ประมวลการสอนรายวิชา 533371 วิศวกรรมขนสง่
หลักสู ตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา
1. รหัสวิชาและชื่อวิชา : 533371 วิศวกรรมขนสง่
533371 TRANSPORTATION ENGINEERING
2. จํานวนหน่ วยกิต : 3(3-0-6)
3. ภาค / ปี การศึกษา : ภาคการศึกษาต้น/ปี การศึกษา 2552
4. รายชื่อผ้ ูสอน :
ชื่อ-นามสกุล
E-mail
ห้องทํางาน
นายสุ รเมศวร์ พิริยะวัฒน์ suramesp@buu.ac.th ภาควิชาวิศวกรรมโยธา

โทรศัพท์ภายใน
3356 กด 16

5. ผู้เรียน : นิสิตภาควิชาวิศวกรรมโยธา ชั้ นปี ที่ 3
6. สถานทีเ่ รียน : ภาควิชาวิศวกรรมโยธา
7. เวลาเรียน : ภาคปกติ วันศุกร์ เวลา 09.00 – 11.50 น.
ภาคพิเศษ วันศุกร์ เวลา 18.00 – 20.50 น.
8. สถานะภาพของวิชา : วิชาเฉพาะบังคับ
9. บพพวิ
ุ ชา : ไมมี่
ี่ ั
่
่ บก
การขนสงทาง
10. คําอธิบายรายวิชา : ความรู ้เบื้ องต้นเกยวกบการคมนาคมขนสงโดยระบบราง
่ าหรับเมืองและภูมิภาค วิศวกรรมจราจร
ทางนํ้ า ทางอากาศ และทางทอ่ การวางแผนการขนสงสํ
่
่ นค้าและหวงโซอุ
่ ่ ปทาน การ
เศรษฐศาสตร์ การขนสง่ การวางแผนระบบขนสงสาธารณะ
การขนสงสิ
่
จัดการด้านการขนสงและการจราจร
11. จดประสงค์
:
ุ
่ วิศวกรรมขนสง่
1. เพื่อให้ผเู ้ รี ยนทราบความหมายของวิศวกรรมขนสง่ และความเชื่อมโยงระหวาง
ั งคมทั้ งในระดับชุมชน ประเทศ และนานาประเทศอยางไร
่
กบสั
่
ี่ องกบวิ
ั ศวกรรมขนสง่ และหนวยงานที
่
ี่ องกบั
2. เพื่อให้ผเู ้ รี ยนทราบขอบขายงานที
่เกยวข้
่เกยวข้
วิศวกรรมขนสง่
3. เพื่อให้ผเู ้ รี ยนทราบหลักการการวางแผนการขนสง่ และการวิเคราะห์ความต้องการเดินทาง
ี่ ั ศวกรรมจราจรระดับพื้นฐาน
4. เพื่อให้ผเู ้ รี ยนทราบหลักการวิเคราะห์เกยวกบวิ
่
5. เพื่อให้ผเู ้ รี ยนทราบหลักการและประเภทของระบบขนสงสาธารณะ

