คานา
หลั ก สู ต รวิ ศ วกรรมศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าวิ ศ วกรรมโยธา ฉบั บ นี้ เ ป็ น หลั ก สู ต รปรั บ ปรุ ง
ปีพุทธศักราช 2558 ทีไ่ ด้มีการปรับปรุงจากหลักสูตรปีพุทธศักราช 2555 ในการปรับปรุงครั้งนี้ได้พิจารณา
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ร ะดับอุดมศึกษาแห่ งชาติ ปีพุทธศักราช 2552 และระเบียบข้อบังคับของ
สภาวิศวกร รวมทั้งให้สอดคล้องกับปรัชญาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีและเป้าหมายของ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ในอันที่จะผลิตวิศวกรทางด้านวิศวกรรมโยธา ที่มีความรู้และความชานาญด้านการ
ปฏิบัติ โดยกาหนดให้ มีชั่ว โมงปฏิบัติมากขึ้น ได้เพิ่มเติม รายวิชาการปฏิบัติงานเชิงวิศวกรรม เพื่อให้
สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยที่ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติมืออาชีพ โดยหลักสูตรปรับปรุงนี้จะมี
ประสิ ทธิภ าพและประสิ ทธิผ ลในการผลิ ตบัณฑิ ตที่มี คุณภาพ คุณ ลั กษณะ และศัก ยภาพที่เหมาะสม
ตรงกับความต้องการขององค์กรผู้ใช้บัณฑิต หน่วยงานหรือสถานประกอบการต่าง ๆ อันจะก่อให้เกิด
ประโยชน์ต่อประเทศชาติและสังคมต่อไป
หลั ก สู ต รฉบั บ นี้ มี ส่ ว นที่ ส าคั ญ ประกอบด้ ว ย 8 หมวด ได้ แ ก่ ข้ อ มู ล ทั่ ว ไป ข้ อ มู ล เฉพาะ
ของหลักสูตร ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์
การสอนและการประเมินผล หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา การพัฒนาคณาจารย์ การประกัน
คุณภาพหลั กสูตร การประเมินและปรั บปรุงการดาเนินการของหลักสูตร ซึ่งการนาเอาหลักสูตรไปใช้
ในการเรียนการสอนควรพิจารณาให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เพื่อช่วยให้สามารถใช้หลักสูตรนี้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพต่อไป
คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
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3 ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร
4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล
5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา
6 การพัฒนาคณาจารย์
7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
8 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของหลักสูตร
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ค กฎ ระเบียบ ข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาระดับในปริญญาตรี
ง ตารางสมรรถนะของสาขาวิศวกรรมโยธา
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10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จาเป็นต้องนามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
การพั ฒ นาและความก้ า วหน้ า ทางด้ า นวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี มี ค วามสํ า คั ญ เป็ น อย่ า งยิ่ ง
ต่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีการผลิต ทําให้เกิด
การพัฒนาและขยายตัวของภาคการผลิตอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง ทั้งในระดับอุตสาหกรรมธุรกิจขนาดกลางและย่อม
ซึ่ งต้ องการวิ ศวกรที่ มี ความรู้ ทั้ งด้ านทฤษฎี และปฏิ บั ติ ที่ ส ามารถทํ างานได้ สามารถพั ฒ นาขี ดความสามารถ
ในการแข่งขันทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ การพัฒนาทางเศรษฐกิจสามารถทําได้จากการเร่ งพัฒนาความรู้
การถ่ายทอดความรู้ และการปรั บใช้เทคโนโลยี จากภายนอกเพื่ อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพภาคการผลิ ตภายในประเทศ
ซึ่งการพัฒนาขีดความสามารถทางการแข่งขันทุกระดับได้ถูกกําหนดไว้อย่างชัดเจนในทิศทาง หรือยุทธศาสตร์
การพัฒนาประเทศในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559)
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาเป็นศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์โดยตรง จึงเป็นสาขา
หนึ่ งที่ มีค วามสํ า คัญ ต่อ การพัฒ นาทางเศรษฐกิจ ในภาคการผลิ ต ทํา ให้ ต้อ งมีก ารพัฒ นาองค์ ความรู้ ทางด้ า น
วิศวกรรมโยธาอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความรู้และสามารถบูรณาการความรู้ด้านวิศวกรรมโยธากับสาขาอื่นๆ
เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและทําให้ ประเทศสามารถพึ่งพาเทคโนโลยีตนเองและสามารถแข่งขันทางการค้า
ในตลาดโลกได้
11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
สืบ เนื่องจากการขยายตัวอย่างต่อเนื่องของภาคการผลิตในอุตสาหกรรมและความต้องการพึ่งพา
เทคโนโลยีตนเอง ก่อให้เกิดการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม ซึ่งความสําคัญของการพัฒนาเทคโนโลยีนั้น ส่งผล
ต่อการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การพึ่งพาเทคโนโลยีตนเองที่เป็นรูปธรรม การบริหารจัดการทรัพยากรทางด้าน
วิศวกรรมศาสตร์ การควบคุมมลภาวะและสิ่งแวดล้ อมจากการผลิตพลังงานไฟฟ้า การเพิ่มโอกาสการแข่งขัน
ทางการค้า และการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ สิ่งเหล่านี้ล้วนมีผลต่อการมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และเพื่อสร้าง
ความมั่นคงให้กับประชากร ชุมชนและธุ รกิจ การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวต้องมีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในผลกระทบ
ต่อ สั ง คมและวั ฒ นธรรม รวมถึง การมี คุณ ธรรม จริ ย ธรรม จะช่ ว ยให้ มี ก ารเปลี่ ย นแปลงการพั ฒ นาประเทศ
ในรูปแบบที่เหมาะสมกับวิถีสังคมไทย
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12. ผลกระทบจากข้อ 11 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยฯ
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
การพัฒนาและเสริมสร้างองค์ความรู้ เทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์ โดยเฉพาะทางด้านวิศวกรรมศาสตร์
จําเป็นต้องมีการเรียนการสอนที่มีกระบวนการวิจัยเป็นกระบวนการศึกษานํา ซึ่งหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิ ช าวิศ วกรรมโยธานี้ ได้ถู ก พั ฒ นาขึ้ นเพื่ อ ตอบสนองต่ อ ความต้ อ งการ ในการผลิ ต บุ ค ลากรที่ มี ค วามรู้
ความชํานาญทางสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา เพื่อรองรับการพัฒนาเทคโนโลยีของประเทศ เป็นการสร้างศักยภาพ
ให้ประเทศสามารถพึ่งพาตนเองทางเทคโนโลยี โดยเน้น การสร้างองค์ความรู้ใหม่ เทคโนโลยีทางด้านกระบวน
การผลิต การปรับปรุงคุณภาพ การควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม และสามารถประยุกต์
หรือบูรณาการเทคโนโลยีด้านวิศวกรรมโยธา ได้อย่างหลากหลาย อาทิ ด้านพลังงานทดแทน ด้านสิ่งแวดล้อม
ด้านวัสดุ และด้านชีววิทยาศาสตร์ เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อให้มีการใช้ทรัพยากรและวัตถุดิบที่มีอยู่อย่างมีประสิทธิภาพ
สามารถเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันด้านการผลิตเพื่อส่งออกและทดแทนการนําเข้า รวมทั้งส่งเสริมให้ประชาชน
มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีทั้งทางสังคม วัฒนธรรม และสวัสดิภาพสิ่งแวดล้อม โดยหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิช าวิศ วกรรมโยธานี้ สามารถสร้ างวิศวกรหรือนั กวิจั ยที่มี ความรู้แ ละความสามารถในการทํ างานวิจั ย
ที่ มี คุ ณ ภาพ เป็ น การยกระดั บ การศึ ก ษาของชาติ เพื่ อ ให้ ส ามารถผลิ ต บุ ค ลากร นั ก วิ ช าการอย่ า งมี คุ ณ ภาพ
และยั งช่ ว ยส่ งเสริ มให้ การเรี ย นการสอนของภาควิช าวิศวกรรมโยธา มีความเข้มแข็งด้านการพัฒ นางานวิจัย
และวิชาการ ตามมาตรฐานสากล สามารถชี้นําและกําหนดทิศทางความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีสาขาวิชา
วิศวกรรมโยธาในระดับประเทศ และสอดคล้องต่อแนวทางการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน
12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยฯ
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา เป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นด้านทักษะการปฏิบัติ
และการสร้างนวัตกรรมที่มีคุณภาพ ทั้งนี้เป็นไปตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีในการจัด
การศึกษาวิชาชีพระดับอุดมศึ กษาบนพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างมีคุณภาพ และสร้างงานวิจัยและ
นวัตกรรม รวมถึงการถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ รวมทั้งสอดคล้อง
กับปรัชญาของมหาวิทยาลัยที่มุ่งเน้นการพัฒนากําลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นอกจากนี้หลักสู ตร
ยังมีการส่ งเสริ มความสําคัญของคุณธรรม จริยธรรมทั้งนี้เพื่อให้ บัณฑิต สาขาวิช าวิศวกรรมโยธา ตระหนักถึง
ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม รวมถึงการทํานุบํารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม
13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของมหาวิทยาลัยฯ
13.1 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้เปิดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่น
รายวิ ช าในหมวดวิช าศึ กษาทั่ ว ไป ได้แก่ กลุ่ ม วิช าสั งคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ กลุ่ มวิช าภาษา
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ กลุ่มวิชาพลศึกษาหรือนันทนาการ และกลุ่มวิชาบูรณาการ เปิดสอนโดย
คณะศิลปศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สําหรับกลุ่มวิชาบูรณาการ อาจสอนโดยคณะต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
รายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ ได้แก่ กลุ่มวิชาพื้นฐานทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ กลุ่มวิชาพื้นฐาน
ทางวิศวกรรม กลุ่มวิชาบังคับทางวิศวกรรม กลุ่มวิชาเลือกทางวิศวกรรม และกลุ่มวิชาเสริมสร้างประสบการณ์
ในวิชาชีพ เปิดสอนโดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและคณะวิศวกรรมศาสตร์ ดังนี้
วิชาเฉพาะพื้นฐาน แบ่งเป็น 2 กลุ่มย่อย คือ กลุ่มวิชาพื้นฐานทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ และ
กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรม โดยกลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรมแบ่งเป็น 2 กลุ่มย่อย คือ กลุ่มวิชาพื้นฐานทาง
วิศวกรรมหลัก และกลุ่มวิชาพื้นฐานเพิ่มทักษะทางวิศวกรรม
วิชาเฉพาะด้าน แบ่งเป็น 3 กลุ่มย่อย คือ กลุ่มวิชาบังคับทางวิศวกรรม กลุ่มวิชาเลือกทางวิศวกรรม
และกลุ่มวิชาเสริมสร้างประสบการณ์ในวิ ชาชีพ โดยกลุ่มวิชาบังคับทางวิศวกรรม แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มย่อย คือ
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กลุ่ มวิช าบั งคับ ทางวิศวกรรมหลั ก และกลุ่ มวิช าบังคับ บูรณาการทางวิศวกรรม กลุ่ มวิช าเลื อกทางวิศวกรรม
เป็ น กลุ่ ม วิ ช าเลื อ กเพื่ อ ความเป็ น เลิ ศ ทางวิ ศ วกรรม กลุ่ ม วิ ช าเสริ ม สร้ า งประสบการณ์ ใ นวิ ช าชี พ แบ่ ง เป็ น
2 ทางเลือก คือ สหกิจศึกษา และฝึกงาน นักศึกษาออกสหกิจศึกษาและฝึกงานในสถานประกอบการในประเทศ
หรือต่างประเทศ
รายวิชาในหมวดวิชาเลือกเสรี เปิดสอนโดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้ภาควิชา/หลักสูตรอื่นต้องมาเรียน
นักศึกษาในหลักสูตรอื่นๆ ที่ต้องการศึกษารายวิชาต่างๆ ในหลักสูตรนี้ในลักษณะของวิชาเลือกเสรี
ให้อยู่ในดุลยพินิจของกรรมการหลักสูตร และ/หรืออาจารย์ผู้สอนในรายวิชานั้นๆ
13.3 การบริหารจัดการ
กําหนดอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรของภาควิชา ประสานงานกับอาจารย์ผู้แทนจากภาควิชาอื่นหรือ
หลักสูตร คณะอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อบริหารจัดการการเรียนการสอนให้มีผลมาตรฐานการเรียนรู้เป็นไปตามที่ระบุ
ในหลักสูตร รวมทั้งกําหนดให้อาจารย์ผู้สอนจัดทํารายละเอียดของวิชาและรายงานผลการดําเนินการของรายวิชา
เพื่อเป็นมาตรฐานในการติดตามและประเมินคุณภาพการเรียนการสอน

หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสาคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.1 ปรัชญา
ต้องการให้บัณฑิตมีความรู้ความสามารถทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ ทั้งด้านทฤษฎีและปฏิบัติ ประกอบกับ
มีคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อตอบสนองตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน
1.2 วัตถุประสงค์
1.2.1 ผลิตบัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมโยธาให้ มีคุณธรรมจริยธรรม มีสัมมาคารวะ รู้จักกาลเทศะ ทํา
หน้าที่เป็นพลเมืองดี รับผิดชอบต่อตนเอง สังคม วิชาชีพ และปฏิบัติตนภายใต้จรรยาบรรณวิชาชีพด้วยความ
ซื่อสัตย์สุจริต และเสียสละ
1.2.2 ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ในศาสตร์ที่เกี่ยวข้องทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ สามารถประยุกต์ใช้ศาสตร์
ดังกล่าวอย่างเหมาะสมเพื่อการประกอบวิชาชีพของตน และการศึกษาต่อในระดับสูงขึ้นไปได้
1.2.3 ผลิตบัณฑิตให้มีความใฝ่รู้ในองค์ความรู้ และเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
สามารถพัฒนาองค์ความรู้ที่ตนมีอยู่ให้สูงขึ้นไป เพื่อพัฒนาตนเอง พัฒนางาน พัฒนาสังคมและประเทศชาติ และ
ให้คิดเป็น ทําเป็น มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สามารถเลือกวิธีแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม
1.2.4 ผลิตบัณฑิตให้มีมนุษยสัมพันธ์และสามารถทํางานร่วมกับผู้อื่นได้ดี มีทักษะด้านการทํางานเป็นหมู่
คณะ สามารถบริหารจัดการการทํางานได้อย่างเหมาะสม และเป็นผู้มีทัศนคติที่ดีในการทํางาน
1.2.5 ผลิ ต บั ณ ฑิ ต ให้ มี ทั ก ษะการวิ เ คราะห์ เ ชิ ง ตั ว เลขการ ติ ด ต่ อ สื่ อ สารและการใช้ ภ าษาไทย
ภาษาต่างประเทศ และศัพท์ทางเทคนิคในการติดต่อสื่อสาร รวมถึงการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้เป็นอย่างดี
1.2.6 ผลิ ต บั ณ ฑิ ต ให้ มี ทั ก ษะทางด้ า นปฏิ บั ติ ใ นงานวิ ช าชี พ เฉพาะ และสามารถนํ า ไปบู ร ณาการ
เพื่อประกอบอาชีพทางด้านวิศวกรรม
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2. แผนพัฒนาปรับปรุง
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง
1. ปรับปรุงหลักสูตร ให้มีมาตรฐาน
ตามที่ สกอ.กําหนด และตรงตาม
ความต้องการของตลาดแรงงาน
ตรวจสอบและปรับปรุงหลักสูตรให้
มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานและ
ข้อบังคับของ สภาวิศวกร

2. พัฒนาศักยภาพของบุคลากร
ผู้สอน

3. พัฒนาห้องปฏิบัติการ

4. สถานประกอบการ/
ภาคอุตสาหกรรม

กลยุทธ์
- พัฒนาหลักสูตรตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ (TQF)
- ติดตามประเมินการใช้หลักสูตร
อย่างสม่ําเสมอ
- จัดหลักสูตรให้มีรายวิชา
สอดคล้องกับมาตรฐานวิชาชีพ
ตามเกณฑ์ของสภาวิศวกร
- ปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัย
โดยมีการพิจารณาปรับปรุง
หลักสูตรทุกๆ 5 ปี

หลักฐาน/ตัวบ่งชี้
- เอกสารกระบวนการที่เกี่ยวข้อง
กับการปรับหลักสูตร
- รายงานผลการติดตามและ
ประเมินหลักสูตร
- หลักสูตรเป็นไปตามมาตรฐาน
และเกณฑ์ข้อบังคับของสภาวิศวกร
- หลักสูตรที่เกี่ยวข้องผ่านการ
รับรองจากสภาวิศวกร

- สนับสนุนบุคลากรด้านการเรียน
การสอนเพื่อให้เกิดความเข้มแข็ง
ด้านวิชาการ อาทิ การอบรม
การปฏิบัติงานร่วมกับสถาน
ประกอบการและการศึกษาต่อ
- จัดหางบประมาณในการจัดซื้อ
เครื่องมือในห้องปฏิบัติการ
เพื่อสนับสนุนและส่งเสริม
การเรียนการสอนและการวิจัย
- จัดหลักสูตรให้มีรายวิชาสหกิจ
ศึกษา/ฝึกงานทางวิศวกรรมโยธา
ในสถานประกอบการ
- ส่งเสริมให้อาจารย์เข้าไป
มีส่วนร่วมกับสถานประกอบการ
อาทิเช่น งานบริการวิชาการ
งานวิจัยร่วม และเพิ่มพูนความรู้
และทักษะทางวิชาชีพ

- อาจารย์ผู้สอนประจําหลักสูตร
ทุกคนได้รับการสนับสนุนในการ
เข้ารับการอบรมหรือพัฒนาตนเอง/
คุณวุฒิอาจารย์ที่เพิ่มขึ้น
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- เอกสารการขอจัดซื้อครุภัณฑ์
ประจําปี
- หนังสือขอความอนุเคราะห์และ
หนังสือตอบรับการไปฝึกปฏิบัติ
เพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะ
ทางวิชาชีพในสถานประกอบการ
ของบุคลากรสายวิชาการ

หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
การจั ดการศึ กษาเป็ น ระบบทวิ ภ าค ในปีก ารศึ กษาหนึ่ง จะแบ่ง ออกเป็น สองภาคการศึ กษา ซึ่ง เป็น ภาค
การศึกษาบังคับ แบ่งออกเป็นภาคการศึกษาที่หนึ่ง และภาคการศึกษาที่สอง มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า สิบห้า
สัปดาห์ต่อหนึ่งภาคการศึกษา ทั้งนี้ไม่รวมเวลาสําหรับการสอบด้วย
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
มีการจัดการเรียนการสอนภาคฤดูร้อน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของคณะกรรมการประจําหลักสูตร
1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค
-ไม่มี2. การดาเนินการหลักสูตร
2.1 วัน-เวลาในดาเนินการเรียนการสอน
ภาคการศึกษาที่ 1
เดือนสิงหาคม - ธันวาคม
ภาคการศึกษาที่ 2
เดือนมกราคม - พฤษภาคม
ภาคการศึกษาฤดูร้อน เดือนมิถุนายน - กรกฎาคม
2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
2.2.1 ผู้สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า สายวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ หรือ
สําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สายช่างอุตสาหกรรมทุกสาขาหรือเทียบเท่า
2.2.2 ผู้ สํ า เร็ จ การศึ ก ษาระดั บ ประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ ชั้ น สู ง (ปวส.) สาขาวิ ช าช่ า งก่ อ สร้ า ง ช่ า ง โยธา
ช่างสํารวจ เทคโนโลยีขนส่ง การบริหารงานก่อสร้าง และช่างเขียนแบบโยธา หรือเทียบเท่า โดยใช้วิธีการเทียบโอน
ตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ว่าด้วยการเทียบโอนผลการเรียน พ.ศ. 2550 หรือ
2.2.3 มีคุณสมบัติอื่น ๆ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจําคณะ
2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า
เนื่ อ งจากการปรั บ ตั ว จากการเรี ย นในระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษาหรื อ ระดั บ ประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ
มาเป็นการเรียนในระดับอุดมศึกษา มีรูปแบบที่แตกต่างไปจากเดิม เนื้อหารายวิชามีความเข้มข้นมากขึ้น โดยเฉพาะ
รายวิชาชีพซึ่งต้องอาศัยรายวิชาพื้นฐานทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ อาทิ รายวิชาแคลคูลั ส รายวิชาฟิสิกส์และรายวิชา
ภาษาอังกฤษ ซึ่งเป็นส่วนสนับสนุนในการเรียนการสอนเข้าสู่เกณฑ์มาตรฐานสากล แต่จากประสบการณ์ในหลักสูตร
ที่ใช้ประกอบการเรี ย นการสอน ก่อนจะมีห ลักสู ตรปรับปรุงฉบับนี้พบว่า รายวิช าพื้นฐานต่างๆ เหล่ านี้ นักศึกษา
มีความรู้ที่ไม่เพีย งพอต่อการมาต่อยอดในระดับอุดมศึกษา ทําให้เกิดปัญหา ในระหว่างการเรียนการสอนภาคปกติ
ทั้งตัวผู้สอนและผู้เรียน
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2.4 กลยุทธ์ในการดาเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3
1. จัดให้มีการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ แนะนําการวางเป้าหมายชีวิต เทคนิคการเรียนในมหาวิทยาลัยฯ และ
การแบ่งเวลาในการเรียนและการทํากิจกรรม
2. มอบหมายหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาให้แก่อาจารย์ทุกคน ทําหน้าที่สอดส่องดูแล ตักเตือน ให้คําปรึกษา
แนะนํา และการติดตามการเรียนของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่อยู่ในความดูแลจากอาจารย์ผู้สอน ดังนั้นนักศึกษาทุกคน
จะมีอาจารย์ที่ปรึกษาซึ่งสามารถเข้าพบเพื่อขอคําแนะนําได้
3. จัดสอนเสริมในรายวิชาพื้นฐานดังกล่าว โดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะศิลปศาสตร์ หรือ
คณะที่เกี่ยวข้อง
4. จัดกิจกรรมให้กับนักศึกษาทางด้านวิชาการให้มีความสัมพันธ์ระหว่างรุ่นพี่และรุ่นน้องภายใต้การดูแลของ
อาจารย์ที่ปรึกษา และจัดกิจกรรมสอนเสริม
2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้สาเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี
จานวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา
จานวนนักศึกษา
2558
2559
2560
2561
ชั้นปีที่ 1
60
60
60
60
ชั้นปีที่ 2
60
60
60
ชั้นปีที่ 3
60
60
ชั้นปีที่ 4
60
รวม
60
120
180
240
คาดว่าจะจบการศึกษา
60

2562
60
60
60
60
240
60

2.6 งบประมาณตามแผน
2.6.1 งบประมาณรายรับ (หน่วย : บาท)
รายละเอียดรายรับ
ค่าบํารุงการศึกษา
/ค่าลงทะเบียน
เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
รวมรายรับ

2558

2559

ปีงบประมาณ
2560

2561

2562

128,000,000 131,200,000 134,400,000 137,600,000 140,800,000
137,315,500 145,478,300 153,641,100 161,803,900 169,966,700
265,315,500 276,678,300 288,041,100 299,403,900 310,766,700
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2.6.2 งบประมาณรายจ่าย (หน่วย : บาท)
หมวดเงิน
ก. งบดาเนินการ
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากร
2. ค่าใช้จ่ายดําเนินงาน
(ไม่รวม3)
3. ทุนการศึกษา
4. รายจ่ายระดับ
มหาวิทยาลัย
(รวม ก)
ข. งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
(รวม ข)
รวม (ก) + (ข)
จํานวนนักศึกษา
ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษา

2558

2559

ปีงบประมาณ
2560

85,647,200

89,469,700

93,292,200

97,114,700

100,937,200

25,997,100
-

26,037,400
-

26,077,700
-

26,118,000
-

26,158,300
-

2561

2562

57,600,000 59,040,000 60,480,000 61,920,000 63,360,000
169,244,300 174,547,100 179,849,900 185,152,700 190,455,500
33,120,000 37,420,000 41,720,000 46,020,000 50,320,000
33,120,000 37,420,000 41,720,000 46,020,000 50,320,000
202,364,300 211,967,100 221,569,900 231,172,700 240,775,500
4,000
4,100
4,200
4,300
4,400
50,591
51,699
52,755
53,761
54,722

*หมายเหตุ จํานวนนักศึกษารวมหลักสูตรเก่าและหลักสูตรปรับปรุง ค่าใช้จา่ ยต่อหัวนักศึกษาเฉลี่ย 52,706 บาทต่อปี

2.7 ระบบการศึกษา
ระบบการศึกษาเป็นแบบชั้นเรียน และเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีว่าด้วย
การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2550 (ภาคผนวก ค)
2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบันอุดมศึกษา
นั ก ศึ ก ษาที่ เ คยศึ ก ษาในสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาอื่ นมาก่ อ น เมื่ อเข้ า ศึ ก ษาในหลั ก สู ต รนี้ สามารถเที ย บโอน
หน่ ว ยกิตได้ ตามระเบี ย บมหาวิท ยาลั ย เทคโนโลยี ราชมงคลธัญบุ รีว่า ด้ว ยการเทีย บโอนผลการเรียน พ.ศ. 2550
ข้ อ บั ง คั บ มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลธั ญ บุ รี ว่ า ด้ ว ยการศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี พ.ศ. 2550 และระเบี ย บ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ว่าด้วยการเทียบโอนผลการเรียน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2552
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3.1.3 รายวิชา
- รหัสวิชา
การกําหนดรหัสรายวิชา ในหลักสูตร ประกอบด้วยตัวเลขทั้งหมด 8 ตัว ซึ่งจําแนกตามแผนภูมิต่อไปนี้
คณะ
คณะ
ภาควิ
ภาควิชชาา
สาขาวิชชา า
สาขาวิ
แขนงวิ
วิชาเอก ชา/กลุ่มวิชา
ปีททีี่ค่ควรศึ
วรศึกกษาษา
ชา ชา
ลลําาดัดับบวิวิชชาในหมวดวิ
าในหมวดวิ

X X– X X X – X
1 2 3 4 5
6
ตําแหน่งที่
ตําแหน่งที่
ตําแหน่งที่
ตําแหน่งที่
ตําแหน่งที่
ตําแหน่งที่

1–2
3
4
5
6
7-8

X X
7 8
แทน
แทน
แทน
แทน
แทน
แทน

คณะ
ภาควิชา
สาขาวิชา
วิชาเอก
ปีที่ควรศึกษา
ลําดับวิชาในหมวดวิชา

ความหมายของเลขรหัสการจัดชั่วโมงเรียน
หน่วยกิต
คาบเรียนทฤษฎี

คาบเรียนปฏิบัติ
ชั่วโมงการศึกษานอกเวลา

X (X - X - X)
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- รายวิชา
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
30 หน่วยกิต
1.1 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 6 หน่วยกิต ให้เลือกศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้
1.1.1 รายวิชาสังคมศาสตร์ 3 หน่วยกิต
01-110-003
มนุษยสัมพันธ์
Human Relations
01-110-004
สังคมกับสิ่งแวดล้อม
Society and Environment
01-110-012
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
Sufficiency Economy for Sustainable
Development
01-110-013
สังคมกับการเมืองการปกครองไทย
Society with Thai Politics and Government
01-110-015
กฎหมายแรงงาน
Labor Law
1.1.2 รายวิชามนุษยศาสตร์ 3 หน่วยกิต
01-210-001
สารนิเทศและการเขียนรายงานทางวิชาการ
Information and Academic Report Writing
01-210-006
มนุษย์กับปรัชญา
Man and Philosophy
01-210-007
ตรรกะในชีวิตประจําวัน
Logic in Daily Life
01-210-008
การใช้เหตุผลและจริยธรรม
Reasoning and Ethics
01-210-013
วัฒนธรรมไทย
Thai Culture
1.2 กลุ่มวิชาภาษา 12 หน่วยกิต ให้ศึกษา 9 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้
01-320-001
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1
English for Communication 1
01-320-002
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2
English for Communication 2
01-320-003
สนทนาภาษาอังกฤษ
English Conversation
และให้เลือกศึกษา 3 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้
01-310-001
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
Thai for Communication
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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(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

01-310-006
01-310-007
01-310-009
01-320-004
01-320-006
01-320-007
01-320-008
01-330-001
01-330-007
01-341-001
01-342-001
01-343-001
01-344-001

การอ่านและการเขียนทางวิชาการ
Academic Reading and Writing
การเขียนเชิงวิชาชีพ
Writing for Careers
ศิลปะการพูด
Arts of Speaking
การอ่านภาษาอังกฤษ
English Reading
ภาษาอังกฤษเพื่อวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
English for Science and Technology
ภาษาอังกฤษเพื่อการนําเสนอ
English for Presentations
การเขียนสําหรับชีวิตประจําวัน
Writing for Everyday Life
ภาษาจีนพื้นฐาน
Basic Chinese
สนทนาภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น
Basic Japanese Conversation
ภาษาเขมรเบื้องต้น
Basic Khmer
ภาษาบาฮาซาเบื้องต้น
Basic Bahasa
ภาษาพม่าเบื้องต้น
Basic Burmese
ภาษาเวียดนามเบื้องต้น
Basic Vietnamese

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
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 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ 6 หน่วยกิต ให้ศึกษา 3 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้
09-000-001
ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
3(2-2-5)
Computer and Information Technology Skills
และให้เลือกศึกษา 3 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้
09-111-050
คณิตศาสตร์ทั่วไป
3(3-0-6)
General Mathematics
09-121-045
สถิติทั่วไป
3(3-0-6)
General Statistics
09-311-051
ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม
3(3-0-6)
Life and Environment
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09-311-052
09-410-044

ชีววิทยากับเศรษฐกิจพอเพียง
Biology and Sufficiency Economy
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Science and Technology

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

1.4 กลุ่มวิชาพลศึกษาหรือนันทนาการไม่น้อยกว่า 1 หน่วยกิต ให้เลือกศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้
01-610-001
กีฬาประเภทบุคคล
1(0-2-1)
Individual Sports
01-610-002
กีฬาประเภททีม
1(0-2-1)
Team Sports
01-610-003
นันทนาการ
1(0-2-1)
Recreation
01-610-005
การจัดและการบริหารค่ายพักแรม
3(3-0-6)
Camping Management
01-610-006
การฝึกด้วยน้ําหนักเพื่อสุขภาพ
3(2-2-5)
Weight Training for Health
01-610-008
ลีลาศเพื่อสุขภาพ
3(2-2-5)
Social Dance for Health
1.5 กลุ่มวิชาบูรณาการ 5 หน่วยกิต ให้ศึกษา 3 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้
01-000-001
ทักษะทางสังคม
Social Skills
และให้เลือกศึกษา 2 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้
01-010-001
วิถีชีวิตสังคมไทยในยุคโลกาภิวัตน์
Thai Life Style in Globalization
01-010-009
ทักษะการเรียนรู้สู่ความสําเร็จ
Learning Skill for Success
01-010-010
การพัฒนาบุคลิกภาพ
Personality Developmen
01-010-013
การพัฒนาชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
Friendly Environment for Life Development
01-010-014
การควบคุมน้ําหนักและรูปร่างเพื่อสุขภาพ
Weight Control and Body Shapes for Health
01-010-016
มนุษย์กับวิถีชีวิตที่งดงาม
Man and Decent Life
01-310-017
มองโลกผ่านวรรณกรรม
Life Seen through Literature
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3(3-0-6)
3(3-0-6)
2(2-0-4)
3(3-0-6)
2(2-0-4)
2(1-2-3)
2(2-0-4)
2(2-0-4)

01-310-018
04-000-301
09-090-010

สุนทรียภาพของภาษาไทยในบทเพลง
Aesthetics of Thai Language in Songs
การจัดการในองค์กรอุตสาหกรรม
Industrial Organization Management
วิทยาศาสตร์กับธรรมชาติ
Science and Nature

2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)

2. หมวดวิชาเฉพาะ 113 หน่วยกิต
2.1 วิชาเฉพาะพื้นฐาน 54 หน่วยกิต
2.1.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 21 หน่วยกิต ให้ศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้
09-111-141
แคลคูลัสสําหรับวิศวกร 1
3(3-0-6)
Calculus for Engineers 1
09-111-142
แคลคูลัสสําหรับวิศวกร 2
3(3-0-6)
Calculus for Engineers 2
09-111-243
แคลคูลัสสําหรับวิศวกร 3
3(3-0-6)
Calculus for Engineers 3
09-210-121
เคมีสําหรับวิศวกร
3(3-0-6)
Chemistry for Engineers
09-210-122
ปฏิบัติการเคมีสําหรับวิศวกร
1(0-3-1)
Chemistry Laboratory for Engineers
09-410-141
ฟิสิกส์สําหรับวิศวกร 1
3(3-0-6)
Physics for Engineers 1
09-410-142
ปฏิบัติการฟิสิกส์สําหรับวิศวกร 1
1(0-3-1)
Physics Laboratory for Engineers 1
09-410-143
ฟิสิกส์สําหรับวิศวกร 2
3(3-0-6)
Physics for Engineers 2
09-410-144
ปฏิบัติการฟิสิกส์สําหรับวิศวกร 2
1(0-3-1)
Physics Laboratory for Engineers 2
2.1.2 กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรม 33 หน่วยกิต
1) กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรมหลัก 24 หน่วยกิต ให้ศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้
04-110-201
ความแข็งแรงของวัสดุ 1
3(3-0-6)
Strength of Materials 1
04-114-201
ชลศาสตร์
3(3-0-6)
Hydraulics
04-121-201
การสํารวจ
3(2-3-5)
Surveying
04-311-202
กลศาสตร์วิศวกรรม
3(3-0-6)
Engineering Mechanics
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04-411-102

เขียนแบบวิศวกรรม
3(2-3-5)
Engineering Drawing
04-621-101
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
3(2-3-5)
Computer Programming
04-720-201
วัสดุวิศวกรรม
3(3-0-6)
Engineering Materials
09-111-337
สมการเชิงอนุพันธ์
3(3-0-6)
Differential Equations
2) กลุ่มวิชาพื้นฐานเพิ่มทักษะทางวิศวกรรม 9 หน่วยกิต ให้ศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้
04-000-101
การปฏิบัติงานเชิงวิศวกรรม
2(0-6-4)
Engineering Workshop
04-110-204
เขียนแบบวิศวกรรมโยธา
3(1-6-4)
Civil Engineering Drawing
04-114-302
ปฏิบัติการชลศาสตร์
1(0-3-1)
Hydraulic Laboratory
04-411-101
การฝึกพื้นฐานทางวิศวกรรม
3(1-6-4)
Basic Engineering Training
2.2 วิชาเฉพาะด้าน 58 หน่วยกิต
2.2.1 กลุ่มวิชาบังคับทางวิศวกรรม 38 หน่วยกิต
1) กลุ่มวิชาบังคับทางวิศวกรรมหลัก 34 หน่วยกิต ให้ศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้
04-110-202
เทคโนโลยีคอนกรีต
3(2-3-5)
Concrete Technology
04-110-203
ปฏิบัติการทดสอบวัสดุ
1(0-3-1)
Materials Testing Laboratory
04-110-308
การประมาณและวิเคราะห์ราคางานก่อสร้าง
3(2-3-5)
Construction Cost Estimation and Analysis
04-110-407
วิศวกรรมก่อสร้างและการจัดการ
3(3-0-6)
Construction Engineering and Management
04-111-202
ปฐพีกลศาสตร์
3(3-0-6)
Soil Mechanics
04-111-303
ปฏิบัติการปฐพีกลศาสตร์
1(0-3-1)
Soil Mechanics Laboratory
04-112-201
ทฤษฎีโครงสร้าง
3(3-0-6)
Theory of Structures
04-112-302
การวิเคราะห์โครงสร้าง
3(3-0-6)
Structural Analysis
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04-112-303

การออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก
4(3-3-7)
Reinforced Concrete Design
04-112-304
การออกแบบโครงสร้างเหล็กและไม้
4(3-3-7)
Steel and Timber Design
04-113-301
วิศวกรรมการทาง
3(3-0-6)
Highway Engineering
04-114-404
วิศวกรรมชลศาสตร์
3(3-0-6)
Hydraulic Engineering
2) กลุ่มวิชาบังคับบูรณาการทางวิศวกรรม 4 หน่วยกิต ให้ศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้
04-110-304
การเตรียมโครงงานวิศวกรรมโยธา
1(1-0-2)
Civil Engineering Pre - Project
04-110-406
โครงงานวิศวกรรมโยธา
3(1-6-4)
Civil Engineering Project
2.2.2 กลุ่มวิชาเลือกทางวิศวกรรม 13 หน่วยกิต ให้ศึกษา 7 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้
04-111-304
วิศวกรรมฐานราก
3(3-0-6)
Foundation Engineering
04-113-402
การทดสอบวัสดุการทาง
1(0-3-1)
Highway Materials Testing
04-114-303
อุทกวิทยา
3(3-0-6)
Hydrology
และให้เลือกศึกษา 6 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้
04-110-205
ฝึกงานโรงงาน
2(0-6-3)
Workshop
04-110-305
วิธีการทางคอมพิวเตอร์สําหรับวิศวกรโยธา
3(2-3-5)
Computer Method for Civil Engineers
04-110-411
การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในงานวิศวกรรมโยธา
3(2-3-5)
Computer Application in Civil Engineering
04-111-201
ธรณีวิทยาสําหรับวิศวกร
3(3-0-6)
Geology for Engineers
04-112-305
การออกแบบคอนกรีตอัดแรง
3(3-0-6)
Prestressed Concrete Design
04-112-306
หัวข้อคัดสรรทางวิศวกรรมโยธา
3(3-0-6)
Selected Topics in Civil Engineering
04-112-307
ความแข็งแรงของวัสดุ 2
3(3-0-6)
Strength of Materials 2
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04-112-406
04-112-407
04-112-408
04-113-403
04-113-404
04-113-405
04-114-305
04-121-304
04-121-305
04-130-303

การออกแบบอาคาร
Building Design
การออกแบบสะพาน
Bridge Design
พลศาสตร์ของโครงสร้างเบื้องต้น
Fundamentals of Structural Dynamics
การออกแบบผิวทาง
Pavement Design
วิศวกรรมขนส่ง
Transportation Engineering
วิศวกรรมทางรถไฟ
Railway Track Engineering
ชลศาสตร์การไหลในทางน้ําเปิด
Hydraulics of Open Channel Flow
การสํารวจเส้นทาง
Route Surveying
แผนที่ภาพถ่ายทางอากาศ
Photogrammetry
สุขาภิบาลอาคาร
Building Sanitation

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(2-3-5)
3(2-3-5)
2(2-0-4)

2.2.3 กลุ่มวิชาเสริมสร้างประสบการณ์ในวิชาชีพ 7 หน่วยกิต ให้เลือกศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้
แผนที่ 1 สาหรับผู้มีคุณสมบัติตามข้อ 2.2.1 (หมวดที่ 3)
04-000-302
การเตรียมความพร้อมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
1(0-2-1)
Preparation for Professional Experience
04-000-401
สหกิจศึกษา
6(0-40-0)
Cooperative Education
04-000-403
สหกิจศึกษาต่างประเทศ
6(0-40-0)
International Cooperative Education
แผนที่ 2 สาหรับผู้มีคุณสมบัติตามข้อ 2.2.1, 2.2.2 (หมวดที่ 3)
04-000-302
การเตรียมความพร้อมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
1(0-2-1)
Preparation for Professional Experience
04-000-303
ฝึกงาน
3(0-40-0)
Job Training
04-000-304
ฝึกงานต่างประเทศ
3(0-40-0)
International Job Training
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04-000-402

