณ์ ภาคสนาม
ไม่ มี
4.2 ช่ วงเวลา
ไม่ มี
4.3 การจัดเวลาและตารางสอน
ไม่ มี
5. ข้ อกาหนดเกีย่ วกับวิทยานิพนธ์
5.1 คาอธิบายโดยย่ อ
การสร้ างโครงการวิจยั และการดาเนินการวิจยั โดยเนื้อหาของงานวิจยั เกีย่ วข้ องกับหัวข้ อหรื อปัญหาทางวิศวกรรมโยธา
ภายใต้ การแนะนาของอาจารย์ ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ พร้ อมทั้งสามารถนาเสนอผลการวิจัย และเผยแพร่ ผลการวิจัยได้
อย่ างถูกต้ อง และมีจริยธรรมในการเผยแพร่ ผลงานวิจยั
5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้
นักศึกษามีความรู้ ความเข้ าใจในกระบวนการวิจยั สามารถผลิตผลงานวิทยานิพนธ์ อันก่ อให้ เกิดองค์ ความรู้ ใหม่ ในด้ าน
วิศวกรรมโยธา พร้ อมทั้งสามารถวิเคราะห์ และเรียบเรียงผลงานวิจยั เพื่อเผยแพร่ ได้
5.3 ช่ วงเวลา
-แผนการศึกษาแบบ 1.1 นักศึกษาสามารถจดทะเบียนวิทยานิพนธ์ ได้ ต้งั แต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปี การศึกษาที่ 1 จนถึง ภาค
การศึกษาที่ 2 ปี การศึกษาที่ 3
-แผนการศึกษาแบบ 2.1 นักศึกษาสามารถจดทะเบียนวิทยานิพนธ์ ได้ ในภาคการศึกษาที่ 1 ปี การศึกษาที่ 2 จนถึง ภาค
การศึกษาที่ 2 ปี การศึกษาที่ 3
-แผนการศึกษาแบบ 2.2 นักศึกษาสามารถจดทะเบียนวิทยานิพนธ์ ได้ ในภาคการศึกษาที่ 2 ปี การศึกษาที่ 2 จนถึง ภาค
การศึกษาที่ 2 ปี การศึกษาที่ 4
5.4 จานวนหน่ วยกิต
แผนการศึกษา แบบ 1.1 ทาวิทยานิพนธ์
48
หน่ วยกิต
แผนการศึกษา แบบ 2.1 ทาวิทยานิพนธ์
36
หน่ วยกิต
แผนการศึกษา แบบ 2.2 ทาวิทยานิพนธ์
48
หน่ วยกิต