533371 Transportation Engineering

-1-

Dr. Surames Piriyawat

่
6. เพื่อให้ผเู ้ รี ยนสามารถนําหลักเศรษฐศาสตร์ เบื้ องต้นไปประยุกต์ใช้ในชี วิตประจําวันได้อยาง
เหมาะสม
ี่ ั
ิ ญหาจราจรและการนําหลักการควบคุม
7. เพื่อให้ผูเ้ รี ยนมีความรู ้ ความเข้าใจเกยวกบการเกดปั
ความต้องการเดินทางและการจัดการการจราจรมาประยุกต์
่
8. เป็ นพื้นฐานสําหรับวิชา 533372 วิศวกรรมการทาง และการศึกษาด้านวิศวกรรมขนสงและ
่
จราจรในระดับสู งตอไป
12. กิจกรรมการเรียนการสอน :
12.1 การบรรยาย :
สัปดาห์ที่ 1 บทนํา
สัปดาห์ที่ 2 การวางแผนการขนสง่ (1)
สัปดาห์ที่ 3 การวางแผนการขนสง่ (2)
สัปดาห์ที่ 4 การวิเคราะห์ความต้องการเดินทาง (1)
สัปดาห์ที่ 5 การวิเคราะห์ความต้องการเดินทาง (2)
่
สัปดาห์ที่ 6 ระบบขนสงสาธารณะ
สัปดาห์ที่ 7 วิศวกรรมจราจร (1)
สัปดาห์ที่ 8 สอบกลางภาค
สัปดาห์ที่ 9 วิศวกรรมจราจร (2)
สัปดาห์ที่ 10 วิศวกรรมจราจร (3)
สัปดาห์ที่ 11 เศรษฐศาสตร์วศิ วกรรม
สัปดาห์ที่ 12 การประเมินผลกระทบการจราจรและการศึกษาการจอดรถ
สัปดาห์ที่ 13 การควบคุมความต้องการเดินทางและการจัดการการจราจร
่ ่ ปทาน
สัปดาห์ที่ 14 บทนําของลอจิสติกส์และหวงโซอุ
สัปดาห์ที่ 15 สอบปลายภาค
12.2 กิจกรรมฝึ กทักษะ :
1. รายงานกล่มุ หัวข้ อที่ 1: การวางแผนการขนส่ งและการศึกษาความต้ องการเดินทาง
่ ทั้ งหมด ตอไปนี
่
ให้นิสิตเลือกศึกษา 1 หัวข้อ จากหัวข้อยอย
้
1. Trip generation modeling
2. Mode choice modeling
3. Travel behavior analysis
4. Origin-destination studies
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2. รายงานกล่มุ หัวข้ อที่ 2: วิศวกรรมจราจร
่ ทั้ งหมด ตอไปนี
่
ให้นิสิตเลือกศึกษา 1 หัวข้อ จากหัวข้อยอย
้
1. Spot speed studies
2. Volume studies
3. Travel time and delay studies
4. Intersection assessment and signal design
3. รายงานกล่มุ หัวข้ อที่ 3: การขนส่ งสาธารณะ (Public Transportations)
่
่มจะต้องดําเนินการดังตอไปนี
่
นิสิตแตละกลุ
้
ี่ ั
่
1. ค้นคว้าและศึกษาเกยวกบระบบขนสงสาธารณะที
่ให้บริ การในกรุ งเทพมหานครกลุ่มละ 1
ประเภท
่
2. จัดทํารายงานเพื่อสงปลายภาคก
ารศึกษา
่ ้ นเรี ยน
3. นําเสนอผลการศึกษาหน้าชั้ นเรี ยน พร้อมทั้ งเปิ ดโอกาสให้อาจารย์และเพื่อนรวมชั
ี่ ั วข้อที่บรรยาย
ได้ซกั ถามเกยวกบหั
่ อมูลสําหรับให้นิสิตได้คน้ คว้าเพิ่มเติม
4. การศึกษาด้ วยตนเองของนิสิต: การแนะนําเอกสารและแหลงข้
ดังแสดงรายชื่อหนังสื อและเว็บไซต์ที่น่าสนใจไว้ ในหัวข้อที่ 16
5. สื่ อการสอน :
1. สุ รเมศวร์ พิริยะวัฒน์, 2551. เอกสารประกอบการสอนวิชา 533371 วิศวกรรมขนสง่
(Transportation Engineering), 389 หน้า
2. กระดาน ปากกา
3. เครื่ องฉายภาพ (Overhead LCD projector)
่
4. เนื้ อหาการสอนในชั้ นเรี ยนนําเสนอในรู ปของไฟล์พาวเวอร์พอยท์ และแผนใส
13. การประเมินผล :
1. รายงานกลุ่มหัวข้อที่ 1
2. รายงานกลุ่มหัวข้อที่ 2
3. รายงานกลุ่มหัวข้อที่ 3
4. สอบกลางภาค
5. สอบปลายภาค
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14. การวัดผล :
่
่
่
ระดับผลการเรี ยนของนิสิต จะแบงออกตามชวงคะแนนดั
งตอไปนี
้
คะแนน
80 หรื อมากกวา่
75 – 79
70 – 74
65 – 69
60 – 64
55 – 59
50 – 54
น้อยกวา่ 50