ปัญหาพิเศษจากสถานประกอบการ
Workplace Special Problem

3(0-6-3)

3. หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต
ให้ นั ก ศึก ษาเลื อ กเรี ย นจากรายวิช าใดๆ ที่ เ ปิด สอนในภาควิ ช าวิศ วกรรมโยธา แต่ต้ อ งไม่ซ้ํ ากั บวิ ช า
ในแผนการศึกษา และต้องไม่เป็นรายวิชาที่กําหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตหรือนักศึกษาอาจเลือกเรียนรายวิชาอื่นๆ
ที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจําหลักสูตร
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3.1.4 แสดงแผนการศึกษาเสนอแนะ
1) แผนการศึกษาแบบสหกิจศึกษา
ปีที่ 1 / ภาคการศึกษาที่ 1
01-320-001
09-111-141
09-210-121
09-210-122
09-410-141
09-410-142
04-411-101
04-621-101

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1
แคลคูลสั สําหรับวิศวกร 1
เคมีสําหรับวิศวกร
ปฏิบัติการเคมีสําหรับวิศวกร
ฟิสิกส์สาํ หรับวิศวกร 1
ปฏิบัติการฟิสิกส์สําหรับวิศวกร 1
การฝึกพื้นฐานทางวิศวกรรม
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์

หน่วยกิต

ทฤษฎี

ปฏิบัติ

3
3
3
1
3
1
3
3

2
3
3
0
3
0
1
2

2
0
0
3
0
3
6
3

หน่วยกิต

ทฤษฎี

ปฏิบัติ

3
x
3
3
1
3
3
3

3
x
3
3
0
3
2
3

0
x
0
0
3
0
3
0

หน่วยกิต

ทฤษฎี

ปฏิบัติ

2

0

6

ศึกษา
ด้วยตนเอง
5
6
6
1
6
1
4
5

รวม 20 หน่วยกิต

ปีที่ 1 / ภาคการศึกษาที่ 2
01-110-xxx
01-610-xxx
09-111-142
09-410-143
09-410-144
04-311-202
04-411-102
04-720-201

เลือกรายวิชาสังคมศาสตร์
เลือกกลุม่ วิชาพลศึกษาหรือนันทนาการ
แคลคูลสั สําหรับวิศวกร 2
ฟิสิกส์สาํ หรับวิศวกร 2
ปฏิบัติการฟิสิกส์สําหรับวิศวกร 2
กลศาสตร์วิศวกรรม
เขียนแบบวิศวกรรม
วัสดุวิศวกรรม
รวม xx หน่วยกิต

ปีที่ 1 / ภาคการศึกษาฤดูร้อน
04-000-101

การปฏิบัติงานเชิงวิศวกรรม
รวม 2 หน่วยกิต
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ศึกษา
ด้วยตนเอง
6
x
6
6
1
6
5
6

ศึกษา
ด้วยตนเอง
4

ปีที่ 2 / ภาคการศึกษาที่ 1
09-111-243
04-110-201
04-110-202
04-110-204
04-121-201
04-xxx-xxx
xx-xxx-xxx

แคลคูลสั สําหรับวิศวกร 3
ความแข็งแรงของวัสดุ 1
เทคโนโลยีคอนกรีต
เขียนแบบวิศวกรรมโยธา
การสํารวจ
วิชาชีพเลือก
วิชาเลือกเสรี

หน่วยกิต

ทฤษฎี

ปฏิบัติ

3
3
3
3
3
2
3

3
3
2
1
2
x
x

0
0
3
6
3
x
x

หน่วยกิต

ทฤษฎี

ปฏิบัติ

3
3
1
3
1
3
3
1

3
2
0
3
0
3
3
0

0
2
3
0
3
0
0
3

หน่วยกิต

ทฤษฎี

ปฏิบัติ

3
3
3

3
2
3

0
2
0

ศึกษา
ด้วยตนเอง
6
6
5
4
5
x
x

รวม 20 หน่วยกิต

ปีที่ 2 / ภาคการศึกษาที่ 2
09-111-337
09-000-001
04-110-203
04-111-202
04-111-303
04-112-201
04-114-201
04-114-302

สมการเชิงอนุพันธ์
ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
ปฏิบัติการทดสอบวัสดุ
ปฐพีกลศาสตร์
ปฏิบัติการปฐพีกลศาสตร์
ทฤษฎีโครงสร้าง
ชลศาสตร์
ปฏิบัติการชลศาสตร์
รวม 18 หน่วยกิต

ปีที่ 2 / ภาคการศึกษาฤดูร้อน
01-000-001
01-320-002
09-xxx-xxx

ทักษะทางสังคม
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2
เลือกกลุม่ วิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์
รวม 9 หน่วยกิต
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ศึกษา
ด้วยตนเอง
6
5
1
6
1
6
6
1

ศึกษา
ด้วยตนเอง
6
5
6

ปีที่ 3 / ภาคการศึกษาที่ 1
01-210-xxx
01-320-003
04-000-302
04-112-302
04-112-303
04-114-303
04-xxx-xxx

เลือกรายวิชามนุษยศาสตร์
สนทนาภาษาอังกฤษ
การเตรียมความพร้อมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
การวิเคราะห์โครงสร้าง
การออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก
อุทกวิทยา
วิชาชีพเลือก
รวม 20 หน่วยกิต

ปีที่ 3 / ภาคการศึกษาที่ 2
xx-xxx-xxx
01-xxx-xxx
04-110-304
04-110-308
04-112-304
04-114-404
04-xxx-xxx

เลือกกลุม่ วิชาบูรณาการ
เลือกกลุม่ วิชาภาษา
การเตรียมโครงงานวิศวกรรมโยธา
การประมาณและวิเคราะห์ราคางานก่อสร้าง
การออกแบบโครงสร้างเหล็กและไม้
วิศวกรรมชลศาสตร์
วิชาชีพเลือก
รวม xx หน่วยกิต
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หน่วยกิต

ทฤษฎี

ปฏิบัติ

3
3
1
3
4
3
3

3
2
0
3
3
3
x

0
2
2
0
3
0
x

หน่วยกิต

ทฤษฎี

ปฏิบัติ

x
3
1
3
4
3
2

x
x
1
2
3
3
x

x
x
0
3
3
0
x

ศึกษา
ด้วยตนเอง
6
5
1
6
7
6
x

ศึกษา
ด้วยตนเอง
x
x
2
5
7
6
x

ปีที่ 4 / ภาคการศึกษาที่ 1
04-000-401
04-000-403

สหกิจศึกษา หรือ
สหกิจศึกษาต่างประเทศ

หน่วยกิต

ทฤษฎี

ปฏิบัติ

6
6

0
0

40
40

หน่วยกิต

ทฤษฎี

ปฏิบัติ

3
3
3
3
1
3

1
3
3
3
0
x

6
0
0
0
3
x

ศึกษา
ด้วยตนเอง
0
0

รวม 6 หน่วยกิต

ปีที่ 4 / ภาคการศึกษาที่ 2
04-110-406
04-110-407
04-111-304
04-113-301
04-113-402
xx-xxx-xxx

โครงงานวิศวกรรมโยธา
วิศวกรรมก่อสร้างและการจัดการ
วิศวกรรมฐานราก
วิศวกรรมการทาง
การทดสอบวัสดุการทาง
วิชาเลือกเสรี
รวม 16 หน่วยกิต
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ศึกษา
ด้วยตนเอง
4
6
6
6
1
x

2) แผนการศึกษาแบบฝึกงาน
ปีที่ 1 / ภาคการศึกษาที่ 1
01-320-001
09-111-141
09-210-121
09-210-122
09-410-141
09-410-142
04-411-101
04-621-101

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1
แคลคูลสั สําหรับวิศวกร 1
เคมีสําหรับวิศวกร
ปฏิบัติการเคมีสําหรับวิศวกร
ฟิสิกส์สาํ หรับวิศวกร 1
ปฏิบัติการฟิสิกส์สําหรับวิศวกร 1
การฝึกพื้นฐานทางวิศวกรรม
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์

หน่วยกิต

ทฤษฎี

ปฏิบัติ

3
3
3
1
3
1
3
3

2
3
3
0
3
0
1
2

2
0
0
3
0
3
6
3

หน่วยกิต

ทฤษฎี

ปฏิบัติ

3
x
3
3
1
3
3
3

3
x
3
3
0
3
2
3

0
x
0
0
3
0
3
0

หน่วยกิต

ทฤษฎี

ปฏิบัติ

2

0

6

ศึกษา
ด้วยตนเอง
5
6
6
1
6
1
4
5

รวม 20 หน่วยกิต

ปีที่ 1 / ภาคการศึกษาที่ 2
01-110-xxx
01-610-xxx
09-111-142
09-410-143
09-410-144
04-311-202
04-411-102
04-720-201

เลือกรายวิชาสังคมศาสตร์
เลือกกลุม่ วิชาพลศึกษาหรือนันทนาการ
แคลคูลสั สําหรับวิศวกร 2
ฟิสิกส์สาํ หรับวิศวกร 2
ปฏิบัติการฟิสิกส์สําหรับวิศวกร 2
กลศาสตร์วิศวกรรม
เขียนแบบวิศวกรรม
วัสดุวิศวกรรม
รวม xx หน่วยกิต

ปีที่ 1 / ภาคการศึกษาฤดูร้อน
04-000-101

การปฏิบัติงานเชิงวิศวกรรม
รวม 2 หน่วยกิต

24

ศึกษา
ด้วยตนเอง
6
x
6
6
1
6
5
6

ศึกษา
ด้วยตนเอง
4

ปีที่ 2 / ภาคการศึกษาที่ 1
09-111-243
04-110-201
04-110-202
04-110-204
04-121-201
04-xxx-xxx
04-xxx-xxx

แคลคูลสั สําหรับวิศวกร 3
ความแข็งแรงของวัสดุ 1
เทคโนโลยีคอนกรีต
เขียนแบบวิศวกรรมโยธา
การสํารวจ
วิชาชีพเลือก
วิชาเลือกเสรี

หน่วยกิต

ทฤษฎี

ปฏิบัติ

3
3
3
3
3
2
3

3
3
2
1
2
x
x

0
0
3
6
3
x
x

หน่วยกิต

ทฤษฎี

ปฏิบัติ

3
3
1
3
1
3
3
1

3
2
0
3
0
3
3
0

0
2
3
0
3
0
0
3

ศึกษา
ด้วยตนเอง
6
6
5
4
5
x
x

รวม 20 หน่วยกิต

ปีที่ 2 / ภาคการศึกษาที่ 2
09-111-337
09-000-001
04-110-203
04-111-202
04-111-303
04-112-201
04-114-201
04-114-302

สมการเชิงอนุพันธ์
ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
ปฏิบัติการทดสอบวัสดุ
ปฐพีกลศาสตร์
ปฏิบัติการปฐพีกลศาสตร์
ทฤษฎีโครงสร้าง
ชลศาสตร์
ปฏิบัติการชลศาสตร์
รวม 18 หน่วยกิต
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ศึกษา
ด้วยตนเอง
6
5
1
6
1
6
6
1

ปีที่ 3 / ภาคการศึกษาที่ 1
01-000-001
xx-xxx-xxx
01-320-002
09-xxx-xxx
04-112-302
04-xxx-xxx

ทักษะทางสังคม
เลือกกลุม่ วิชาบูรณาการ
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2
เลือกกลุม่ วิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์
การวิเคราะห์โครงสร้าง
วิชาชีพเลือก
รวม xx หน่วยกิต

ปีที่ 3 / ภาคการศึกษาที่ 2
01-210-xxx
01-320-003
01-xxx-xxx
04-000-302
04-112-303
04-114-303

เลือกรายวิชามนุษยศาสตร์
สนทนาภาษาอังกฤษ
เลือกกลุม่ วิชาภาษา
การเตรียมความพร้อมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
การออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก
อุทกวิทยา
รวม 17 หน่วยกิต

ปีที่ 3 / ภาคการศึกษาฤดูร้อน
04-000-303
04-000-304

ฝึกงาน หรือ
ฝึกงานต่างประเทศ
รวม 3 หน่วยกิต

26

หน่วยกิต

ทฤษฎี

ปฏิบัติ

3
x
3
3
3
3

3
x
2
3
3
x

0
x
2
0
0
x

หน่วยกิต

ทฤษฎี

ปฏิบัติ

3
3
3
1
4
3

3
2
x
0
3
3

0
2
x
2
3
0

หน่วยกิต

ทฤษฎี

ปฏิบัติ

3
3

0
0

40
40

ศึกษา
ด้วยตนเอง
6
x
5
6
6
x

ศึกษา
ด้วยตนเอง
6
5
x
1
7
6

ศึกษา
ด้วยตนเอง
0
0

ปีที่ 4 / ภาคการศึกษาที่ 1
04-000-402
04-110-304
04-110-308
04-112-304
04-114-404
04-xxx-xxx

ปัญหาพิเศษจากสถานประกอบการ
การเตรียมโครงงานวิศวกรรมโยธา
การประมาณและวิเคราะห์ราคางานก่อสร้าง
การออกแบบโครงสร้างเหล็กและไม้
วิศวกรรมชลศาสตร์
วิชาชีพเลือก
รวม 16 หน่วยกิต

ปีที่ 4 / ภาคการศึกษาที่ 2
04-110-406
04-110-407
04-111-304
04-113-301
04-113-402
xx-xxx-xxx

โครงงานวิศวกรรมโยธา
วิศวกรรมก่อสร้างและการจัดการ
วิศวกรรมฐานราก
วิศวกรรมการทาง
การทดสอบวัสดุการทาง
วิชาเลือกเสรี
รวม 16 หน่วยกิต
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หน่วยกิต