5.5

ข้ อกาหนดการสอบวัดคุณสมบัติ การทาวิทยานิพนธ์ และการสอบวิทยานิพนธ์
5.5.1 การสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination)
1) นักศึกษาแผนการศึกษา แบบ 1.1 มีสิทธิทจี่ ะสอบวัดคุณสมบัตเิ มื่อจดทะเบียนมาแล้ วไม่ น้อยกว่ า 1 ภาค
การศึกษา
2) นักศึกษาแผนการศึกษา แบบ 2.1 มีสิทธิที่จะสอบวัดคุณสมบัติเมื่อจดทะเบียนรายวิชารายวิชาบังคับ
และวิชาเลือกตามหลักสู ตรเรียบร้ อยแล้ ว ไม่ น้อยกว่ า 12 หน่ วยกิต และมีค่าระดับเฉลีย่ สะสมไม่ ตา่ กว่ า 3.00
3) นักศึกษาแผนการศึกษา แบบ 2.2 มีสิทธิที่จะสอบวัดคุณสมบัติเมื่อจดทะเบียนรายวิชารายวิชาบังคับ
และวิชาเลือกตามหลักสู ตรเรียบร้ อยแล้ ว ไม่ น้อยกว่ า 30 หน่ วยกิต และมีค่าระดับเฉลีย่ สะสมไม่ ตา่ กว่ า 3.00
4) การสอบวัดคุณสมบัติประกอบด้ วยการสอบข้ อเขียนและสอบปากเปล่ า ดาเนินการโดยคณะกรรมการ
สอบวัดคุณสมบัตทิ แี่ ต่ งตั้งโดยคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ซึ่งนักศึกษาต้ องสอบวัดคุณสมบัติให้ ได้ ระดับ P (ผ่ าน) ภายใน 3
ครั้ง มิฉะนั้นจะถูกถอนชื่ อออกจากทะเบียนนักศึกษา ทั้งนีเ้ งื่อนไขอื่นๆ ให้ เป็ นไปตามข้ อบังคับของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ว่ าด้ วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2553 (แก้ ไขเพิม่ เติมถึงปัจจุบัน ฉบับที่ 4 พ.ศ.2555)
5.5.2 การทาวิทยานิพนธ์
1) นักศึ กษาแผนการศึ กษา แบบ 1.1 สามารถจดทะเบียนวิทยานิพนธ์ ได้ ต้ังแต่ ภาคการศึ กษาแรกที่เข้ า
ศึกษา
2) นักศึกษาแผนการศึกษา แบบ 2.1 และ แบบ 2.2 จะจดทะเบียนวิทยานิพนธ์ ได้ เมื่อศึกษารายวิชาบังคับ
และวิชาเลือกครบตามหลักสู ตร และมีค่าระดับเฉลีย่ สะสมไม่ ตา่ กว่ า 3.00 และสอบวัดคุณสมบัตไิ ด้ ระดับ P (ผ่าน)
3) นักศึกษาต้ องทาวิทยานิพนธ์ เป็ นภาษาไทยหรื อภาษาอังกฤษ
4) หลังจากจดทะเบียนทาวิทยานิพนธ์ แล้ ว นักศึกษาต้ องเสนอเค้ าโครงวิทยานิพนธ์ ต่อคณะกรรมการสอบ
วิทยานิพ นธ์ โดยยื่ นเรื่ อ งให้ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ แต่ งตั้ง อาจารย์ ที่ปรึ ก ษาวิทยานิพนธ์ และคณะกรรมการสอบ
วิทยานิพนธ์ รวมไม่ น้อยกว่ า 5 ท่ าน ซึ่งจะให้ คาแนะนานักศึกษา รวมทั้งสอบเค้ าโครงวิทยานิพนธ์ และสอบวิทยานิพนธ์
5) อาจารย์ ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์ ประกอบด้ วย อาจารย์ ที่ปรึ กษาวิทยานิ พนธ์ หลัก และ/หรื อ อาจารย์ ที่
ปรึ กษาวิทยานิพนธ์ ร่วม ทั้งนีใ้ ห้ เป็ นไปตามเกณฑ์ มาตรฐานหลักสู ตรระดับบัณฑิตศึ กษา ของสานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา
5.5.3 การสอบวิทยานิพนธ์
1) อาจารย์ ผู้สอบวิทยานิพนธ์ ให้ เป็ นไปตามเกณฑ์ มาตรฐานหลักสู ตรระดับบัณฑิตศึกษา ของสานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา
2) นักศึกษาจะสอบวิทยานิพนธ์ ได้ เมื่อสอบภาษาต่ างประเทศผ่านแล้ ว
3) การสอบวิทยานิพนธ์ ให้ เป็ นไปตามระเบียบและข้ อบังคับของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และการสอบ
วิทยานิพนธ์ ทจี่ ะได้ ผลระดับ S ต้ องได้ มติเอกฉันท์ จากคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์
5.6

การเตรียมการ
นักศึกษาเข้ าพบอาจารย์ ทปี่ รึกษาเพื่อขอคาแนะนาในหัวข้ อการทาวิทยานิพนธ์ ทตี่ นเองสนใจ พร้ อมวางกรอบหัวข้ อ
วิทยานิพนธ์ และทาการศึกษารายวิชาทีเ่ กีย่ วข้ องกับหัวข้ อวิทยานิพนธ์ และทาการค้ นคว้ าเอกสารวิชาการทีเ่ กีย่ วข้ อง
โดยอาจารย์ ทปี่ รึกษาให้ คาแนะนาและช่ วยเหลือนักศึกษาในเรื่ องต่ างๆ เกีย่ วกับการทาวิทยานิพนธ์