ผลการเรี ยน
A
B+
B
C+
C
D+
D
F

หมายเหตุ
1. นิสิตที่มีจาํ นวนการเข้าฟั งบรรยายในชั้ นเรี ยนไมถึ่ งร้อยละ 80 ของจํานวนการบรรยายทั้ งหมด
จะไมมี่ สิทธิเข้าสอบปลายภาค และจะถูกปรับผลการเรี ยนเป็ น F โดยอัตโนมัติ
่ ่ เข้าฟั งบรรยายในครั้ งนั้ น และถือวาขาด
่
2. นิ สิตที่เข้าฟั งบรรยายสายเกนิ 45 นาที จะถือวาไมได้
เรี ยนในครั้ งนั้ น
่
ํ
่
่
3. นิสิตที่เข้าฟังบรรยายตามเกณฑ์ที่กาหนดไว้
แตออกจากชั
กสอน จะถือวาขาด
้ นเรี ยนกอนเวลาเลิ
เรี ยนในครั้ งนั้ น
4. นิ สิตที่ขาดสอบกลางภาคจะไมมี่ สิทธิ สอบปลายภาค และจะถูกปรับผลการเรี ยนเป็ น F โดย
อัตโนมัติ
15. กําหนดการเรียนการสอน :
การสอน จํานวน
ครั้ งที่
คาบ

1

3

2

3

เนื้ อหาวิชา

ิ
กจกรรม

ผูส้ อน

บทนํา: ความหมายและความสําคัญของการขนสง่ ความหมาย
ี่ อ งกบั
และบทบาทของวิ ศ วกรรมขนสง่ สาขาที่ เ กยวข้
ดร. สุ รเมศวร์
่
ี่ อ งกบวิ
ั ศ วกรรมขนสง่ บรรยาย
วิ ศ วกรรมขนสง่ หนวยงานที
่ เ กยวข้
พิริยะวัฒน์
่
่
องค์ประกอบของระบบขนสงและ
การขนสงทางถนน
ทางราง
ทางนํ้ า ทางอากาศ และทางทอ่
การวางแผนการขนสง่ (1): ความหมายของการวางแผนการ
ํ
ขนสง่ กระบวนการวางแผนการขนสง่ การกาหนดแนว
ดร. สุ รเมศวร์
ทางการสํารวจข้อมูลเพื่อการวางแผนการขนสง่ การตรวจสอบ บรรยาย
พิริยะวัฒน์
ข้อ มู ล เพื่ อ การวางแผนการขนสง่ การสํ า รวจจุ ด ต้น ทาง
ปลายทาง
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การสอน จํานวน
ครั้ งที่
คาบ
3

3

4

3

5

3

6

3

7

3

8

3

9

3

10

3

เนื้ อหาวิชา
่
การวางแผนการขนสง่ (2): การสํา รวจการเดิ น ทางระหวาง
พื้นที่ การสํารวจการเดินทางภายในพื้นที่ การนําเสนอข้อมูล
จุดต้นทางปลายทาง และการตรวจสอบความถูกต้องของการ
สํารวจข้อมูล
การวิเคราะห์ความต้องการเดินทาง (1): ปั จจัยที่มีอิทธิ พลตอ่
ความต้ อ งการเดิ น ทาง หลั ก การจุ ดต้ น ทางปลายทาง
่ ่ อง 4 ขั้ นตอน แบบจําลองการเกดการเดิ
ิ
แบบจําลองตอเนื
นทาง
แบบจํา ลองการกระจายการเดิ น ทาง แบบจํา ลองการเลื อ ก
รู ปแบบการเดินทาง และแบบจําลองการแจกแจงการเดินทาง
ิ
การวิเคราะห์ความต้องการเดินทาง (2): แบบจําลองการเกดการ
เดินทาง แบบจําลองการกระจายการเดินทาง แบบจําลองการ
เลื อ กรู ป แบบการเดิ น ทาง และแบบจํา ลองการแจกแจงการ
เดิ นทาง ปฏิ บตั ิ การสํารวจข้อมูลและวิเคราะห์ ความต้องการ
เดินทาง
่
่
ระบบขนสงสาธารณะ
: ความเป็ นมาของระบบขนสงสาธารณะ
่
่ ปแบบ
ความเป็ นมาของระบบขนสงสาธารณะแตละรู
่
องค์ ป ระกอบของระบบขนสงสาธารณะ
ลั ก ษณะการ
่
่ ไมวาจะเป็
่่
ให้บริ การของระบบขนสงสาธารณะแบบตางๆ
น
่
่
การขนสงแบบราง
การขนสงบนถนน
อาทิ รถโดยสารประจํา
่ อาทิ แท็กซี่ Jitney Carpooling
ทาง และรถรับจ้างแบบตางๆ
และ Vanpooling เป็ นต้น รวมถึงการออกแบบและวางแผน
่
ระบบขนสงสาธารณะ
วิศวกรรมจราจร (1): ความหมายของวิศวกรรมจราจร ตัวแปร
ที่ใช้วเิ คราะห์กระแสจราจร ความสัมพันธ์พ้ืนฐานของตัวแปรที่
อธิบายกระแสจราจร