ทฤษฎี

ปฏิบัติ

3
1
3
4
3
2

0
1
2
3
3
x

6
0
3
3
0
x

หน่วยกิต

ทฤษฎี

ปฏิบัติ

3
3
3
3
1
3

1
3
3
3
0
x

6
0
0
0
3
x

ศึกษา
ด้วยตนเอง
3
2
5
7
6
x

ศึกษา
ด้วยตนเอง
4
6
6
6
1
x

3.1.5 คาอธิบายรายวิชา
01-110-003 มนุษยสัมพันธ์
3(3-0-6)
Human Relations
ความสํ า คัญและทฤษฎีที่เ กี่ยวข้องกับวิช ามนุษยสั ม พันธ์ พฤติกรรมของมนุ ษย์ มนุษ ยสั มพัน ธ์
ในครอบครัว มนุษยสัมพันธ์ตามพื้นฐานวัฒนธรรมไทย หลักธรรมของศาสนากับ มนุษยสัมพันธ์
มนุ ษ ยสั ม พัน ธ์ ใ นหน่ ว ยงานกับ การปฏิบั ติ ง าน แรงจู ง ใจในการทํา งาน ผู้ นํ า กั บ มนุษ ยสั ม พั น ธ์
การติดต่อสื่อสารกับมนุษยสัมพันธ์ และการฝึกอบรมเพื่อมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
Importance and theories related to human relations, human behavior, human
relations in families, human relations based on Thai culture, religious doctrine
in human relations, corporate human relations in work, work motivation, leadership
and human relations, communication and training for good human relations
01-110-004 สังคมกับสิ่งแวดล้อม
3(3-0-6)
Society and Environment
ความสํ า คั ญ ของสั ง คมกั บ สิ่ ง แวดล้ อ ม แนวคิ ด พื้ น ฐานทางนิ เ วศวิ ท ยากั บ การศึ ก ษา
ทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ งแวดล้ อ ม มลพิ ษ สิ่ ง แวดล้ อมและการควบคุ ม การวิ เคราะห์ ระบบ
และการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม
Importance of society and environment, basic concepts in ecology, natural
resources and environment, environment pollution and control, system analysis
and assessment of impacts on environment for appropriate environment
management
01-110-012 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
3(3-0-6)
Sufficiency Economy for Sustainable Development
ความหมาย ความเป็นมาความสําคัญของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาเศรษฐกิจแบบ
ยั่งยืน แนวคิดและแนวปฏิบัติของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อนําไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจแบบ
ยั่งยืน การประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคมของไทย
กรณีตัวอย่างเศรษฐกิจพอเพียงที่ประสบความสําเร็จ
Concepts of sufficiency economy philosophy and sustainable development,
application of the philosophy in dealing with social and economic problems
in Thailand, case study on successful sufficiency-economy activities in Thailand
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01-110-013 สังคมกับการเมืองการปกครองไทย
3(3-0-6)
Society with Thai Politics and Government
การเกิดขึ้นของสังคม การกําเนิดรัฐ รูปแบบการปกครองของรัฐ อุดมการณ์ทางการเมือง สถาบัน
ทางการเมือง กระบวนการทางการเมือง การปกครอง ระเบียบบริหารราชการแผ่นดินและปัญหา
สาระสําคัญทางการเมือง การปกครองไทย
The emergence of society, formation of state, forms, of administration, political
ideology, political procedure, government regulations and political crisis
administration problems of Thailand
01-110-015 กฎหมายแรงงาน
3(3-0-6)
Labor Law
วิวั ฒ นาการของกฎหมายแรงงาน กฎหมายคุ้ม ครองแรงงาน กฎหมายเงิ น ทดแทน กฎหมาย
ประกันสังคมและกฎหมายแรงงานสัมพันธ์
Concepts and evolution of labor law, the protection law, the employment
Compensation law, the social security law and the labor relation law
01-210-001 สารนิเทศและการเขียนรายงานทางวิชาการ
3(3-0-6)
Information and Academic Report Writing
สารสนเทศ รายงานทางวิชาการ แหล่งสารสนเทศ ทรัพยากรสารสนเทศและบริการสารสนเทศ
การสืบค้นและรวบรวมบรรณานุกรม การประเมิน การวิเคราะห์ การสังเคราะห์และการอ้างอิง
การจัดทํารูปเล่มรายงานทางวิชาการ
Information, academic report writing, information source, information service and
resource, information and bibliography retrieval, evaluating, analyzing, synthesizing
and citation, compilation of papers with academic report writing standards
01-210-006 มนุษย์กับปรัชญา
3(3-0-6)
Man and Philosophy
ความหมายของปรั ช ญา ขอบข่ า ยของปรั ช ญา ปั ญ หาหลั ก และแนวคิ ด สํ า คั ญ ทางปรั ช ญา
ความหมายของมนุษย์ คุณค่าของชีวิตและการอยู่ร่วมกันมนุษย์กับจรรยาบรรณวิชาชีพ มนุษย์กับ
จรรยาบรรณทางวิชาชีพ
Concept and scope of philosophy, principle problems and key aspects of
philosophy, concept of man, values of life and being-in-the world with others, man
and professional code of ethics, man and professional code of ethic
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01-210-007 ตรรกะในชีวิตประจาวัน
3(3-0-6)
Logic in Daily Life
มนุษย์กับเหตุผล การคิด การอ้างเหตุผล การอ้างเหตุผลนิรนัยกับการอ้างเหตุผลอุปนัย เหตุผล
วิบัติ ลักษณะของข้ออ้างเหตุผลที่ดี การประเมินและทดสอบข้ออ้างเหตุผลในชีวิตประจําวัน
Man and reason, thinking, argumentation, deductive and inductive argumentation,
fallacy, characteristics of sound argument, evaluation and verification
of an argumentum daily life
01-210-008 การใช้เหตุผลและจริยธรรม
3(3-0-6)
Reasoning and Ethics
การคิด การอ้างเหตุผล การใช้เหตุผลที่ใช้ในชีวิตประจําวัน จริยศาสตร์และจริยธรรมทางศาสนา
การเรียนรู้จริยธรรมและการพัฒนาจริยธรรม ค่านิยมทางจริยธรรมของสังคมไทยและจรรยาบรรณ
ทางวิชาชีพ
Thinking, argumentation, everyday life reasoning, ethics and morals, learning and
development of ethics, ethical virtue in Thai society and professional code of
ethics
01-210-013 วัฒนธรรมไทย
3(3-0-6)
Thai Culture
พื้นฐานวัฒนธรรม พัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมไทย อิทธิพลของวัฒนธรรมต่างชาติ
ที่มี ต่อ วั ฒ นธรรมไทย ประเภทของวั ฒ นธรรม ทุน ทางวั ฒ นธรรม การอนุ รัก ษ์ และส่ ง เสริ ม
วัฒนธรรมไทย การเผยแพร่และสร้างสรรค์วัฒนธรรมไทยและการพัฒนาวัฒนธรรมไทย
Cultural basics, Thai cultural evolution and change, foreign cultures influencing
Thai culture, types of culture, cultural capitals, Thai cultural conservation and
promotion, Thai cultural dissemination and creation and Thai cultural
development
01-320-001 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1
3(2-2-5)
English for Communication 1
คํา ศัพ ท์ สํ านวน ภาษาที่ใ ช้ ในการบอกข้ อมู ล เกี่ ยวกั บตนเอง กิ จวั ต รประจํา วั น ความสนใจ
การสนทนาสั้น ๆ ในสถานการณ์ต่างๆ การเขียนข้อความสั้ นๆ การฟังและอ่านข้อความสั้ นๆ
จากสื่อต่าง ๆ เสริมสร้างนิสัยการเรียนภาษาอังกฤษด้วยตนเอง การเสริมสร้างนิสัยการเรียน
ภาษาอังกฤษด้วยตนเองโดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูป
Vocabulary, expressions and language patterns for giving personal information,
routines and interests communicating with short conversations in various situations,
writing short statements, listening to and reading short and simple texts, self-study
using language software
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01-320-002 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2
3(2-2-5)
English for Communication 2
คําศัพท์ สํ านวน ภาษาที่ใช้ในการเล่ าเรื่อง อธิบาย และให้ เหตุผ ล การสนทนาอย่างต่อเนื่อ ง
ในสถานการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจําวัน การเขียนบรรยายสั้น ๆ การฟังและการอ่านเนื้อหาในเรื่อง
ที่เกี่ยวข้องจากสื่อต่างๆ การเสริมสร้างนิสัยการเรียนภาษาอังกฤษด้วยตนเองโดยใช้โปรแกรม
สําเร็จรูป
Vocabulary, expressions and language patterns used in daily life for telling stories,
giving explanations and reasons, continuously exchanging of information, writing
of short and connected descriptions, listening to and reading of longer texts, selfstudy using language software
01-320-003 สนทนาภาษาอังกฤษ
3(2-2-5)
English Conversation
คําศัพท์ สํานวนและโครงสร้างภาษา การสนทนาตามสถานการณ์ต่างๆ ที่เหมาะสมกับวัฒนธรรม
ของเจ้าของภาษา
Vocabulary, expressions and language structures appropriately used in various
situations according to native speaker’s culture
01-310-001 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3(2-2-5)
Thai for Communication
หลักการสื่อสาร ความรู้พื้นฐานการใช้ภาษาไทย การฟังอย่างมีวิจารณญาณ การอ่านจับใจความ
และวิเคราะห์ความ การเขียนเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจําวัน และการพูดในโอกาสต่างๆ
Principles of communication, Thai language usage, critical listening, reading
for main ideas and analysis, writing for communication in daily life and speaking
on different occasions
01-310-006 การอ่านและการเขียนทางวิชาการ
3(3-0-6)
Academic Reading and Writing
หลักการอ่านเอกสารทางวิชาการ หลักการเขียนทางวิชาการ การอ่านและเขียนสรุปสาระสําคัญ
การศึกษาค้นคว้า และการนําเสนอผลงานในรูปแบบวิชาการ
Principles of academic reading and writing, Reading and note taking, information
research and academic presentations
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01-310-007 การเขียนเชิงวิชาชีพ
3(3-0-6)
Writing for Careers
หลักและศิลปะในการเขียน ประเภทของการเขียน และการเขียนเพื่อนําเสนอผลงานที่เหมาะสม
กับวิชาชีพ
Principles and arts of writing, types of writing and writing for professional
presentations
01-310-009 ศิลปะการพูด
3(2-2-5)
Arts of Speaking
หลั ก และศิ ล ปะในการพู ด การสนทนา การเจรจาต่ อ รอง การพู ด เพื่ อ นํ า เสนองาน การพู ด
ในที่ประชุมชน การพูดในสถานการณ์และโอกาสต่างๆ
Principles and arts of speaking, conversation, negotiation and oral, presentation
public speaking in various situation and on various occasions
01-320-004 การอ่านภาษาอังกฤษ
3(2-2-5)
English Reading
การหาความหมายของเรื่ อ งที่ อ่ า นคํ า ศั พ ท์ สํ า นวนและข้ อ ความ กลวิ ธี ก ารอ่ า น การพั ฒ นา
ความสามารถการอ่านภาษาอังกฤษ
Finding meanings of words, expressions, and statements, reading strategies,
development of reading abilities
01-320-006 ภาษาอังกฤษเพื่อวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3(2-2-5)
English for Science and Technology
คําศัพท์ สํานวน และโครงสร้างภาษา การฟัง พูด อ่านและเขียน เพื่อการสื่อสารในสถานการณ์
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Vocabulary, expressions and language structures, listening, speaking, reading and
writing based on environment, science and technology topics.ge software
01-320-007 ภาษาอังกฤษเพื่อการนาเสนอ
3(2-2-5)
English for Presentations
คําศัพท์ สํ านวน โครงสร้ างภาษาในการนําเสนองานในแต่ล ะขั้นตอน การใช้ว จนภาษาและ
อวจนภาษาการใช้สื่อประกอบการนําเสนองาน การใช้เลขภาพ การตั้งคําถามและการตอบคําถาม
ระหว่างนําเสนองาน การเตรียมตัวของผู้นําเสนองาน
Language use for presentation stages, verbal and non-verbal languages
in presentations, use of visual aids, describing fact and figures, discussion and
answering questions, and preparation for presentations
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01-320-008 การเขียนสาหรับชีวิตประจาวัน
3(2-2-5)
Writing for Everyday Life
ประโยคชนิ ด ต่า ง (ชนิ ดของประโยค) ความรู้เ บื้อ งต้น เกี่ ยวกั บย่ อหน้า การเขีย นย่อ หน้ าสั้ น ๆ
เกี่ยวกับตนเอง เพื่อน หรือสมาชิกในครอบครัว การเขียนบรรยายกิจวัตรประจําวัน การกรอก
แบบฟอร์ม การเขียนจดหมายและจดหมายอิเล็กทรอนิกส์เกี่ยวกับ การแนะนําตัวเอง การไปเที่ยว
ในวันหยุด การเชิญชวน การตอบรับหรือปฏิเสธการเชิญชวน และการจองห้องพักโรงแรม
Different types of sentences, basic knowledge of paragraph, short paragraph writing
of personal information of oneself, friends, or family members, writing about daily
activities, form filling, letters and electronic mails about self introduction,
invitations, accepting and refusing invitations and hotel reservation
01-330-001 ภาษาจีนพื้นฐาน
3(3-0-6)
Basic Chinese
การใช้ อั ก ษรโรมั น กํ า กั บ เสี ย ง การเขี ย นตั ว อั ก ษรจี น โดยใช้ ม าตรฐานเดี ย วกั บ สาธารณรั ฐ
ประชาชนจีน การฟังพูด อ่านและเขียนตัวเลข คําศัพท์และประโยคที่ใช้บ่อยในชีวิตประจําวัน
Roman phonetic symbols for pronunciation, basic calligraphy, basic listening,
speaking, reading and writing, number, words and sentences frequently used in
everyday life
01-330-007 สนทนาภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น
3(3-0-6)
Basic Japanese Conversation
บทสนทนาภาษาญี่ปุ่นในรูปแบบต่างๆ โดยอาศัยสถานการณ์จําลองจากสถานการณ์จริงที่ผู้เรียน
จะต้องพบในชีวิตประจําวัน โดยฝึกฝนให้สามารถใช้ได้อย่างคล่องแคล่ว เมื่อชํานาญขึ้นสามารถนํา
คําศัพท์ที่เกี่ยวข้องอื่นๆ มาประกอบเพื่อขยายขอบเขตของบทสนทนาให้กว้างต่อไป
Various types of Japanese conversation in daily life, situational conversation
practice with focus on fluency and relevant vocabulary use and further extension
of conversation
01-341-001 ภาษาเขมรเบื้องต้น
3(3-0-6)
Basic Khmer
ระบบเสียง ตัวอักษร คําศัพท์พื้นฐาน โครงสร้างไวยากรณ์ ประโยคที่ใช้ในชีวิตประจําวัน ทักษะ
การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนภาษาเขมรเบื้องต้น
Phonetic system, alphabets, basic vocabulary, grammatical structure, sentences
used in everyday life, practicing skills in listening, speaking, reading and writing basic
Khmer
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01-342-001 ภาษาบาฮาซาเบื้องต้น
3(3-0-6)
Basic Bahasa
ระบบเสียง ตัวอักษร คําศัพท์พื้นฐาน โครงสร้างไวยากรณ์ ประโยคที่ใช้ในชีวิตประจําวัน ทักษะ
การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนภาษาบาฮาซาเบื้องต้น
Phonetic system, alphabets, basic vocabulary, grammatical structure, sentences
used in everyday life, practicing skills in listening, speaking, reading and writing basic
Bahasa
01-343-001 ภาษาพม่าเบื้องต้น
3(3-0-6)
Basic Burmese
ระบบเสียง ตัวอักษร คําศัพท์พื้นฐาน โครงสร้างไวยากรณ์ ประโยคที่ใช้ในชีวิตประจําวัน ทักษะ
การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนภาษาพม่าเบื้องต้น
Phonetic system, alphabets, basic vocabulary, grammatical structure, sentences
used in everyday life, practicing skills in listening, speaking, reading and writing basic
Burmese
01-344-001 ภาษาเวียดนามเบื้องต้น
3(3-0-6)
Basic Vietnamese
ระบบเสียง ตัวอักษร คําศัพท์พื้นฐาน โครงสร้างไวยากรณ์ ประโยคที่ใช้ในชีวิตประจําวัน ทักษะ
การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนภาษาเวียดนามเบื้องต้น
Phonetic system, alphabets, basic vocabulary, grammatical structure, sentences
used in everyday life, practicing skills in listening, speaking, reading and writing basic
Vietnamese
09-000-001 ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
3(2-2-5)
Computer and Information Technology Skills
ความรู้ พื้น ฐานการใช้คอมพิว เตอร์ การใช้โ ปรแกรมสํ านักงาน ได้แก่ โปรแกรมประมวลผลคํา
การใช้โปรแกรมตารางคํานวณ การใช้โปรแกรมนําเสนอ การใช้อินเทอร์เน็ตและการสื่อสารสังคม
ออนไลน์ ได้แ ก่ เครื อ ข่า ยคอมพิว เตอร์ เทคโนโลยีก ารสื่ อ สารข้อ มู ล จดหมายอิเ ล็ กทรอนิ ก ส์
แบบภายในและภายนอกองค์กร การท่องเครือข่ายอินเทอร์เน็ต และความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับโลก
ออนไลน์
Computing fundamentals, key application such as word processor (Microsoft Word),
Spreadsheets (Microsoft Excel), presentation (Microsoft PowerPoint) living online
such as computer network, communication technology, electronic mail for inside
and outside organization, internet explorer and general knowledge about online
living
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09-111-050 คณิตศาสตร์ทั่วไป
3(3-0-6)
General Mathematics
เรขาคณิตวิเคราะห์ ฟังก์ชัน กราฟของฟังก์ชัน ฟังก์ชันผกผัน ฟังก์ชันพีชคณิต ฟังก์ชันเลขชี้กําลัง
ฟังก์ชันลอการิ ทึม ฟังก์ชันตรีโกณมิติ ฟังก์ชันตรีโ กณมิติผกผัน ฟังก์ชันไฮเพอร์โ บลิก ลิมิตและ
ความต่อเนื่อง อนุพันธ์ อนุพันธ์ของฟังก์ชันพีชคณิต การประยุกต์ของอนุพันธ์ เบื้องต้น ปริพันธ์และ
การประยุกต์ปริพันธ์เบื้องต้น
Analytic geometry, functions, graph of functions, inverse functions, algebraic
functions, exponential functions, logarithmic functions, trigonometry functions,
inverse trigonometry functions, hyperbolic functions, limits and continuity,
derivatives, derivatives of algebraic functions, introduction to applications of
derivatives, introduction to integral and applications of integrals
09-121-045 สถิติทั่วไป
3(3-0-6)
General Statistics
สถิติเชิงพรรณนา ความน่าจะเป็น ตัวแปรสุ่ม การแจกแจง ตัวแปรสุ่ม การสุ่มตัวอย่าง การแจกแจง
ของตัวอย่าง การประมาณค่า การทดสอบสมมติฐานของประชากรกลุ่มเดียว และการทดสอบ
ไคสแควร์
Descriptive statistics, probability, random variable, probability distribution of
random variable, sampling, sampling distribution, estimation, hypothesis testing of
one population, Chi-squared test
09-311-051 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม
3(3-0-6)
Life and Environment
ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม นิเวศวิทยา ทรัพยากรธรรมชาติและการอนุรักษ์
มลพิษสิ่งแวดล้อม และการจัดการสิ่งแวดล้อม
Fundamental knowledge of organisms and environment, ecology, natural resources
and conservation, environmental pollutants and environmental management
09-311-052 ชีววิทยากับเศรษฐกิจพอเพียง
3(3-0-6)
Biology and Sufficiency Economy
แนวคิดและปรั ช ญาเศรษฐกิจพอเพียง ความหมายและขอบเขตของชีว วิทยา เศรษฐกิจชุมชน
เศรษฐกิ จ พอเพี ย งกั บ นิ เ วศวิ ท ยา ความหลากหลายทางชี ว ภาพ เทคโนโลยี ชี ว ภาพ
ทรัพยากรธรรมชาติและการอนุรักษ์ มลพิษสิ่งแวดล้อม การดํารงชีวิตโดยใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียง
Concept and philosophy of sufficiency economy, definition and scope of biology,
community’s economy, sufficiency economy and ecosystem, biodiversity,
biotechnology, natural resources and conservation, environmental pollutions,
sufficiency economy for living
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09-410-044 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3(3-0-6)
Science and Technology
ความหมายของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ คอมพิว เตอร์และ
เทคโนโลยีส ารสนเทศ การผลิ ตไฟฟ้าและเครื่องใช้ไฟฟ้า วัสดุศาสตร์เบื้องต้น สิ่งแวดล้อมและ
มลพิษทางสิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีด้านพลังงานทดแทน ดาราศาสตร์และความก้าวหน้าทางอวกาศ
Definition of science and technology, acquisition of science knowledge, computer
and information technology, production of electricity and electric appliances,
introduction to material science, environment and environmental pollution,
renewable energy technology, astronomy and advanced space technology
01-610-001 กีฬาประเภทบุคคล
1(0-2-1)
Individual Sports
กี ฬ าประเภทบุ ค คล เช่ น กรี ฑ า ลี ล าศ กิ จ กรรมเข้ า จั ง หวะ ยู โ ด แบดมิ น ตั น เปตอง ว่ า ยน้ํ า