5.7

กระบวนการประเมินผล
กระบวนการประเมินผลในการทาวิทยานิพนธ์ ดาเนินการภายใต้ บริหารจัดการ และการทวนสอบมาตรฐานจาก
คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ โดยการประเมินผลแบ่ งเป็ น 2 ระดับ คือ ระดับ S (ใช้ ได้ ) และ U (ใช้ ไม่ ได้ ) โดยมีการ
ประเมินผล ดังนี้
1) ประเมินผลเค้ าโครงวิทยานิพนธ์ จากการสอบเค้ า โครงวิทยานิพนธ์ โดยคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์
ประกอบด้ วยอาจารย์ ประจา และผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ทีม่ คี ุณวุฒิตามเกณฑ์ มาตรฐานหลักสู ตรโดยคณะกรรมการสอบจะพิจารณา
และเสนอข้ อคิดเห็นเกีย่ วกับเค้ าโครงวิทยานิพนธ์
2) ประเมินผลความก้ าวหน้ าในการทาวิทยานิพนธ์ จากการสอบความก้ าวหน้ าวิทยานิพนธ์ โดยคณะกรรมการ
สอบวิทยานิพนธ์ จะพิจารณา และให้ คาแนะนาเพื่อการปรับแก้ ไข
3) ประเมิ น ผลการสอบป้ อ งกั น วิ ท ยานิ พ นธ์ โดยคณะกรรมการสอบวิท ยานิ พ นธ์ ประเมิ น คุ ณ ภาพของ
วิทยานิพนธ์ จากการนาเสนอในทีป่ ระชุมและการสอบปากเปล่ า ซึ่งคณะกรรมการจะประเมิน และให้ คาแนะนาเพื่อการปรับแก้ ไข
4) คณะกรรมการสอบวิท ยานิ พนธ์ เป็ นผู้พิจ ารณาผลการาสอบวิท ยานิ พนธ์ อีก ครั้ งเพื่ อเป็ นการทวนสอบ
มาตรฐาน

หลักเกณฑ์ ในการประเมินผลนักศึกษา
1. กฎระเบียบหรื อหลักเกณฑ์ ในการให้ ระดับคะแนน (เกรด)
1.1 การวัดผลการศึกษา
การวัดผลให้ เป็ นไปตามข้ อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่ าด้ วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึ กษา พ.ศ. 2553 (แก้ ไข
เพิม่ เติมถึงปัจจุบันฉบับที่ 4 พ.ศ.2555) ดังนี้
1.1 การวัดผลการศึกษาแบ่ งเป็ น 9 ระดับ มีชื่อและค่ าระดับต่ อหนึ่งหน่ วยวิชาดังต่ อไปนี้
ระดับ
ค่ าระดับ

A
4.00

A3.67

B+
3.33

B
3.00

B2.67

C+
2.33

C
2.00

D
1.00

F
0.00

1.2 การนับหน่ วยกิตทีไ่ ด้ จะนับรวมเฉพาะหน่ วยกิตลักษณะวิชาทีน่ ักศึกษาได้ ค่าระดับ S หรื อระดับไม่ ตา่ กว่ า B
เท่ านั้น รายวิชาทีน่ ักศึกษาได้ ค่าระดับต่ากว่ า B ไม่ ว่าจะเป็ นรายวิชาบังคับหรื อรายวิชาเลือก ให้ นามาคานวณค่ าระดับ
เฉลีย่ สาหรับภาคการศึกษานั้นและค่ าระดับเฉลีย่ สะสมทุกครั้งไป
1.3 นักศึกษาทีไ่ ด้ ระดับ U หรื อระดับตา่ กว่ า B ในรายวิชาใดทีเ่ ป็ นรายวิชาบังคับในหลักสู ตร จะลงทะเบียนศึกษา
ซ้าในรายวิชานั้นได้ อีกเพียง 1 ครั้ง และครั้งหลังนีจ้ ะต้ องได้ ค่าระดับ S หรื อระดับไม่ ต่ากว่ า B มิฉะนั้นจะถูกถอนชื่ อ
ออกจากทะเบียนนักศึกษา
รายวิชาที่ได้ ค่าระดับตามความในวรรคแรกนั้น หากเป็ นรายวิชาเลือก นักศึ กษาอาจจะลงทะเบียนศึกษาซ้าใน
รายวิชานั้นอีก หรื ออาจจะลงทะเบียนศึกษารายวิชาเลือกอื่นแทนก็ได้
นักศึกษาทีไ่ ด้ ค่าระดับไม่ ตา่ กว่ า B ในรายวิชาใด ไม่ มสี ิทธิจดทะเบียนศึกษาซ้าในรายวิชานั้นอีก
1.4 การวั ด ผลวิ ท ยานิ พ นธ์ แบ่ งเป็ น 2 ระดั บ คื อ ระดั บ S (ใช้ ได้ ) และระดั บ U (ใช้ ไม่ ได้ )
หน่ วยกิตทีไ่ ด้ จะไม่ นามาคานวณค่ าระดับเฉลี่ย