ิ
กจกรรม

ผูส้ อน

บรรยาย

ดร. สุ รเมศวร์
พิริยะวัฒน์

บรรยาย

ดร. สุ รเมศวร์
พิริยะวัฒน์

บรรยาย

ดร. สุ รเมศวร์
พิริยะวัฒน์

บรรยาย

ดร. สุ รเมศวร์
พิริยะวัฒน์

บรรยาย

ดร. สุ รเมศวร์
พิริยะวัฒน์

ดร. สุ รเมศวร์
พิริยะวัฒน์
วิศวกรรมจราจร (2): ระดับการให้บริ การ การสํารวจข้อมูล
ดร. สุ รเมศวร์
บรรยาย
จราจร และการออกแบบสัญญาณไฟจราจรบริ เวณทางแยก
พิริยะวัฒน์
็
วิ ศ วกรรมจราจร (3): การสํ า รวจและเกบรวบรวมข้
อ มู ล
ดร. สุ รเมศวร์
บรรยาย
การจราจร
พิริยะวัฒน์
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การสอน จํานวน
ครั้ งที่
คาบ

11

3

12

3

13

3

14

3

15

3

เนื้ อหาวิชา
เศรษฐศาสตร์ วิศวกรรม: ความหมายของเศรษฐศาสตร์ และ
่ ตราดอกเบี้ ย
เศรษฐศาสตร์ วิศวกรรม ความสัมพันธ์ระหวางอั
่
หรื อผลตอบแทน เวลา และคาของเงิ
น การเปรี ยบเที ยบทาง
่ ย บเทา่
การเงิ น เพื่ อ คัด เลื อ กโครงการ การวิเ คราะห์ มูล คาเที
่ ย บเทารายปี
่
ปั จ จุ บ ัน การวิ เ คราะห์ มู ล คาเที
การวิ เ คราะห์
่ นลงทุน และการวิเคราะห์อตั ราผลตอบแทน
ผลตอบแทนตอเงิ
ผลกระทบการจราจรและการศึกษาการจอดรถ: การศึกษา
ผลกระทบการจราจร ลักษณะพื้นฐานของการศึกษาผลกระทบ
การจราจรขั้ น ตอนและองค์ ป ระกอบหลัก ของการศึ ก ษา
่
ผลกระทบการจราจร การปรั บ ปรุ ง โครงขายถนนโดยรอบ
โครงการ การศึ ก ษาการจอดรถ ประเภทของที่ จ อดรถ
ประเภทของการศึกษาการจอดรถ การวิเคราะห์การจอดรถ
และการออกแบบที่จอดรถ
การควบคุมความต้องการเดินทางและการจัดการการจราจร:
้
สาเหตุ ข องปั ญ หาการจราจรติ ด ขั ด และแนวทางแกไข
ความหมายและหลักการของการควบคุมความต้องการเดินทาง
วัตถุประสงค์ของการนําการควบคุมความต้องการเดินทางมาก
ประยุก ต์ใ ช้ ประเภทของมาตรการควบคุ ม ความต้อ งการ
ั
เดิ นทาง
มาตรการควบคุมความต้องการเดิ นทางกบการ
่
แกปั้ ญหาจราจรในตางประเทศ
การประยุกต์มาตรการควบคุม
ความต้องการเดินทางในประเทศไทย การจัดการการจราจร
และอุปสรรคในการประยุกต์การควบคุมความต้องการเดินทาง
และการจัดการจราจรในประเทศไทย
่ ่ ปทาน: หลักการเบื้ องต้น
บทนําของลอจิสติกส์และหวงโซอุ
่
่ ป ทาน ความห มายและ
ของลอจิ ส ติ ก ส์ และหวงโซอุ
ความสําคัญของลอจิสติกส์ องค์ประกอบของระบบลอจิสติกส์
่
่ ป ทาน และบทบาทของการขนสงที
่ ่ มี
การจัด การหวงโซอุ
่
่ ่ ปทาน
ตอลอจิ
สติกส์และหวงโซอุ
สอบปลายภาค