และเทเบิลเทนนิส เป็นต้น ความรู้ทั่วไปของกีฬา วิธีการเล่นและการแข่งขัน กฎ กติกา พัฒนาการ
ด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคม
Individual sports; for example, athletics, social dance, judo, badminton, petanque,
swimming, table tennis, etc.; general knowledge of sports, how to play and
competition, rules, and physical, mental, emotional and social development
01-610-002 กีฬาประเภททีม
1(0-2-1)
Team Sports
กีฬาประเภททีม เช่น ฟุตบอล ฟุตซอล บาสเกตบอล วอลเล่ย์บอล ซอฟท์บอล เป็นต้น ความรู้
ทั่ว ไปของกีฬา วิธีการเล่น และการแข่งขัน กฎ กติกา พัฒนาการด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์
และสังคม
Team sports e.g., soccer, indoor soccer, basketball, volleyball, softball, general
knowledge of sports, how to play them in competitions, rules, and physical,
mental, emotional and social development
01-610-003 นันทนาการ
1(0-2-1)
Recreation
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับนันทนาการ กิจกรรมนันทนาการแบบต่าง ๆ และเลือกกิจกรรมนันทนาการ
ที่เหมาะสม
General knowledge of recreation, types of recreational activities and selecting
appropriate recreational activities
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01-610-005 การจัดและการบริหารค่ายพักแรม
3(3-0-6)
Camping Management
หลักการจัดและการบริหารค่ายพักแรม ประเภทของการจัดค่ายพักแรมและกิจกรรมค่ายพักแรม
ภาวะผู้นําในการจัดกิจกรรม และการประเมินผลการจัดการค่ายพักแรม
The principles of camping management, types of camping, leadership in organizing
activities and camping evaluation management
01-610-006 การฝึกด้วยน้าหนักเพื่อสุขภาพ
3(2-2-5)
Weight Training for Health
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับองค์ประกอบของสุขภาพ การเสริมสร้างสมรรถภาพเพื่อสุขภาพ หลักและ
วิธีการฝึกด้วยน้ําหนัก เลือกโปรแกรมการฝึกที่เหมาะสม
General knowledge of health factors, building up physical fitness for health,
principles and methods of weight training, selecting appropriate weight training
programming
01-610-008 ลีลาศเพื่อสุขภาพ
3(2-2-5)
Social Dance for Health
ความรู้ ทั่ ว ไปเกี่ ย วกั บ องค์ ป ระกอบของสุ ข ภาพ การเสริ ม สร้ า งสมรรถภาพทางกาย ประวั ติ
ความเป็นมาของลีลาศ ทักษะพื้นฐาน ประยุกต์การลีลาศเพื่อเสริมสร้างสุขภาพ
General knowledge of health factors, building up physical fitness, history of social
dance, basic skills, applying social dance for good health
01-000-001 ทักษะทางสังคม
3(3-0-6)
Social Skills
ความสํ าคัญของทักษะทางสังคม การพัฒ นาสุ ขภาพจิตและการปรับตัว การพัฒ นาบุคลิกภาพ
การเสริมสร้างมนุษยสัมพันธ์ การเป็นผู้นําและผู้ตามที่ดี มารยาททางสังคม องค์กรและการทํางาน
เป็น ทีม การคิดและการแก้ปัญหา ความรับผิดชอบต่อตนเองและการมีจิตสาธารณะ ตลอดจน
การสร้างนิสัยในสถานประกอบการ
Importance of social skills, mental hygiene development and adjustment,
development of personality, how to create human relations, being good leadership
and followership, social manners, organization and teamwork, thinking and
problem solving, self-responsibility and having public consciousness (public mind),
including creating habits in workplace
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01-010-001 วิถีชีวิตสังคมไทยในยุคโลกาภิวัตน์
3(3-0-6)
Thai Life Style in Globalization
ประวัติศาสตร์และสังคมไทยในยุคโลกาภิวัตน์ ศิลปวัฒนธรรมไทยกับกระแสการเปลี่ยนแปลงอารย
ธรรมโลกกับวัฒนธรรมมวลชน บทบาทของศาสนาและคุณธรรมต่อสังคมไทย แนวคิดปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง การปรับใช้วิถีชีวิตเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน สังคมกับการเมืองการปกครองไทย
สิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทย
History and society in globalization era, Thai art and culture in world civilization
changes and mass culture, roles of religions and morals on Thai society, concepts
of sufficient economy, adapting ways of life for sustainable environment, society,
politics and Thai government, rights and freedom of Thai people
01-010-009 ทักษะการเรียนรู้สู่ความสาเร็จ
2(2-0-4)
Learning Skill for Success
การรับรู้เกี่ยวกับตนเองและสมรรถนะแห่งตน การกํากับตนเอง การพัฒนาทักษะสู่ความสําเร็จ :
การเรียนและชีวิตการพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
Self-perception and self-efficacy, self-control, skill development for success, and
development of information technology and communication skills
01-010-010 การพัฒนาบุคลิกภาพ
3(3-0-6)
Personality Development
ความหมายและความสําคัญของการพัฒนาบุคลิกภาพ ทฤษฎีทางจิตวิทยาเกี่ยวกับการพัฒนาและ
การประเมินบุคลิกภาพ สุขภาพจิตและการปรับตัว การพัฒนาบุคลิกภาพด้านการแต่งกาย การใช้
ภาษาเพื่อการสื่อสาร การคิดสร้างสรรค์ มารยาททางสังคม ความฉลาดทางอารมณ์ การเสริมสร้าง
มนุษยสัมพันธ์ ความเป็นผู้นําและผู้ตามที่ดี
Concepts and importance of personality development, psychological theories of
personality development and personality assessment, mental health and
adjustment, personality development in clothing, language for communication,
creativity, social etiquette, emotional quotient, human relations, leadership and
followership
01-010-013 การพัฒนาชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
2(2-0-4)
Friendly Environment for Life Development
แนวคิดเกี่ยวกับ การบูร ณาการระบบสิ่งแวดล้อมกับชีวิตประจําวัน สถานการณ์สิ่ งแวดล้ อมที่มี
ผลกระทบต่อการดํารงชีวิต แนวทางการปฏิบัติตนเพื่อเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และรูปแบบชีวิต
เพื่อสิ่งแวดล้อมในอนาคต
Concepts on integration of environmental system to daily life, environmental
situation which impacts human living, friendly environmental practice and forms of
ways of life for better future environment
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01-010-014 การควบคุมน้าหนักและรูปร่างเพื่อสุขภาพ
2(1-2-3)
Weight Control and Body Shapes for Health
ดั ช นี ม วลกาย สมรรถภาพทางกาย ลั ก ษณะรู ป ร่ า งประเภทต่ า ง ๆ อาหารเพื่ อ สุ ข ภาพและ
การควบคุมน้ําหนัก การออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ
Body mass index, physical fitness, types of body shapes, healthy food and weight
control, exercise for health
01-010-016 มนุษย์กับวิถีชีวิตที่งดงาม
2(2-0-4)
Man and Decent Life
ความหมายของชีวิตที่งดงาม สิ่งดีที่สุดที่เราควรแสวงหา ความงามในบุคคลต้นแบบ มหัศจรรย์
แห่งการคิดเชิงบวก การคิดอย่างมีวิจารณญาณ การจัดการความทุกข์ การฝึกสติและการสร้าง
จิตสาธารณะ
Meaning of decent life, summum bonum, the charming persons, miracles of
positive thinking, critical thinking, suffering management, “Mindfulness” training and
public minding
01-310-017 มองโลกผ่านวรรณกรรม
2(2-0-4)
Life Seen through Literature
เนื้อหา รูปแบบ แนวคิดของวรรณกรรม การวิเคราะห์โดยอาศัยทฤษฎีทางจิตวิทยา หลักปรัชญา
ในวรรณกรรม ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งวรรณกรรมกั บ สั ง คม และภาพสะท้ อ นของสั ง คม
จากวรรณกรรมไทย
Content, forms, concepts of literature, analysis by psychological theories
philosophy in literature relationship between literature and society as reflected in
Thai literature
01-310-018 สุนทรียภาพของภาษาไทยในบทเพลง
2(2-0-4)
Aesthetics of Thai Language in Songs
สุนทรียภาพของภาษาไทย โลกทัศน์ และภาพสังคมที่สะท้อนจากบทเพลงไทย
Aesthetics in Thai language and perspective as reflected in Thai song
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04-000-301 การจัดการในองค์กรอุตสาหกรรม
2(2-0-4)
Industrial Organization Management
การจัดองค์กรทางอุตสาหกรรม การตลาด เทคโนโลยีการผลิต การคํานวณต้นทุน งบทางการเงิน
การวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์ การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ การบริหารองค์กร การ
บริ ห ารทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ การเป็น ผู้ ประกอบการ การบริ ห ารห่ ว งโซ่ อุ ปทาน และ การบริห าร
โครงการ
Industrial organization, marketing, manufacturing technology, cost calculation,
financial statement, economical analysis, project feasibility study, organization
management, human resource management, entrepreneurship, supply chain
management and project management
09-090-010 วิทยาศาสตร์กับธรรมชาติ
2(2-0-4)
Science and Nature
ธรรมชาติและวิวัฒ นาการของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีความสั มพันธ์ระหว่างองค์ประกอบ
ของธรรมชาติ ปรากฏการณ์ ท างธรรมชาติ การกระจายตั ว และการใช้ ท รั พ ยากรธรรมชาติ
การบริ ห ารจั ด การและการเลื อ กใช้ เ ทคโนโลยี ที่ เ ป็ น ก่ อ ให้ เ กิ ด ความสมดุ ล ระหว่ า งธรรมชาติ
กับวิทยาศาสตร์
Nature and evolution of science and technology, relationship among natural
compositions, natural phenomenon, distribution and consumption of natural
resources, management and appropriate use of eco-technology
09-111-141 แคลคูลัสสาหรับวิศวกร 1
3(3-0-6)
Calculus for Engineers 1
ฟังก์ชัน ลิมิต และความต่อเนื่อง การหาอนุพันธ์ รูปแบบยังไม่กําหนด การประยุกต์ของอนุพันธ์
การหาปริพันธ์ เทคนิคของการหาปริพันธ์และการประยุกต์ของปริพันธ์จํากัดเขต พีชคณิตเวกเตอร์
ในสามมิติ
Functions limits and continuity, differentiation, indeterminate forms, applications of
differentiation, integration, techniques of integration, applications of definite
integral, algebra of vectors in three - dimensional space
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09-111-142 แคลคูลัสสาหรับวิศวกร 2
3(3-0-6)
Calculus for Engineers 2
วิชาบังคับก่อน : 09-111-141 แคลคูลัสสาหรับวิศวกร 1
Pre-requisite : 09-111-141 Calculus for Engineers 1
พิกัดเชิงขั้วและสมการเชิงอิงตัวแปรเสริม ฟังก์ชันค่าเวกเตอร์ของหนึ่งตัวแปร แคลคูลัสของฟังก์ชัน
ค่าเวกเตอร์ของหนึ่งตัวแปร เส้น ระนาบและผิวในปริภูมิสามมิติ แคลคูลัสของฟังก์ชัน ค่าจริงของ
สองตัวแปรและการประยุกต์ แคลคูลัสของฟังก์ชันค่าจริงของหลายตัวแปรและการประยุกต์
Polar coordinates and parametric equations, vector - valued functions of one
variable, calculus of vector - valued functions of one variable, lines planes and
surfaces in three dimensional space, calculus of real - valued functions of two
variables and applications, calculus of real - valued functions of multiple variables
and applications
09-111-243 แคลคูลัสสาหรับวิศวกร 3
3(3-0-6)
Calculus for Engineers 3
วิชาบังคับก่อน : 09-111-142 แคลคูลัสสาหรับวิศวกร 2
Pre-requisite : 09-111-142 Calculus for Engineers 2
สมการเชิงอนุพันธ์เบื้องต้นและการประยุกต์ การหาปริพันธ์เชิงตัวเลข ปริพันธ์ไม่ตรงแบบปริพันธ์
ตามเส้นเบื้องต้น อุปนัยเชิงคณิตศาสตร์และลําดับ และอนุกรมของจํานวน การกระจายอนุกรม
เทย์เลอร์ของฟังก์ชันมูลฐาน
Introduction to differential equations and applications, numerical integration,
improper integration, introduction to line integrals, mathematical induction,
sequences and series of numbers, Taylor series expansions of elementary
functions
09-210-121 เคมีสาหรับวิศวกร
3(3-0-6)
Chemistry for Engineers
พื้นฐานของทฤษฎีอะตอม โครงสร้างของอิเล็กตรอนในอะตอม สมบัติของธาตุตามตารางพีริออดิก
พั น ธะเคมี มวลสารสั ม พั น ธ์ สารละลายและสมบั ติ ค อลลิ เ กที ฟ สมบั ติ ข องแก๊ ส ของแข็ ง
ของเหลว สมดุลเคมี สมดุลไอออนในน้ํา จลน์ศาสตร์เคมี ธาตุเรฟพรีเซนเททีฟ อโลหะ และ
ธาตุทรานสิชัน
Atomic theory, electron structure in atom, properties of elements in periodic table,
chemical bond, stoichiometry, solution and colligative properties, gas liquid and
solid properties, chemical equilibrium, ion equilibrium in water and kinetic
chemistry , representative elements, non-metal, transition elements
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09-210-122 ปฏิบัติการเคมีสาหรับวิศวกร
1(0-3-1)
Chemistry Laboratory for Engineers
วิชาบังคับก่อน : 09-210-121 เคมีสาหรับวิศวกร หรือเรียนควบคู่กัน
Pre-requisite : 09-210-121 Chemistry for Engineers or concurrent enrollment
ปฏิบัติการเกี่ยวกับการชั่ง ตวง วัดทางวิทยาศาสตร์ สมบัติของธาตุและสารประกอบ มวลสาร
สัมพันธ์ สารละลายและสมบัติคอลลิเกทีฟ สมดุลเคมี ปฏิกิริยากรด เบส เกลือ จลนศาสตร์เคมี
สมบัติของแก๊ส โครงสร้างของผลึกสามัญบางชนิด
Experiment on scientific measurements, elements and compounds properties,
stoichiometry, solution and colligative properties, chemical equilibrium, acid-base
and salt reaction, kinetic chemistry, gas properties crystalline structure
09-410-141 ฟิสิกส์สาหรับวิศวกร 1
3(3-0-6)
Physics for Engineers 1
เวกเตอร์ แรงและการเคลื่ อ นที่ โมเมนตั ม และพลั ง งาน ระบบอนุ ภ าค สมบั ติ เ ชิ ง กลของสาร
การเคลื่ อ นที่ ข องวั ต ถุ แ ข็ ง เกร็ ง การเคลื่ อ นที่ แ บบออสซิ ล เลต กลศาสตร์ ข องไหล ความร้ อ น
และการถ่ายโอนความร้อนและคลื่นเสียง
Vector, force and motion, momentum and energy, particle system, mechanical
properties of matter, rigid body motion, oscillatory motion, fluid mechanics, heat
and heat transfer, and sound waves
09-410-142 ปฏิบัติการฟิสิกส์สาหรับวิศวกร 1
1(0-3-1)
Physics Laboratory for Engineers 1
วิชาบังคับก่อน : 09-410-141 ฟิสิกส์สาหรับวิศวกร 1 หรือเรียนควบคู่กัน
Pre-requisite : 09-410-141 Physics for Engineers 1 or concurrent enrollment
ปฏิบัติการเกี่ยวกับแรงและการเคลื่อนที่ โมเมนตัมและพลังงาน ระบบอนุภาค สมบัติเชิงกลของสาร
การเคลื่ อนที่ของวัตถุแข็งเกร็ง การเคลื่ อนที่แบบออสซิล เลต กลศาสตร์ของไหล ความร้อน
และการถ่ายโอนความร้อนและคลื่นเสียง
Experiment on force and motions, momentum and energy, particle system,
mechanical properties of matter, rigid body motion, oscillatory motion, fluid
mechanics, heat and heat transfer, and sound waves
09-410-143 ฟิสิกส์สาหรับวิศวกร 2
3(3-0-6)
Physics for Engineers 2
วิชาบังคับก่อน : 09-410-141 ฟิสิกส์สาหรับวิศวกร 1
Pre-requisite : 09-410-141 Physics for Engineers 1
ไฟฟ้าสถิต แม่เหล็ก -ไฟฟ้า ไฟฟ้ากระแสตรง ไฟฟ้ากระแสสลับ คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ทัศนศาสตร์
และฟิสิกส์ยุคใหม่
Statics, electromagnetics, direct current, alternative current, electromagnetic wave,
optics, and modern physics
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09-410-144 ปฏิบัติการฟิสิกส์สาหรับวิศวกร 2
1(0-3-1)
Physics Laboratory for Engineers 2
วิชาบังคับก่อน : 09-410-143 ฟิสิกส์สาหรับวิศวกร 2 หรือเรียนควบคู่กัน
09-410-142 ปฏิบัติการฟิสิกส์สาหรับวิศวกร 1
Pre-requisite : 09-410-143 Physics for Engineers 2 or concurrent enrollment
09-410-142 Physics Laboratory for Engineers 1
ปฏิ บั ติ ก ารเกี่ ย วกั บ ไฟฟ้ า สถิ ต แม่ เ หล็ ก -ไฟฟ้ า ไฟฟ้ า กระแสตรง ไฟฟ้ า กระแสสลั บ
คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ทัศนศาสตร์และฟิสิกส์ยุคใหม่
Experiment on statics, electromagnetics, direct current, alternative current,
electromagnetic wave, optics, and modern physics
04-110-201 ความแข็งแรงของวัสดุ 1
3(3-0-6)
Strength of Materials 1
วิชาบังคับก่อน : 04-311-202 กลศาสตรวิศวกรรม
Pre-requisite : 04-311-202 Engineering Mechanics
ลักษณะของแรงและความเค้น ความสัมพันธ์ระหว่างความเค้นและความเครียด แรงตามแนวแกน
แรงบิด แรงเฉือนและโมเมนต์ดัด ความเค้นในคาน การโก่งตัวของคาน หน่วยความเค้นประสม
และวงกลมของมอร์ การโก่งเดาะของเสาและเกณฑ์การวิบัติ
Forces and stresses, stresses and strains relationship, stresses in beams, shear force
and bending moment diagrams, deflection of beams, torsion, buckling of columns,
Mohr’s circle and combined stresses, failure criterion
04-114-201 ชลศาสตร์
3(3-0-6)
Hydraulics
วิชาบังคับกอน : 04-311-202 กลศาสตรวิศวกรรม
Pre-requisite : 04-311-202 Engineering Mechanics
คุณสมบัติของไหล ของไหลสถิต จลน์ศาสตร์ของการไหล สมการต่อเนื่อง สมการพลังงานของ
การไหลแบบคงที่ โมเมนตัมและแรงเนื่องจากการไหล การวิเคราะห์ มิ ติและความคล้ ายคลึ ง
การไหลของของไหลแบบอัดตัวไม่ได้ในท่อ การไหลในทางน้ําเปิดการวัดค่าต่าง ๆ จากการไหล
การไหลไม่คงที่ของของไหล
Properties of fluids, static, dynamics and kinematics of fluid flow, energy equation
in a steady flow; momentum and dynamic forces in fluid flow, similitude and
dimensional analysis, flow of incompressible fluid in pipes, open-channel flow,
fluid flow measurements, unsteady flow problems
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04-121-201 การสารวจ
3(2-3-5)
Surveying
ความรู้เบื้องต้นของการสํารวจ ความคลาดเคลื่อนและชั้นงานในการสํารวจ การวัดระยะ การระดับ
หลักการและการประยุกต์ใช้กล้องวัดมุม การวัดมุมและทิศทาง การปรับแก้ข้อมูล การสามเหลี่ยม
การหาแอซิมัธ ระบบพิกัดทางราบของงานวงรอบ การระดับพิเศษ เส้นชั้นความสูง การสํารวจ
และการเขียนแผนที่ภูมิประเทศและต้องออกฝึกภาคสนามอย่างต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 80 ชั่วโมง
Basic knowledge of surveying, errors and classes of surveying projects, distance
measurement, leveling, principles and application of theodolites, angle and
direction measurement, data adjustment, triangulation, determination of azimuth,
precise traverse plane coordinate system, precise leveling, leveling, contouring,
topographic survey and plotting, 80 hours on survey field practice
04-311-202 กลศาสตร์วิศวกรรม
3(3-0-6)
Engineering Mechanics
ระบบแรง ผลลัพธ์ สมดุล ของไหลสถิต ไคเนแมติกส์และไคเนติกส์ของอนุภาคและวัตถุแข็งเกร็ง
กฎการเคลื่อนที่ ข้อที่สองของนิวตัน งานและพลังงาน อิมพัลส์และโมเมนตัม
Force system, resultant, equilibrium, fluid statics, kinematics and kinetics of
particles and rigid bodies, Newton’s second law of motion, work and energy,
impulse and momentum
04-411-102 เขียนแบบวิศวกรรม
3(2-3-5)
Engineering Drawing
การเขียนอักษร การมองภาพฉาย การเขียนภาพฉายและภาพสามมิติ การกําหนดขนาดและพิกัด
ความเผื่อ ภาพตัด ภาพช่วย การเขียนภาพด้วยมือและการสเก็ตภาพ แผ่นคลี่และภาพประกอบ
การเขียนแบบเบื้องต้นโดยคอมพิวเตอร์ช่วยในการเขียนแบบและออกแบบ
Lettering, orthographic projection, orthographic drawing and pictorial drawings,
dimensioning and tolerances, sections, auxiliary views and development, freehand
and sketches, detail and assembly drawings, basic computer-aided design drawing
04-621-101 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
3(2-3-5)
Computer Programming
แนวคิดและองค์ป ระกอบของคอมพิว เตอร์ อันตรกิริยาระหว่างฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ การ
ประมวลผลข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ วิธีการออกแบบและพัฒนาโปรแกรมและการเขียนโปรแกรม
ภาษาระดับสูง
Concepts and components of computer, hardware and software interaction,
electronic data processing concepts, program design and development