1.5 การวัดผลวิชา วย890 สัมมนาทางวิศวกรรมโยธา การวั ด ผลการสอบวั ด คุ ณ สมบั ติ และการสอบ
ภาษาต่ างประเทศ แบ่ งเป็ น 2 ระดับคือ ระดับ P (ผ่าน) และ ระดับ N (ไม่ ผ่าน) และไม่ นับหน่ วยกิต
1.6 เงื่อนไขอื่นๆ ให้ เป็ นไปตามข้ อบังคับของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่ าด้ วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.
2553 (แก้ ไขเพิม่ เติมถึงปัจจุบันฉบับที่ 4 พ.ศ.2555)
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
การกาหนดระบบและกลไกการทวนสอบมาตรฐานผลการเรี ยนรู้ เกิดขึ้นเพื่ อแสดงหลักฐานยื นยันหรื อสนับสนุ นว่ า
นักศึ กษาและดุษฎีบัณฑิตทุกคนมีมาตรฐานผลการเรี ยนรู้ ทุกด้ าน เป็ นไปตามที่กาหนดไว้ ในมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
ปริญญาเอก สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ เป็ นอย่ างน้ อย
2.1. การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ ขณะนักศึกษายังไม่ สาเร็จการศึกษา
การทวนสอบในทุกรายวิชา ทั้งภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ การสั มมนา การทาวิทยานิพนธ์ จะต้ องสอดคล้ องกับกลยุทธ์ การ
ประเมินผลการเรียนรู้ โดยให้ เป็ นความรับผิดชอบของอาจารย์ ผ้สู อนในการออกข้ อสอบหรื อกาหนดกลไกและกระบวนการ
สอบ และมีการประเมินแผนการสอนสั มพันธ์ กับการประเมินข้ อสอบ การประเมินผลสั มฤทธิ์ทางการเรียนการสอนจาก
ผลการสอบ โดยคณะกรรมการประจาหลักสู ตร และ/หรื อ คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิท้งั จากภายในและภายนอกสถาบัน
รวมถึงการประเมินอาจารย์ และการประเมินผลการเรียนการสอนโดยนักศึกษาเอง ส่ วนการทวนสอบในระดับหลักสู ตร ให้
มีระบบประกันคุณภาพภายใน เพื่อดาเนินการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ และรายงานผล
2.2. การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ หลังจากนักศึกษาสาเร็จการศึกษา
การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ หลังจากนักศึกษาสาเร็จการศึกษา เน้ นการทาวิจัยสั มฤทธิผลของการประกอบอาชีพ
หรื อการศึกษาต่ อของดุษฎีบัณฑิต โดยทาการวิจัยอย่ างต่ อเนื่ อง แล้ วนาผลที่ได้ มาเป็ นข้ อมูลในการประเมินคุณภาพของ
หลักสู ตร การพัฒนาหรื อปรับปรุ งหลักสู ตร และกระบวนการเรี ยนการสอน โดยมีหัวข้ อการทวนสอบมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ ดังต่ อไปนี้
(1) สภาวะการได้ งานทาหรื อศึกษาต่อของดุษฎีบัณฑิต
(2) ตาแหน่ งงานและความก้ าวหน้ าในสายงานของดุษฎีบัณฑิต
(3) ความพึงพอใจของดุษฎีบัณฑิต ต่ อความรู้ ความสามารถทีไ่ ด้ เรียนรู้ จากหลักสู ตร ทีใ่ ช้ ในการประกอบอาชีพหรื อศึกษา
ต่ อ พร้ อมกับเปิ ดโอกาสให้ มกี ารเสนอข้ อคิดเห็นในการปรับปรุงหลักสู ตรให้ มปี ระสิทธิภาพยิง่ ขึน้
(4) ความพึงพอใจของผู้ใช้ ดุษฎีบัณฑิตหรื อนายจ้ าง พร้ อมกับเปิ ดโอกาสให้ มขี ้ อเสนอแนะต่ อสิ่งทีค่ าดหวังหรื อต้องการ
จากหลักสู ตรในการนาไปใช้ ในการปฏิบัตงิ านในสถานประกอบ การ
(5) ความพึงพอใจของสถาบันการศึกษาอื่น ซึ่งรับดุษฎีบัณฑิตทีส่ าเร็จจากหลักสู ตรเข้ าศึกษาต่ อเพื่อปริญญาทีส่ ู งขึน้ โดย
ประเมินทางด้ านความรู้ ความพร้ อม และคุณสมบัตอิ ื่นๆ
(6) ความเห็นและข้ อเสนอแนะจากอาจารย์ พเิ ศษและผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ต่ อผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของดุษฎีบัณฑิต
ที่สาเร็ จการศึ กษา กระบวนการพัฒนาการเรี ยนรู้ องค์ ความรู้ และการปรั บปรุ งหลักสู ตร ให้ มีความเหมาะสมกับ
สถานการณ์ ทางการศึกษา ภาคอุตสาหกรรมและสังคมในปัจจุบันมากยิง่ ขึน้
(7) ผลงานของนักศึกษาและดุษฎีบณ
ั ฑิตทีส่ ามารถวัดเป็ นรู ปธรรมได้ เช่ น
- จานวนผลงานวิจยั ทีเ่ ผยแพร่
- จานวนสิทธิบัตร
- จานวนกิจกรรมเพื่อสังคมและประเทศชาติ
- จานวนกิจกรรมอาสาสมัครในองค์ กรทีท่ าประโยชน์ เพื่อสังคม