ิ
กจกรรม

ผูส้ อน

บรรยาย

ดร. สุ รเมศวร์
พิริยะวัฒน์

บรรยาย

ดร. สุ รเมศวร์
พิริยะวัฒน์

บรรยาย

ดร. สุ รเมศวร์
พิริยะวัฒน์

บรรยาย

ดร. สุ รเมศวร์
พิริยะวัฒน์
ดร. สุ รเมศวร์
พิริยะวัฒน์

16. เอกสารประกอบการเรียนการสอน
16.1 เอกสารหลักทีใ่ ช้ ประกอบการสอน
สุ รเมศวร์ พิริยะวัฒน์, 2551. เอกสารประกอบการสอนวิชา 533371 วิศวกรรมขนสง่, ภาควิชา
วิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
533371 Transportation Engineering

-6-

Dr. Surames Piriyawat

16.2 หนังสื ออ่านประกอบ
16.2.1 ภาษาไทย
1. จิรพัฒน์ โชติกไกร, 2549. วิศวกรรมการทาง. สํานักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุ งเทพฯ.
่ โ้ ดยสาร. สํานักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคําแหง กรุ งเทพฯ.
2. ประชด ไกรเนตร, 2541. การขนสงผู
3. วัฒนวงศ์ รัตนวราห, 2545. วิศวกรรมขนสง่. ไลบรารี่ นาย พับลิชชิ่ง กรุ งเทพฯ.
่
4. วิโรจน์ รุ โจปการ, 2544. การวางแผนการขนสงเขตเมื
อง. ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุ งเทพฯ.
16.2.2 ภาษาต่ างประเทศ
1. Banks, J.H., 2002. Introduction to Transportation Engineering. McGraw-Hill, New York.
2. Blank, L, and Tarquin, A., Basics of Engineering Economy. McGraw-Hill, New York.
3. Currin, T.R., 2001. Introduction to Traffic Engineering: A Manual for Data Collection and
Analysis. Brooks/Cole.
4. Garber, N.J. and Hoel, L.A. 2002. Traffic and Highway Engineering. Brooks/Cole.
5. McShane, W.R. and Roess, R.P., 1990. Traffic Engineering. Prentice-Hall, New Jersey.
6. Papacostas, C.S. and Prevedouros, P.D., 2001. Transportation Engineering and Planning.
Prentice-Hall, New Jersey.
7. Roess, R.P., Prassas, E.S., and McShane, W.R., 2004. Traffic Engineering. Pearson Prentice
Hall, New Jersey.
16.3 แหล่ งข้ อมลสํ
ู าหรับค้ นคว้ าและศึกษาเพิม่ เติม
1. Transportation, Humans, and Communities, www.surames.com
2. กระทรวงคมนาคม (Ministry of Transport), http://portal.mot.go.th
3. Federal Highway Administration, United State Department of Transportation.
http://ops.fhwa.dot.gov
4. Federal Transit Administration, United States Department of Transportation.
http://www.fta.dot.gov
5. Transportation Research Board, TRB Publications,
http://www.trb.org/TRB/publications/Publications.asp
6. Maritime Administration Home Page, U.S. Department of Transportation.
www.marad.dot.gov
7. Victoria Transport Policy Institute, TDM encyclopedia. http://www.vtpi.org/tdm/
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17. ความแตกต่ างของประมวลการสอนครังนีแตกต่ างจากครังก่ อนอย่ างไร
1. ปรับเปลี่ยนรายละเอียดการประเมินผล
2. ปรับเปลี่ยนรายละเอียดการวัดผล
3. ปรับเปลี่ยนรายละเอียดของเอกสารประกอบการเรี ยนการสอน
18. รปแบบการสอนที
ใ่ ช้ เป็ นแบบใด
ู
1. บรรยาย
2. การเรี ยนรู ้จากกรณี ปัญหา
3. การเรี ยนรู ้แบบแสวงหาความรู ้ได้ดว้ ยตนเอง
4. การเรี ยนรู ้จากการทํางาน
ํ
หมายเหตุ : กาหนดการเรี
ยนการสอนนี้ อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามประกาศของมหาวิทยาลัย และ/หรื อ
่ เ้ รี ยนและผูส้ อน
ข้อตกลงระหวางผู
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