methodology and high-level language programming
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04-720-201 วัสดุวิศวกรรม
3(3-0-6)
Engineering Materials
โครงสร้าง ลักษณะสมบัติ กระบวนการผลิต และการประยุกต์ของกลุ่มวัสดุวิศวกรรม โลหะ พลาสติก
ยางมะตอย ไม้ คอนกรีต และวัสดุเชิงประกอบ แผนภาพสมดุลเฟสและการแปลความหมาย
การทดสอบสมบั ติ ต่างๆ ของวั สดุ วิศวกรรมและการแปลความหมาย การศึ กษาโครงสร้ างมหภาค
และจุ ล ภาคที่ เ กี่ ย วข้ องกั บ สมบั ติ ของวั ส ดุ วิ ศ วกรรม กระบวนการผลิ ต ผลิ ตภั ณฑ์ โ ดยการใช้
วัสดุวิศวกรรม
Structures, properties, production process and applications of main groups of
engineering materials, metals, polymers, asphalt, wood, concrete and composites,
phase equilibrium diagrams and their interpretation, mechanical properties and
materials degradation
09-111-337 สมการเชิงอนุพันธ์
3(3-0-6)
Differential Equations
วิชาบังคับก่อน : 09-111-142 แคลคูลัสสาหรับวิศวกร 2
Pre-requisite : 09-111-142 Calculus for Engineers 2
สมการเชิงอนุพัน ธ์สามัญอันดับหนึ่ง สมการเชิงอนุพันธ์อันดับสองและอันดับเอ็น สมการเชิง
อนุ พั น ธ์ เ ชิ ง เส้ น ที่ มี สั ม ประสิ ท ธิ์ เ ป็ น ตั ว แปร ระบบสมการเชิ ง อนุ พั น ธ์ เ ชิ ง เส้ น ผลการแปลง
ลาปลาซและการประยุกต์ ปัญหาค่าขอบและสมการเชิงอนุพันธ์ย่อยเบื้องต้น
First order differential equations, differential equations of second order and n-th
order, linear differential equations with variable coefficients, system of linear
differential equations, Laplace transforms and the application, boundary value
problems, introduction to partial differential equations
04-000-101 การปฏิบัติงานเชิงวิศวกรรม
2(0-6-4)
Engineering Workshop
ฝึกปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานพื้นฐานวิศวกรรมสาขาต่าง ๆ ในห้องปฏิบัติการพื้นฐานในทุกภาควิชา
สร้างเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการปฏิบัติงานในอาชีพวิศวกรรม
Practice about basic engineering works from every engineering departments
in order to build up good attitude and perception in engineering professional
04-110-204 เขียนแบบวิศวกรรมโยธา
3(1-6-4)
Civil Engineering Drawing
พื้นฐานของการเขียนแบบก่อสร้าง เขียนแบบโครงสร้างฐานราก พื้นชั้นต่างๆ โครงหลังคา รูปตัด
รูปขยายหน้าตัดพื้น คาน เสา ฐานราก รูปขยายจุดต่อโครงสร้างและการใช้คอมพิวเตอร์เขียนแบบ
และออกแบบ
Building construction drawing introduction, drawing of foundation structure, floor,
roof, cross-section, the detail area, beam, column, foundation, a junction structure
plan, the use of computer programs for drawing and design
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04-114-302 ปฏิบัติการชลศาสตร์
1(0-3-1)
Hydraulic Laboratory
วิชาบังคับก่อน : 04-114-201 ชลศาสตร์ หรือเรียนควบคู่กัน
Pre-requisite : 04-114-201 Hydraulic or concurrent enrollment
คุณสมบัติของของเหลว ของไหลสถิต สมการพลังงาน สมการโมเมนตัม การสูญเสียพลังงานในท่อ
การวัดอัตราการไหลในท่อ การไหลในทางน้ําเปิด เครื่องจักรกลทางชลศาสตร์
Fluid properties, fluid statics, energy equation, momentum equation, energy loss in
pipe, flow measurement in pipe, flow in open channel, hydraulic machines
04-411-101 การฝึกพื้นฐานทางวิศวกรรม
3(1-6-4)
Basic Engineering Training
ฝึ ก ปฏิบั ติ งานพื้น ฐานเบื้ อ งต้น ทางด้ านวิ ศวกรรมที่เ กี่ ยวข้ องกั บเครื่อ งมือ ทั่ ว ไป เครื่ อ งมื อ วั ด
เครื่องมือร่างแบบ ชิ้นส่วนเครื่องจักรกล งานเครื่องมือกล งานเชื่อม งานประกอบระบบท่อ
เบื้องต้น งานไฟฟ้า ความปลอดภัยในการปฏิบัติงานและจรรยาบรรณวิศวกร
Practices in basic engineering works, hand tools, instrumentation, drafting tools,
machine parts, machining, welding, basic pipe line assembly, electrical work, safety
operation and ethics engineers
04-110-202 เทคโนโลยีคอนกรีต
3(2-3-5)
Concrete Technology
ประวั ติ ข องซี เ มนต์ ประเภทและสมบั ติ ข องปู น ซี เ มนต์ น้ํ า มวลรวม วั ส ดุ แ ละสารผสมเพิ่ ม
การออกแบบส่วนผสมคอนกรีต การควบคุมคุณภาพคอนกรีต การทดสอบคอนกรีตสดและคอนกรีต
ที่แข็งตัวแล้ว สมบัติทางกลของคอนกรีต การคืบ การล้า และการหดตัวของคอนกรีต วัสดุปอซโซลาน
และคอนกรีตกําลังสูง
History of cement, classification and properties of cements, water, aggregates,
additives and admixtures, concrete mix design and quality control, testing of fresh
and harden concrete, mechanical properties of concrete, creep, fatigue and
shrinkage of concrete, pozzolanic materials, high strength concrete
04-110-203 ปฏิบัติการทดสอบวัสดุ
1(0-3-1)
Materials Testing Laboratory
วิชาบังคับก่อน : 04-110-201 ความแข็งแรงของวัสดุ 1
Pre-requisite : 04-110-201 Strength of Materials 1
ทดสอบและศึกษาพฤติกรรมของวัสดุก่อสร้าง ได้แก่ เหล็ก อิฐ ไม้แปรรูป แก้ว และวัสดุสังเคราะห์
Behavior and testing of most common construction materials such as metals, brick,
timber, glass and synthetics materials
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04-110-308 การประมาณและวิเคราะห์ราคางานก่อสร้าง
3(2-3-5)
Construction Cost Estimation and Analysis
วิธีการและอุปกรณ์การก่อสร้าง วิเคราะห์ผลผลิตงานการก่อสร้าง การถอดวัสดุ การวิเคราะห์
ราคาค่าแรงและค่าเครื่องจักร และหลักการควบคุมราคาการก่อสร้าง
Principles of cost estimation, construction methods and equipment used, quantity
take-off from drawings and specification, labor and equipment cost analysis
04-110-407 วิศวกรรมก่อสร้างและการจัดการ
3(3-0-6)
Construction Engineering and Management
การวางโครงการก่อสร้ าง การจัดองค์กรงานก่อสร้าง การวางผังโครงการ การวางแผนงาน
ก่อสร้าง เทคโนโลยีการก่อสร้างสมัยใหม่ เครื่องจักรกลงานก่อสร้าง การวางแผนงานด้วยวิธี
วิ ถี วิ ก ฤติ (CPM) การบริ ห ารทรั พ ยากรในโครงการ การวั ด ความก้ า วหน้ า ของโครงการ
ความปลอดภัยในงานก่อสร้างและระบบคุณภาพ
Project delivery systems, project organization, site layout, project planning, modern
construction technology, construction equipments, critical path method (CPM),
resource management, progress measurement, construction safety, quality systems
04-111-202 ปฐพีกลศาสตร์
3(3-0-6)
Soil Mechanics
วิชาบังคับก่อน : 04-110-201 ความแข็งแรงของวัสดุ 1
Pre-requisite : 04-110-201 Strength of Materials 1
การกําเนิดดิน สมบัติพื้นฐานและการจําแนกชนิดของดิน การบดอัด การไหล และการซึมผ่านของ
น้ําในดิน หลักการของหน่วยแรงประสิทธิผลภายในมวลดิน การกระจายตัวของหน่วยแรง การยุบ
อัดตัวของดิน กําลังรับแรงเฉือนของดิน ทฤษฎีแรงดันด้านข้าง เสถียรภาพของคันดินและกําลัง
รับแรงแบกทาน
Soil formation, index properties and classification of soil, compaction,
permaeability of soil and seepage problems, principles of effective stresses within
a soil mass, stress distribution, compressibility of soil, shear strength of soil, earth
pressure theory, slope stability, bearing capacity
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04-111-303 ปฏิบัติการปฐพีกลศาสตร์
1(0-3-1)
Soil Mechanics Laboratory
วิชาบังคับก่อน : 04-111-202 ปฐพีกลศาสตร์ หรือเรียนควบคู่กัน
Pre-requisite : 04-111-202 Soil Mechanics or concurrent enrollment
การเจาะสํารวจและเก็บตัวอย่างดินในสนาม การทดสอบค่าพิกัดอัตเตอร์เบอร์กของดิน การหา
ขนาดคละและการจํ า แนกดิ น เม็ ด หยาบ ความถ่ ว งจํ า เพาะของเม็ ด ดิ น การหาขนาดของดิ น
เม็ดละเอียด การบดอัดดิน การหาค่าคาลิฟอร์เนีย แบริงเรโช การหาค่าความหนาแน่นของดิน
ในสนาม การซึมผ่านของน้ําในดิน การทดสอบแรงเฉือนตรง การทดสอบแรงอัดแบบไม่ถูกจํากัด
การทดสอบแรงอัดสามแกน การทดสอบเวนเชียร์และการทดสอบการอัดตัวคายน้ําของดิน
Soil boring and soil sampling, atterberg limits, sieve analysis and soil classification,
specific gravity of soil, hydrometer test, compaction test, california bearing ratio
test, field density test, permeability test, direct shear test, unconfined compression
test, tri-axial test, vane shear test and consolidation test
04-112-201 ทฤษฎีโครงสร้าง
3(3-0-6)
Theory of Structures
วิชาบังคับก่อน : 04-110-201 ความแข็งแรงของวัสดุ 1
Pre-requisite : 04-110-201 Strength of Materials 1
การวิเ คราะห์ โ ครงสร้ า งแบบดิ เ ทอร์ มิ เนทเพื่อ หาแรงปฏิ กิ ริ ยา แรงเฉื อน โมเมนต์ ดั ด ในคาน
และโครงข้อแข็ง วิเคราะห์แรงภายในโครงข้อหมุนโดยวิธีคํานวณและวิธีกราฟ อินฟูเอ็นไลน์
ในคานและโครงข้อหมุน การขจัดเชิงมุมและการโก่งของโครงสร้างโดยวิธีพื้นที่โมเมนต์ วิธีคาน
เสมือน วิธีงานเสมือน วิธีพลังงานความเครียด และวิธีแผนภูมิวิเลียต-มอร์ และการวิเคราะห์
โครงสร้างแบบอินดิเทอร์มิเนทโดยวิธีสมมติการเปลี่ยนรูปของโครงสร้าง
Introduction to structural analysis, reactions, shears and moments in statically
determinate structures, graphic statics, influence lines of determinate structures,
deflections of determinate structures by methods of virtual work, strain energy
and Williot-Mohr diagrams, analysis of statically indeterminate structures
by method of consistent deformation
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04-112-302 การวิเคราะห์โครงสร้าง
3(3-0-6)
Structural Analysis
วิชาบังคับก่อน : 04-112-201 ทฤษฎีโครงสร้าง
Pre-requisite : 04-112-201 Theory of Structures
พื้นฐานการวิเคราะห์โครงสร้าง แรงปฏิกิริยา แรงเฉือนและโมเมนต์ของโครงสร้างดีเทอร์มิเนท
ทางสถิต การวิเคราะห์โดยวิธีกราฟฟิค เส้นอิทธิพลสําหรับโครงสร้างดีเทอร์มิเนท คํานวณการโก่ง
ของโครงสร้ างดี เทอร์ มิ เนทโดยวิ ธี งานเสมื อน พลั งงานความเครี ยดและแผนภู มิ วิ ลเลี ยต-มอร์
การวิเคราะห์โครงสร้างอินดีเทอร์มิเนททางสถิตโดยวิธีการเปลี่ยนรูปร่างสอดคล้อง วิธีอีลาสติกโหลด
วิธีมุมหมุนระยะโก่ง วิธีการกระจายโมเมนต์ วิธีพลังงานความเครียด เส้นอิทธิพลสําหรับโครงสร้าง
อินดิเทอร์มิเนท การวิเคราะห์วิธีพลาสติกเบื้องต้น การวิเคราะห์โดยประมาณ การวิเคราะห์โดยวิ ธี
เมตริกซ์เบื้องต้น
Introduction to structural analysis, reactions, shears and moments in statically
determinate structures, graphic statics, influence lines of determinate structures,
deflections of determinate structures by methods of virtual work, strain energy and
williot-mohr diagrams, analysis of statically indeterminate structures by method of
consistent deformation, elastic load method, methods of slope and deflection, moment
distribution, strain energy, influence line of indeterminate structures, introduction to
plastic analysis, approximate analysis, introduction to matrix structural analysis
04-112-303 การออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก
4(3-3-7)
Reinforced Concrete Design
วิชาบังคับก่อน : 04-112-201 ทฤษฎีโครงสร้าง
Pre-requisite : 04-112-201 Theory of Structures
พื้นฐานพฤติกรรมขององค์อาคารที่รับแรงอัด แรงดัด แรงบิด แรงเฉือน แรงยึดหน่วง และ
พฤติกรรมร่วมของแรง การออกแบบองค์อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กโดยวิธีหน่วยแรงใช้งานและ
วิธีกําลัง
ปฏิบัติ
ฝึกปฏิบัติออกแบบและให้รายละเอียดโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก
Fundamental behavior in thrust, flexure, torsion, shear, bond and interaction
among these forces, design of reinforced concrete structural components by
working stress and strength design concepts, design practice
Practice
Practice in reinforced concrete design and detailing
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04-112-304 การออกแบบโครงสร้างเหล็กและไม้
4(3-3-7)
Steel and Timber Design
วิชาบังคับก่อน : 04-112-201 ทฤษฎีโครงสร้าง
Pre-requisite : 04-112-201 Theory of Structures
การออกแบบโครงสร้างเหล็กและไม้ องค์อาคารรับแรงดึงและแรงอัด คาน คาน-เสา องค์อาคาร
ประกอบ คานแผ่นเหล็กประกอบ รอยต่อ การออกแบบโดยวิธี ASD และ LRFD
ปฏิบัติ
ฝึกปฏิบัติออกแบบและให้รายละเอียดโครงสร้างเหล็กและไม้
Design of steel and timber structures, tension and compression members, beams,
beam-columns, built-up members, plate girders, connections, ASD and LRFD
methods, design practice
Practice
Practice in steel and timber design and detailing
04-113-301 วิศวกรรมการทาง
3(3-0-6)
Highway Engineering
วิชาบังคับก่อน : 04-111-202 ปฐพีกลศาสตร์ หรือเรียนควบคู่กัน
04-111-303 ปฏิบัติการปฐพีกลศาสตร์ หรือเรียนควบคู่กัน
Pre-requisite : 04-111-202 Soil Mechanics or concurrent enrollment
04-111-303 Soil Mechanics Laboratory or concurrent
enrollment
ประวัติความเป็นมาของทางหลวง การจัดระบบงานทางหลวง หลักการเบื้องต้นของการวางแผน
สร้างทางและการวิเคราะห์การจราจร การออกแบบและดําเนินการทางเรขาคณิต เศรษฐศาสตร์
การทาง การออกแบบผิ ว ทางแบบยืด หยุ่ นและผิ ว ทางแบบแข็ ง วั ส ดุ การทาง การก่ อสร้า ง
และการบํารุงรักษาทาง
Historical development of highways, highway administration, principles of highway
planning and traffic analysis, geometric design and operations, highway finance and
economic, flexible and rigid pavement design, highway materials, construction
and maintenance of highways
.
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04-114-404 วิศวกรรมชลศาสตร์
3(3-0-6)
Hydraulic Engineering
วิชาบังคับก่อน : 04-114-303 อุทกวิทยา
Pre-requisite : 04-114-303 Hydrology
การประยุ กต์ใช้ หลั กการของกลศาสตร์ของไหล เพื่อใช้ในการศึกษาและปฏิบัติการเกี่ยวกับ
งานทางวิ ศวกรรมชลศาสตร์ การไหลในระบบท่ อ วอเตอร์แฮมเมอร์ ปั๊มและ เทอร์ไบน์
การระบายน้ํ า การไหลในทางน้ํา เปิ ด การออกแบบอ่ างเก็บน้ํา เขื่ อน ทางระบายน้ํ าล้ นและ
แบบจําลองทางชลศาสตร์
Application of fluid mechanic principles to study and practice of hydraulic
engineering, piping systems, water hammer, pumps and turbines, open channel
flow, design of reservoir, dams, spillways, hydraulic models
04-110-304 การเตรียมโครงงานวิศวกรรมโยธา
1(1-0-2)
Civil Engineering Pre-Project
การเตรียมการเขียนโครงงานในสาขาวิศวกรรมโยธาซึ่งประกอบด้วยวัตถุประสงค์ของโครงงาน
แนวคิดและที่มาของโครงงาน วิธีการดําเนินโครงงาน การวางแผนการดําเนินงานและงบประมาณ
ที่ใช้ในโครงงาน
Preparation of a proposal report showing objectives, concepts, methodology, work
schedule and budgetary for a selected project in the field of civil engineering
04-110-406 โครงงานวิศวกรรมโยธา
3(1-6-4)
Civil Engineering Project
วิชาบังคับก่อน : 04-110-304 การเตรียมโครงงานวิศวกรรมโยธา
Pre-requisite : 04-110-304 Civil Engineering Pre-Project
การวางแผนการทํางาน การเขียนโครงงานต่อเนื่อง ความเป็นมาของปัญหาและการกําหนด
จุดประสงค์ การตั้งแนวความคิดในการแก้ปัญหาตลอดจนผลที่ได้รับ การศึกษาค้นคว้าทฤษฎีและ
ข้อมูลสําหรับใช้ทําโครงการ การนําเสนอและสรุปผลโครงการ
Work plan, ongoing project writing, state of problems and define the objectives, set
the conceptual framework, literature reviews and information for project,
presentation and summary of the project
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04-111-304 วิศวกรรมฐานราก
3(3-0-6)
Foundation Engineering
วิชาบังคับก่อน : 04-111-303 ปฏิบัติการปฐพีกลศาสตร์
04-112-303 การออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก
Pre-requisite : 04-111-303 Soil Mechanics Laboratory
04-112-303 Reinforced Concrete Design
การสํารวจใต้ผิวดิน กําลังแบกทานของฐานรากชนิดฐานรากแผ่และแบบตื้น การออกแบบฐานราก
แผ่ เข็ม กลุ่มเข็มฐานรากปล่อง การวิเคราะห์การทรุดตัวของดิน แรงกระทําของดิน กําแพงกันดิน
และเข็ ม พื ด การออกแบบผนั ง ค้ํ า ยั น หลุ ม ขุ ด ความรู้ เ บื้ อ งต้ น เรื่ อ งการปรั บ ปรุ ง คุ ณ ภาพดิ น
และฝึกการออกแบบวิศวกรรมฐานรากตามเทคนิคการก่อสร้าง
Subsurface investigation, bearing capacity of foundation, spread and mat
foundation design, pile and caisson foundation design, settlement analysis, earth
pressure problems and retaining structures and sheet pile wall, elementary of soil
improvement, design practice
04-113-402 การทดสอบวัสดุการทาง
1(0-3-1)
Highway Materials Testing
วิชาบังคับก่อน : 04-113-301 วิศวกรรมการทาง หรือเรียนควบคู่กัน
Pre-requisite : 04-113-301 Highway Engineering or concurrent enrollment
สมบัติของมวลรวม แอสฟัลต์และการออกแบบส่วนผสมแอสฟัลต์คอนกรีต
Properties of asphalt, aggregates and asphalt concrete mixed design
04-114-303 อุทกวิทยา
3(3-0-6)
Hydrology
วิชาบังคับก่อน : 04-114-201 ชลศาสตร์
Pre-requisite : 04-114-201 Hydraulics
วงจรอุทกวิทยา ภูมิอากาศ น้ําจากอากาศ การระเหยและการคายน้ํา การดัก การซึม น้ําท่า
น้ําใต้ดิน การไหลหลาก การวิเคราะห์ทางสถิติและความถี่
Hydrologic cycle, climatology, precipitation, evaporation and evapo-transpiration,
interception, infiltration, rainfall-runoff relationship, ground water, flood, statistics
and frequency analysis
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04-110-205 ฝึกงานโรงงาน
2(0-6-3)
Workshop
งานโครงสร้างอาคารทั่วไป การทดสอบและงานตกแต่งงานทางโยธา อาทิเช่น งานโครงสร้างไม้
เหล็ก คอนกรีตเสริมเหล็กและประกอบโครงสร้างไม้ การตัด การต่อ การเชื่อม และการผูกเหล็ก
การติดตั้งเสา การติตตั้งแบบหล่ อคอนกรีตชนิด ต่าง ๆ การผสม การเทและการบ่มคอนกรี ต
การตกแต่งผิวงานด้วยสีและวัสดุสําเร็จรูป
General structures, testing and furnishing of civil works timber, steel, reinforced
concrete, experiment cutting, connecting and installation of timber and steel
structures, column installation, installation of concrete formwork, mixed concrete,
placing and curing of concrete, surface decoretion using colors and prefabricated
materials
04-110-305 วิธีการทางคอมพิวเตอร์สาหรับวิศวกรโยธา
3(2-3-5)
Computer Method for Civil Engineers
วิชาบังคับก่อน : 04-621-101 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
Pre-requisite : 04-621-101 Computer Programming
การสร้ างสมการคณิตศาสตร์ของปัญหาทางวิศวกรรมโยธา ผลเฉลยเชิงตัวเลขของสมการพีชคณิต
การหาปริพันธ์เชิงตัวเลข ผลเฉลยเชิงตัวเลขของสมการเชิงอนุพันธ์สามัญและสมการเชิงอนุพันธ์ย่อย
Mathematical formulation of civil engineering problems, numerical solutions of
algebraic equations, numerical integration, numerical solutions of ordinary and
partial differential equations
04-110-411 การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในงานวิศวกรรมโยธา
3(2-3-5)
Computer Application in Civil Engineering
ปฏิ บั ติ ก ารเกี่ ย วกั บ การแนะนํ า ระบบไมโครและซุ ป เปอร์ มิ นิ ค อมพิ ว เตอร์ ทบทวนการเขี ย น
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ โปรแกรมสําเร็จรูปสําหรับงานวิศวกรรมโยธา เช่น การวิเคราะห์โครงสร้าง
การออกแบบโครงสร้างธรณีเทคนิคเชิงวิเคราะห์และการจัดการงานก่อสร้ างแนะนําการสร้างภาพ
ด้วยคอมพิวเตอร์
Study of introduction to microcomputer and super minicomputer, computer
programming revision, ready made software package in civil engineering, such as,
structural analysis, geotechnical analysis, structural design, construction
management, introduction to Computer graphics