3. เกณฑ์ การสาเร็จการศึกษาตามหลักสู ตร
3.1 การสาเร็จการศึกษา แผนการศึกษา แบบ 1.1
(1) ได้ ลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ โดยมีจานวนหน่ วยครบตามโครงสร้ างหลักสู ตร ไม่ น้อยกว่ า 48 หน่ วยกิต
(2) ได้ ค่าระดับ P (ผ่าน) ในการสอบภาษาต่ างประเทศตามเกณฑ์ ทมี่ หาวิทยาลัยกาหนด
(3) ได้ ค่าระดับ P (ผ่าน) ในการสอบวัดคุณสมบัติ
(4) ได้ ร ะดั บ S (ใช้ ได้ ) ในการสอบวิ ท ยานิ พ นธ์ โดยการสอบปากเปล่ า ขั้ น สุ ด ท้ า ยโดยคณะกรรมการที่ คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ แต่ งตั้ง และนาวิทยานิพนธ์ ทพี่ มิ พ์ และเย็บเล่ มเรียบร้ อยแล้ ว มามอบให้ มหาวิทยาลัยตามระเบียบ
(5) ผลงานวิทยานิพนธ์ จะต้ องได้ รับการตีพมิ พ์หรื อได้ รับการยอมรับให้ ตพี มิ พ์ ในวารสารระดับนานาชาติทมี่ กี รรมการ
ภายนอกมาร่ วมกลัน่ กรอง (Peer Review) ก่ อนการตีพมิ พ์อย่ างน้ อย 2 เรื่ อง โดยผลงานนีจ้ ะต้ องได้ การรับรองจาก
คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์
(6) ต้ องปฏิบัตติ ามเงื่อนไขอื่นๆ ทีค่ ณะวิศวกรรมศาสตร์ และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กาหนด
3.2 การสาเร็จการศึกษา แผนการศึกษา แบบ 2.1 และ 2.2
(1) ได้ ศึกษาลักษณะวิชาต่ างๆ และสอบผ่านครบตามโครงสร้ างหลักสู ตร โดยมีหน่ วยกิตสะสมไม่น้อยกว่ า 48 หน่ วยกิต
(แผนการศึกษาแบบ 2.1) และไม่น้อยกว่ า 78 หน่ วยกิต (แผนการศึกษาแบบ 2.2)
(2) ได้ ค่าเฉลีย่ สะสมไม่ ตา่ กว่ า 3.00
(3) ได้ ค่าระดับ P (ผ่าน) ในการสอบภาษาต่ างประเทศตามเกณฑ์ ทมี่ หาวิทยาลัยกาหนด
(4) ได้ ค่าระดับ P (ผ่าน) ในการสอบวัดคุณสมบัติ
(5) ได้ ร ะดั บ S (ใช้ ได้ ) ในการสอบวิ ท ยานิ พ นธ์ โดยการสอบปากเปล่ า ขั้ น สุ ด ท้ า ยโดยคณะกรรมการที่ คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ แต่ งตั้ง และนาวิทยานิพนธ์ ทพี่ มิ พ์ และเย็บเล่ มเรียบร้ อยแล้ ว มามอบให้ มหาวิทยาลัยตามระเบียบ
(6) ผลงานวิทยานิพนธ์ จะต้องได้ รับการตีพมิ พ์หรื อได้รับการยอมรับให้ ตพี มิ พ์ ในวารสารระดับนานาชาติทมี่ กี รรมการ
ภายนอกมาร่ วมกลัน่ กรอง (Peer Review) ก่ อนการตีพมิ พ์อย่ างน้ อย 1 เรื่ อง โดยผลงานนีจ้ ะต้ องได้ การรับรองจาก
คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์
(7) ต้ องปฏิบัตติ ามเงื่อนไขอื่นๆ ทีค่ ณะวิศวกรรมศาสตร์ และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กาหนด