53

04-111-201 ธรณีวิทยาสาหรับวิศวกร
3(3-0-6)
Geology for Engineers
การสํารวจทั่วไปทางธรณีวิทยา ที่เกี่ยวข้องกับงานวิศวกรรมโยธา ลักษณะธรณีวิทยาที่เหมาะสมกับ
ที่ตั้งอ่างเก็บน้ํา เขื่อน การเกิดแผ่นดินไหว กับการส่งผลกระทบต่องานโครงสร้างทางวิศวกรรมโยธา
โครงสร้างทางธรณีวิทยาที่มีต่อผนังลาดเอียง ความรู้เกี่ยวกับน้ําบาดาล การขุดเจาะน้ํา บาดาล
อุบัติภัยทางธรรมชาติต่าง ๆ เช่น แผ่นดินทรุด การปฏิบัติการตรวจวินิจฉัยชนิดของแร่และหิ น
การใช้แผนที่ธรณีวิทยาและการวิเคราะห์ปัญหาทางธรณีวิศวกรรมโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
General surveys of geology in relation to the civil engineering application, geology
of damsites and reservoirs, earthquakes and the influence upon civil engineering
structural geology affecting sloperall, ground water and water well drilling, natural
geologic hazards such as subsidences, practice to classify and identify rock and
mineral, use of geologic map, analysis of the engineering geology problem by
computer packages
04-112-305 การออกแบบคอนกรีตอัดแรง
3(3-0-6)
Prestressed Concrete Design
วิชาบังคับก่อน : 04-112-303 การออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก
Pre-requisite : 04-112-303 Reinforced Concrete Design
หลักการขององค์อาคารคอนกรีตอัดแรง สมบัติของวัสดุและหน่วยแรงที่ยอมให้ การวิเคราะห์หน่วย
แรงที่เกิดขึ้นในคานคอนกรีตอัดแรง การสูญเสียแรงอัด การออกแบบคานเพื่อต้านทานแรงดัดและ
แรงเฉื อ น การแอ่ น ตั ว ของคานในช่ ว งน้ํ า หนั ก บรรทุ ก ปกติ กํ า ลั ง ของคานคอนกรี ต อั ด แรง
การออกแบบคานประกอบและระบบแผ่ นพื้นสํ าเร็จรูป การออกแบบแผ่ นพื้นไร้คานคอนกรี ต
อัดแรงและการออกแบบเสาเข็ม
Principles of prestressed concrete members, material properties and allowable
stresses, analysis for stressed in prestressed concrete beams, loss of prestress,
design of beams for flexure and shear, deflection of beams under working load,
strength of prestressed concrete beams, design of composite beams and precast
composite floor system, floor system design of prestressed flat slabs, design of
piles
04-112-306 หัวข้อคัดสรรทางวิศวกรรมโยธา
3(3-0-6)
Selected Topics in Civil Engineering
หัวข้อที่น่าสนใจทางวิศวกรรมโยธา
Topics of current interest or new developments in various fields of civil engineering
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04-112-307 ความแข็งแรงของวัสดุ 2
3(3-0-6)
Strength of Materials 2
วิชาบังคับก่อน : 04-110-201 ความแข็งแรงของวัสดุ 1
Pre-requisite : 04-110-201 Strength of Materials 1
ทฤษฎีความเค้นและความเครียด การประยุกต์พลังงาน การบิด ศูนย์กลางแรงเฉือน การดัด
แบบไม่สมมาตรของคานตรง คานโค้ง และคานบนฐานรากยืดหยุ่น
Theories of stress and strain, application of energy methods, torsion, shear center,
nonsymmetrical bending of straight beams, curved beams, beams on elastic
foundations
04-112-406 การออกแบบอาคาร
3(3-0-6)
Building Design
วิชาบังคับก่อน : 04-112-303 การออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก
Pre-requisite : 04-112-303 Reinforced Concrete Design
ระบบของโครงสร้าง การจัดระบบผังคานและแผ่นพื้น ประเภทของแรงที่ กระทําต่อโครงสร้าง
อาคาร การวิเคราะห์โครงข้อแข็งและออกแบบอาคารประเภทต่าง ๆ
Structural systems, beam and slab systems, loading type of building, rigid frames,
design of typical building types
04-112-407 การออกแบบสะพาน
3(3-0-6)
Bridge Design
วิชาบังคับก่อน : 04-112-302 การวิเคราะห์โครงสร้าง
04-112-303 การออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก
Pre-requisite : 04-112-302 Structural Analysis
04-112-303 Reinforced Concrete Design
วิศวกรรมสะพานเบื้องต้นและประวัติศาสตร์ของสะพาน สุนทรียศาสตร์และรูปแบบของสะพาน
ข้ อ ควรคํ า นึ ง ในการออกแบบสะพาน ข้ อ กํ า หนดในการออกแบบสะพาน น้ํ า หนั ก บรรทุ ก
และการกระจายน้ํ า หนั ก บรรทุ ก บนสะพาน สะพานคอนกรี ต เสริ ม เหล็ ก และคอนกรี ต
อัดแรง การออกแบบโครงสร้างเหนือพื้นดินและใต้พื้นดินของสะพาน
Introduction to bridge engineering and historical background of bridges, aesthetics
and bridge types, general design consideration for bridge design, design codes for
bridge design, Loads and load distribution on bridges, reinforced concrete bridges
and prestressed concrete bridges, design of super-structures and sub-structures of
bridges
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04-112-408 พลศาสตร์ของโครงสร้างเบื้องต้น
3(3-0-6)
Fundamentals of Structural Dynamics
วิชาบังคับก่อน : 09-111-337 สมการเชิงอนุพันธ์
04-112-201 ทฤษฎีโครงสร้าง
Pre-requisite : 09-111-337 Differential Equations
04-112-201 Theory of structures
ลั ก ษณะของแรงทางพลศาสตร์ ปั ญ หาของโครงสร้ า งทางพลศาสตร์ หลั ก ของสมดุ ล จลน์
ผลตอบสนองของโครงสร้างที่มีองศาอิสระชั้นเดียว การสั่นแบบอิสระและแบบถูกบังคับ การสั่น
ที่ไม่พิจารณาและพิจารณาผลของความหน่วง ความถี่ธรรมชาติของโครงสร้างและการสั่นพ้อง
การสั่นแบบฮาร์มอนิกและแบบที่ไม่ใช่การสั่นแบบฮาร์มอนิก ผลตอบสนองของโครงสร้างที่มีองศา
อิสระหลายชั้น แรงแผ่นดินไหวและแรงลมที่กระทําต่อโครงสร้างเบื้องต้น
Description of dynamic forces, problems of structures subjected to dynamic forces,
dynamic equilibrium, response of single degree of freedom system (SDOF system),
free and forced vibrations, undamped and damped vibrations, natural frequency
and resonance, simple harmonic and non-harmonic vibrations, response of
multiple degrees of freedom system (MDOF system), Introduction to earthquake
and wind forces on structures
04-113-403 การออกแบบผิวทาง
3(3-0-6)
Pavement Design
วิชาบังคับก่อน : 04-110-201 ความแข็งแรงของวัสดุ 1
Pre-requisite : 04-110-201 Strength of Materials 1
หลักการของผิวทางสําหรับถนนและสนามบิน ชนิดของผิวทาง ชนิดของน้ําหนักล้อ หน่วยแรงใน
ผิว ทางแบบยื ดหยุ่ นและผิ วทางแบบแข็ง สมบัติและองค์ประกอบของผิ ว ทางสํ าหรับถนนและ
สนามบิ น วิ ธี ก ารออกแบบผิ ว ทางแบบยื ด หยุ่ น และแบบแข็ ง ชนิ ด ของรอยต่ อ ผิ ว ทาง
ความเสียหายและวิธีการซ่อมบํารุงผิวทาง การประเมินสภาพผิวทาง
Principles of highway and airport pavement, pavement types, types of wheel loads,
stresses in flexible and rigid pavement, properties and components of highway and
airport pavement, design methods of flexible and rigid pavement, types of
pavement joints, pavement deteriorations and maintenances, evaluation of
pavement performance
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04-113-404 วิศวกรรมขนส่ง
3(3-0-6)
Transportation Engineering
วิชาบังคับก่อน : 04-113-301 วิศวกรรมการทาง
Pre-requisite : 04-113-301 Highway Engineering
การวางแผน การออกแบบและการประเมินระบบการขนส่ง รูปแบบการขนส่ง การขนส่งทางน้ํา
การขนส่งทางระบบท่อ การขนส่งทางถนน การขนส่งทางรถไฟและการขนส่งทางอากาศ
Planning, design and evaluation of transportation systems, transportation models,
water transportation, pipeline transportation, road transportation, railway
transportation, air transportation
04-113-405 วิศวกรรมทางรถไฟ
3(3-0-6)
Railway Track Engineering
หลักการทั่วไปของทางรถไฟและโครงสร้างทางรถไฟแบบต่างๆ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับล้อเลื่อน
และรถจักร เขตโครงสร้างงานโยธาของทาง เขตบรรทุกของขบวนรถ รูปตัดของโครงสร้างทาง
แนวเส้นทางในแนวราบและแนวตั้งสําหรับระบบรถไฟระหว่างเมือง รถไฟชานเมือง และรถไฟ
ในเมือง องค์ประกอบทางรถไฟและโครงสร้างทาง การคํานวณออกแบบโครงสร้างทาง การวางผัง
ทางรถไฟในย่านรถไฟ ความรู้เบื้องต้นของระบบอาณัติสัญญาณ สถานีรถไฟแบบต่างๆ ย่านคอนเทนเนอร์ ย่านโรงงาน การตรวจสภาพทางและการซ่อมบํารุงทาง
principles of railway track alignment and track structures; general knowledge of
rolling stocks and locomotives, structural gauge and loading gauge, cross sections
of track structures, horizontal and vertical alignment for intercity train, commuter
train and metro, components of railway track and track structures, track structures
design, track layouts in yards, signalling concept, various types of stations,
container yard, industry yard, track inspection and maintenance
04-114-305 ชลศาสตร์การไหลในทางน้าเปิด
3(3-0-6)
Hydraulics of Open Channel Flow
วิชาบังคับก่อน : 04-114-201 ชลศาสตร์
Pre-requisite : 04-114-201 Hydraulics
คุณสมบัติทั่วไปของการไหลในทางน้ําเปิด สมการต่อเนื่อง สมการพลังงาน และสมการโมเมนตัม
ของการไหลในทางน้ํ าเปิด การวิเคราะห์ การไหลวิกฤตในทางน้ําเปิด การไหลแบบสม่ําเสมอ
การออกแบบทางน้ําเปิด การไหลแบบเปลี่ยนแปลงช้าและการไหลแบบเปลี่ยนแปลงเร็วในทาง
น้ําเปิด
Properties of open channel flows, principles of continuity energy and momentum
equation, the concept of critical flow, uniflow flow, channel design for uniform
flow open channels, gradually varied flow, rapidly varied flow
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04-121-304 การสารวจเส้นทาง
3(2-3-5)
Route Surveying
วิชาบังคับก่อน : 04-121-201 การสารวจ
Pre-requisite : 04-121-201 Surveying
เทคนิ ค การสํ า รวจเส้ น ทาง การออกแบบและการให้ ตํ า แหน่ ง เส้ น ทางโค้ ง ราบและโค้ ง ดิ่ ง
องค์ประกอบของความปลอดภัยของทางหลวงและการออกแบบ งานดิน การวางแนวเส้นทางและ
การสํารวจเพื่อการก่อสร้างทาง
Surveying techniques, route location and design, horizontal and vertical curves,
earthwork, elements of highway safety and design, alignment layout, route
construction survey
04-121-305 แผนที่ภาพถ่ายทางอากาศ
3(2-3-5)
Photogrammetry
วิชาบังคับก่อน : 04-121-201 การสารวจ
Pre-requisite : 04-121-201 Surveying
หลั ก การพื้ น ฐานของภาพถ่ า ยทางอากาศ กล้ อ งและการถ่ า ยภาพทางอากาศ การวางแผน
แนวการบิ น เรขาคณิ ต ของภาพถ่ า ยทางอากาศ วิ ธี ก ารถ่ า ยภาพทางอากาศ การมองเห็ น
ทรวดทรง การปรับแก้ภาพถ่ายทางอากาศ การสร้างและการปรับภาพสัมพันธ์ ทฤษฎีและการใช้
เครื่องมือเขียนแผนที่
Basic concepts of photogrammetry, cameras and photography, fight planning,
geometry of photograph, photogrammetric methods, mosaic, rectification,
orthophotography, stereoscopic plotting
04-130-303 สุขาภิบาลอาคาร
2(2-0-4)
Building Sanitation
วิชาบังคับก่อน : 04-114-201 ชลศาสตร์
Pre-requisite : 04-114-201 Hydraulics
พื้นฐานของการสุขาภิบาล กฎหมายและข้อบัญญัติ การออกแบบระบบท่อประปา ระบบท่อ
น้ําร้อน ท่อน้ําทิ้ง ท่อน้ําโสโครก และท่อระบายอากาศ ระบบป้องกันอัคคีภัย การระบายน้ํา
จากอาคาร การบําบัดน้ําเสียและการจัดการขยะในอาคาร
Fundamentals of building sanitation, laws and regulations, cold water supply
system, hot water supply system, soil, waste and vent pipe systems, fire protection
system, site drainage, wastewater treatment and solid waste management for
individual building
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04-000-302 การเตรียมความพร้อมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
1(0-2-1)
Preparation for Professional Experience
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรูปแบบและกระบวนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ความสําคัญของการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ หลักการเขียนจดหมายสมัครงาน การเลือกสถานประกอบการ หลักการ
สัมภาษณ์งานอาชีพ วัฒนธรรมองค์กร การพัฒนาบุคลิกภาพ จรรยาบรรณวิชาชีพ คุณธรรม
จริ ย ธรรม กฎหมายแรงงาน การประกันสั ง คม กิจกรรม 5 ส ระบบมาตรฐานการประกั น
คุณภาพและความปลอดภัยในการทํางาน การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร การเขียนรายงาน
การนําเสนอผลงาน ทักษะการวางแผน ทักษะการวิเคราะห์ ทักษะการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าและ
การตัดสินใจ ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและกฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ และ
การสืบค้นข้อมูล
Basic knowledge in method and process of professional experience, principles of
professional experience application letter writing, how to select working places,
how to achieve a job interview, organizational culture, personality development,
professional ethics, virtue and morality, labour law, social security, 5S activities,
quality assurance and safety standards, English for communication, report writing,
presentation, planning skills, analysis skills, facing problem solving and decision
making skills, general knowledge of information technology, IT law and information
retrieval
หมายเหตุ : การประเมินผลเป็น S และ U
04-000-401 สหกิจศึกษา
6(0-40-0)
Cooperative Education
วิชาบังคับก่อน : 04-000-302 การเตรียมความพร้อมประสบการณ์วิชาชีพ
Pre-requisite : 04-000-302 Preparation for Professional Experience
ปฏิบัติงานในสถานประกอบการเสมือนหนึ่งเป็นพนักงานของสถานประกอบการ ในตําแหน่งตามที่
ตรงกับสาขาวิชาและเหมาะสมกับความรู้ความสามารถเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์
ปฏิบัติตนตามระเบียบการบริหารงานบุคคลของสถานประกอบการในระหว่างปฏิบัติงาน มีหน้าที่
รั บ ผิ ด ชอบแน่ น อนและรั บ ผิ ด ชอบงานที่ ไ ด้ รั บ มอบหมายจากสถานประกอบการอย่ า งเต็ ม
ความสามารถ มีผู้ นิ เทศงาน การติดตามและการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ
ตลอดระยะเวลาปฏิ บั ติ ง านของนั ก ศึ ก ษา ทํ า ให้ เ กิ ด การพั ฒ นาตนเองและมี ป ระสบการณ์
จากการปฏิบัติงานในสถานประกอบการก่อนสําเร็จการศึกษา
Practice in a government organization, a state enterprise or a company in the
relevant field as a full-time employee with same graduate and properly ability,
required at least 16 weeks, under assigned job supervisor who will advise the
student during the entire period of the training, certain responsibility, the training
will be also advised, followed up, and evaluated systematically by co-op advisor
and/or co-op staff to assist students to gain direct experiences, realize their
capacity, develop themselves and realize working experiences before graduation
หมายเหตุ : การประเมินผลเป็น S และ U
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04-000-403 สหกิจศึกษาต่างประเทศ
6(0-40-0)
International Cooperative Education
วิชาบังคับก่อน : 04-000-302 การเตรียมความพร้อมประสบการณ์วิชาชีพ
Pre-requisite : 04-000-302 Preparation for Professional Experience
ปฏิบัติงานในสถานประกอบการเสมือนหนึ่งเป็นพนักงานของสถานประกอบการ ในตําแหน่งตามที่
ตรงกับสาขาวิชาและเหมาะสมกับความรู้ความสามารถเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์
โดยต้องเป็นการปฏิบัติงานในต่างประเทศไม่น้อยกว่า 12 สัปดาห์ ปฏิบัติตนตามระเบียบการ
บริห ารงานบุ คคลของสถานประกอบการในระหว่างปฏิบัติงาน มีหน้าที่รับผิดชอบแน่นอนและ
รับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายจากสถานประกอบการอย่างเต็มความสามารถ มีผู้นิเทศงาน
การติดตามและการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ ตลอดระยะเวลาปฏิบัติงานของ
นักศึกษา ทําให้เกิดการพัฒนาตนเองและมีประสบการณ์จากการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ
ต่างประเทศก่อนสําเร็จการศึกษา
Practice in a government organization, a state enterprise or a company in the
relevant field as a full-time employee with same graduate and properly ability,
required at least 16 weeks, practice in foreign country at least 12 weeks under
assigned job supervisor who will advise the student during the entire period of the
training, certain responsibility, the training will be also advised, followed up, and
evaluated systematically by co-op advisor and/or co-op staff to assist students to
gain direct experiences, realize their capacity, develop themselves and realize
working experiences before graduation
หมายเหตุ : การประเมินผลเป็น S และ U
04-000-303 ฝึกงาน
3(0-40-0)
Job Training
วิชาบังคับก่อน : 04-000-302 การเตรียมความพร้อมประสบการณ์วิชาชีพ
Pre-requisite : 04-000-302 Preparation for Professional Experience
ฝึ ก ปฏิ บั ติ ง านจริ ง ในสถานประกอบการภาคเอกชน รั ฐ วิ ส าหกิ จ หรื อ รั ฐ บาล และทางด้ า น
ที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาของนักศึกษาอย่างเป็นระบบ เป็ นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 8 สัปดาห์ ทําให้
เกิดประสบการณ์จากการทํางานก่อนสําเร็จการศึกษา
Systematical practice in relevant field within private company, state enterprise or
government organization for at least 8 weeks to realize working experiences before
graduation
หมายเหตุ : การประเมินผลเป็น S และ U
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04-000-304 ฝึกงานต่างประเทศ
3(0-40-0)
International Job Training
วิชาบังคับก่อน : 04-000-302 การเตรียมความพร้อมประสบการณ์วิชาชีพ
Pre-requisite : 04-000-302 Preparation for Professional Experience
ฝึ ก ปฏิ บั ติ ง านจริ ง ในสถานประกอบการภาคเอกชน รั ฐ วิ ส าหกิ จ หรื อ รั ฐ บาลในต่ า งประเทศ
ทางด้านที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาของนักศึกษาอย่างเป็นระบบ เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 8 สัปดาห์
ทําให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์จากการทํางานต่างประเทศก่อนสําเร็จการศึกษา
Systematical practice in relevant field within private company, state enterprise or
government organization in foreign country for at least 8 weeks to realize working
experiences in foreign country before graduation
หมายเหตุ : การประเมินผลเป็น S และ U
04-000-402 ปัญหาพิเศษจากสถานประกอบการ
3(0-6-3)
Workplace Special Problem
วิชาบังคับก่อน : 04-000-303 ฝึกงาน หรือ 04-000-304 ฝึกงานต่างประเทศ
Pre-requisite : 04-000-303 Job Training
or 04-000-304 International Job Training
นําโจทย์ปัญหาที่ได้จากสถานประกอบการภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ หรือรัฐบาล ที่นักศึกษาได้
ออกทําการฝึกงาน นํามาศึกษา วิเคราะห์ โดยใช้ความรู้จากวิชาชีพมาทําการประยุกต์แก้ปัญหา
และจัดทําตามรูปแบบของโครงการ โดยมีอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญในสาขาคอยแนะนําและเป็นที่ปรึกษา
Bring problem from relevant filed with in private company, state enterprise or
government organization for detailed study, analysis, and/or research on any
special issure that student adopts from direct experience after individual training
by applying professional knowledge to solve the problems and complete the
project, advised by a professor or and expert in its relevant’field
หมายเหตุ : การประเมินผลเป็น S และ U
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3.2.2 อาจารย์ประจา
ลาดับ

ชื่อ - นามสกุล

1

นายไพฑูรย์
กิติสุนทร

2

3

4

5

6

นายประกาศ
ทองประไพ

นายถาวร
ธีรเวชญาณ

ตาแหน่ง
คุณวุฒิ-สาขาวิชา
วิชาการ
(ป.เอก – ป.ตรี)
ผู้ช่วย
วศ.ด. (วิศวกรรมโยธา)
ศาสตราจารย์
วศ.ม. (วิศวกรรมโยธา)

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์

นายปิติศานต์
ผู้ช่วย
กร้ํามาตร ศาสตราจารย์

นางสาวจินดารัตน์
มณีเจริญ

นายพุทธพล
ทองอินทร์ดํา

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์

สาเร็จจาก

จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
ค.อ.บ. (วิศวกรรมโยธา) วิทยาลัยเทคโนโลยี
และอาชีวศึกษา
วศ.ม. (วิศวกรรมโยธา) มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี
วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา) วิทยาลัยเทคโนโลยี
และอาชีวศึกษา
Ph.D. (Technology
Technological
Management)
University of
The Philippines,
Manila,
Philippines
M.Sc. (Civil
University of
Engineering)
Southwestern
Louisiana,
Louisiana, USA
วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา) มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์
Ph.D. (Civil
สถาบันเทคโนโลยี
Engineering)
นานาชาติสิรินธร
มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์
วศ.ม. (วิศวกรรมโยธา) มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี
วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา) วิทยาลัยเทคโนโลยี
และอาชีวศึกษา
Ph.D. (Geotechnical Asian Institute of
and Earth Resources Technology
Engineering)
M.Eng. (Civil
Asian Institute of
Engineering)
Technology
วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา) สถาบันเทคโนโลยี
ราชมงคล
Dr.-Ing (Civil
Leibniz University
Engineering)
Hannover,
Niedersachsen,
Germany
M.Sc. (Civil Eng. and Leibniz University
Surveying)
Hannover,
Niedersachsen,
Germany
วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา) สถาบันเทคโนโลยี
ราชมงคล
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ปีที่จบ
2537

ภาระการสอน ชม./สัปดาห์
2558 2559 2560 2561
10
10
10
10

2528
2524
2542

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

2526
2544

2530

2527
2548

2539
2527
2556
2540
2535
2553

2548

2542

ลาดับ
7

ชื่อ - นามสกุล
นายมาโนช

ตาแหน่ง
วิชาการ
อาจารย์

รุจิภากร

8

9

10

11

นายวีระศักดิ์
ละอองจันทร์

นายศุภสิทธิ
พงศ์ศิวะสถิตย์

นายจตุพล
ตั้งปกาศิต

นางหมิง จิ๋ง

อาจารย์

อาจารย์

อาจารย์

อาจารย์

คุณวุฒิ-สาขาวิชา
(ป.เอก – ป.ตรี)
D.Eng. (Civil
Engineering)

สาเร็จจาก

University of
Detroit Mercy,
Michigan, USA
วศ.ม. (วิศวกรรมโยธา) มหาวิทยาลัย
ขอนแก่น
ค.อ.บ. (วิศวกรรมโยธา) วิทยาลัยเทคโนโลยี
และอาชีวศึกษา
Dr.-Ing (Civil
Leibniz University
Engineering)
Hannover,
Niedersachsen,
Germany
วศ.ม. (วิศวกรรมโยธา) มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี
วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา) มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี
Ph.D. (Civil
Saga University,
Engineering)
Saga, Japan
วศ.ม. (วิศวกรรมโยธา) มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี
วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา) มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี
ปร.ด. (วิศวกรรมโยธา) มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี
วศ.ม. (วิศวกรรมโยธา) มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี
วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา) มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี
D.Eng. (Civil
Tianjin University,
Engineering)
Tianjin, China
M.Sc. (Civil
Shandong
Engineering)
University of
Science and
Technology,
Shandong, China
B.Sc.
Shandong
(Civil Engineering)
University of
Science and
Technology,
Shandong, China
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ปีที่จบ
2546

ภาระการสอน ชม./สัปดาห์
2558 2559 2560 2561
10
10
10
10

2534
2530
2550

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

2543
2541
2555
2544
2539
2551
2542
2536
2549
2543

2540

ลาดับ

ชื่อ - นามสกุล

12

นางรําพึง
ชัยหลีเจริญ

13

ตาแหน่ง
วิชาการ
อาจารย์

นายสุธี

อาจารย์
ปิยะพิพัฒน์

14

15

16

นายอมเรศ
บกสุวรรณ
นายประชุม คําพุฒ

นายประภาส

อาจารย์

อาจารย์

อาจารย์
วันทอง

คุณวุฒิ-สาขาวิชา
(ป.เอก – ป.ตรี)
วศ.ม. (วิศวกรรมโยธา)

สาเร็จจาก

ปีที่จบ

มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์
วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา) วิทยาลัยเทคโนโลยี
และอาชีวศึกษา
วศ.ม. (วิศวกรรมโยธา) มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี
วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา) สถาบันเทคโนโลยี
ราชมงคล
วศ.ม. (วิศวกรรมแหล่ง จุฬาลงกรณ์
น้ํา)
มหาวิทยาลัย
วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา) สถาบันเทคโนโลยี
ราชมงคล
วศ.ม. (วิศวกรรมโยธา) มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี
วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา) มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี
M.Sc. (Geomatics
University of
Engineering)
Stuttgart,
Stuttgart,
Germany
M.Eng.
Asian Institute of
(Geotechnical and
Technology
Geoenvironmental
Engineering)
วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา) สถาบันเทคโนโลยี
ราชมงคล

2546

ภาระการสอน ชม./สัปดาห์
2558 2559 2560 2561
10
10
10
10

2527
2552

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

2538
2547
2542
2545
2540
2557

2550

2545

3.2.3 อาจารย์พิเศษ
ลาดับ

ชื่อ-นามสกุล

ตาแหน่งวิชาการ

1

นายสันติสุข เชื่อมชัยตระกูล

วิศวกร

2

นายสุดนิรันดร์ เพชรัตน์

อาจารย์

คุณวุฒิ-สาขาวิชาเอก
วศ.ม. (วิศวกรรมโครงสร้าง)
วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา)
วศ.ม. (วิศวกรรมโยธา)
วศ.บ. (วิศวกรรมขนส่ง)
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หน่วยงาน
บริษัท โปรเกรส เทคโนโลยี
คอนซัลแตนท์ จํากัด
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
องครักษ์

4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (สหกิจศึกษาทางวิศวกรรมโยธา หรือการฝึกงาน)
ผู้ใช้บัณฑิตต้องการให้บัณฑิตมีประสบการณ์ในวิชาชีพก่อนเข้าสู่การทํางานจริง ดังนั้น หลักสูตรได้กําหนดให้
นักศึกษาทุกคนต้องเรียนรายวิชาการเตรียมความพร้อมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และเลือกรายวิชาสหกิจศึกษา/สหกิจ
ศึกษาต่างประเทศ หรือรายวิชาฝึกงาน/ฝึกงานต่างประเทศ สําหรับผู้มีวุฒิ ม.6 และ ปวช. ส่วนรายวิชาฝึกงาน/ฝึกงาน
ต่างประเทศ สําหรับผู้มีวุฒิ ปวส. ซึ่งรายวิชาเหล่านี้จัดอยู่ในกลุ่มเสริมสร้างประสบการณ์ในวิชาชีพ
4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม
ความคาดหวังในผลการเรียนรู้ประสบการณ์ภาคสนามของนักศึกษา มีดังนี้
4.1.1 มีทักษะในการปฏิบัติงานด้านวิศวกรรมโยธา จากสถานประกอบการ และมีความเข้าใจในการเรียนรู้
ทฤษฎีและการปฏิบัติจริงมากยิ่งขึ้น
4.1.2 บูรณาการความรู้ที่เรียนมาเพื่อนําไปแก้ปัญหาทางธุรกิจโดยใช้เทคโนโลยี เครื่องมือและเครื่องจักร
ในโรงงานอุตสาหกรรมได้อย่างเหมาะสม
4.1.3 มีมนุษยสัมพันธ์และสามารถทํางานร่วมกับผู้อื่นได้ดี
4.1.4 มีระเบียบวินัย ตรงเวลา เข้าใจวัฒนธรรมองค์กรและสามารถปรับตัวเข้ากับสถานประกอบการได้
4.1.5 มีความกล้าในการแสดงออก และนําความคิดสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์ในงานได้
4.2 ช่วงเวลา
เ
เรียนรายวิชาสหกิจศึกษา/สหกิจศึกษาต่างประเทศ ในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษาที่ 4 หรือเรียนรายวิชา
ฝึกงาน/ฝึกงานต่างประเทศ ในภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษาที่ 3 สําหรับผู้มีวุฒิ ม.6 และ ปวช. และเรียนรายวิชา
ฝึกงาน/ฝึกงานต่างประเทศ ในภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษาที่ 2 สําหรับผู้มีวุฒิ ปวส.
4.3 การจัดเวลาและตารางสอน
- วิชาสหกิจศึกษา/สหกิจศึกษาต่างประเทศ จัดเต็มเวลาใน 1 ภาคการศึกษาปกติ
- วิชาฝึกงาน/ฝึกงานต่างประเทศ จัดเต็มเวลาใน 1 ภาคการศึกษาฤดูร้อน
5. ข้อกาหนดเกี่ยวกับการทาโครงงานหรืองานวิจัย
ต้องเป็นหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับการประยุกต์ใช้ความรู้ทางด้านวิศวกรรมโยธา สามารถออกแบบทางวิศวกรรมโยธา
การสร้างสรรค์ผลงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มุ่งเน้นให้มีการค้นคว้าพัฒนา เพื่อการสร้างสรรค์ผลงานทางวิศวกรรม
โยธา โดยมีผู้เข้าร่วม โครงการ 1 - 3 คน มีรูปแบบของรายงานและการสอบเพื่อประเมินผลตามเวลาที่กําหนด
5.1 คาอธิบายโดยย่อ
โครงการมีการเสนอหัวข้อที่นักศึกษาสนใจประกอบด้วย จุดประสงค์ และขอบเขต วิธีการที่ได้รับอนุมัติจาก
คณะกรรมการพิจารณาหัวข้อ มีการค้นคว้า วิเคราะห์ พัฒนาเพื่อการสร้างสรรค์ด้วยตนเองให้เสร็จภายในเวลา
ที่กําหนด
5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้
นักศึกษาสามารถทํางานเป็นทีมคือทํางานร่วมกับผู้อื่นได้ สามารถใช้ภาษาเขียนและภาษาพูด สามารถ
วางแผนงาน มีความรับผิดชอบงาน สามารถแก้ไขปัญหาทางวิศวกรรมโยธา
5.3 ช่วงเวลา
ภาคการศึกษาที่ 2 ในปีที่ 4 ของแผนการศึกษา
5.4 จานวนหน่วยกิต
3 หน่วยกิต
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5.5 การเตรียมการ
มีการจัดการเรียนการสอนวิชาการเตรียมโครงงานวิศวกรรมโยธา ก่อนในภาคการศึกษาที่ 2 ของปีการศึกษา
ที่ 3 เพื่อเสนอหัวข้อในรูปแบบที่นักศึกษาสนใจ มีการค้นคว้า ทดลอง รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูล และการเขียน
โครงการ จัดเตรียมอาจารย์ให้คําปรึกษาเป็นรายบุคคล จัดเตรียมกรรมการสอบกลุ่มละไม่น้อยกว่า 3 คน
5.6 กระบวนการประเมินผล
ประเมินผลจากความก้าวหน้าในการทําโครงงาน โดยคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยภาควิชาวิศวกรรมโยธา
ประเมินผลจากรายงานที่ได้กําหนดรูปแบบการนําเสนอตามระยะเวลา นําเสนอขั้นตอนและวิธีการทํางานของนักศึกษา
มีกรรมการสอบกลุ่มละไม่น้อยกว่า 3 คน
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
คุณลักษณะพิเศษ
1. ด้านทักษะความรู้
- มีความรู้ในศาสตร์ที่เกี่ยวข้องทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ
สามารถประยุกต์ใช้ศาสตร์ดังกล่าวอย่างเหมาะสม
เพื่อการประกอบวิชาชีพหรือการศึกษาต่อในระดับสูง
ขึ้นไปได้
- มีความใฝ่รู้ในองค์ความรู้และเทคโนโลยีที่มีการ
เปลี่ยนแปลงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สามารถพัฒนาองค์
ความรู้ที่มีอยู่ให้สูงขึ้น เพื่อพัฒนาตนเอง พัฒนางาน
พัฒนาสังคมและประเทศชาติ
- สามารถมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และเลือกวิธีแก้ไข
ปัญหาได้อย่างเหมาะสม
- มีความสามารถในการติดต่อสื่อสารและใช้ภาษาไทย
ภาษาต่างประเทศ และศัพท์ทางเทคนิคในการ
ติดต่อสื่อสาร รวมถึงการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้
เป็นอย่างดี
2. ด้านภาวะผู้นําและความรับผิดชอบ
- มีมนุษยสัมพันธ์และมีความสามารถในการทํางาน
ร่วมกับผู้อื่น มีทักษะในด้านการทํางานเป็นหมู่คณะ
สามารถบริหารจัดการการทํางานได้อย่างเหมาะสม
และเป็นผู้มีทัศนคติที่ดีในการทํางาน
3. ด้านจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ
- มีคุณธรรม จริยธรรม ทําหน้าที่เป็นพลเมืองดีที่มีความ
รับผิดชอบต่อตนเอง ต่อวิชาชีพ และต่อสังคม
ปฏิบัติตนภายใต้จรรยาบรรณวิชาชีพด้วยความซื่อสัตย์
สุจริตและเสียสละ
4. ด้านบุคลิกภาพ
- มีสัมมาคารวะและรู้จักกาลเทศะ
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กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา
- การเรียนการสอนในภาคปฏิบัติให้สอดคล้องกับ
การเรียนการสอนในภาคทฤษฎี
- การมอบหมายงานที่มีลักษณะให้มีการค้นคว้า
เพื่อจะสามารถสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง
- การมอบหมายงานที่เป็นโครงงานเป็นระบบครบวงจร
การทํากิจกรรมที่ต้องมีการจัดสรรงาน คน และเวลา
- การใช้หนังสือและสื่อการสอนเป็นภาษาอังกฤษ
การมอบหมายงานที่ต้องมีการนําเสนอในลักษณะปาก
เปล่าประกอบสื่อในชั้นเรียน
- การมอบหมายที่เป็นโครงงาน เป็นระบบครบวงจร
การทํากิจกรรมที่ต้องมีการจัดสารงาน คน และเวลา

- การสอดแทรกความรู้ถึงผลกระทบของการขาด
คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม จรรยาบรรณในวิ ช าชี พ ที่ มี ต่ อ
สังคมในบางรายวิชาที่เกี่ยวข้อง
- มีการสอดแทรกเรื่องการแต่งกาย บุคลิกภาพ การเข้า
สังคม การเจรจาสื่อสาร การมีมนุษยสัมพันธ์ และ
การวางตัวที่ดีในการทํางาน ในบางรายวิชาที่เกี่ยวข้อง

2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1. ซื่อสัตย์ ขยัน อดทน มีวินัยและตรงต่อเวลา
2. มีความเสียสละและมีจิตสาธารณะ
3. ปฏิบัติตามกฎระเบียบ และข้อบังคับขององค์กรและสังคม
1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1. ให้ความสําคัญในวินัย การตรงต่อเวลา การส่งงานภายในเวลาที่กําหนด
2. เปิดโอกาสให้นักศึกษาจัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม และแสดงถึงการมีเมตตา กรุณา และ
ความเสียสละ
3. สอดแทรกความซื่อสัตย์ต่อตนเอง และสังคม
4. จัดกิจกรรมการพัฒนาคณะ / มหาวิทยาลัยฯ / ชุมชน
5. เน้นเรื่องการแต่งกายและปฏิบัติตนที่เหมาะสม ถูกต้อง ตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัยฯ
1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1. การขานชื่อ การให้คะแนนการเข้าชั้นเรียนและการส่งงานตรงเวลา
2. พิจารณาจากผลการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษา
3. สังเกตพฤติกรรมของนักศึกษาในการปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ
2. ความรู้
2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้
1. มีความรู้และทักษะในเนื้อหาวิชาที่ศึกษา
2. สามารถบูรณาการความรู้ที่ศึกษากับความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมหรือศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
3. สามารถนําความรู้มาปรับใช้ให้เหมาะสมกับสถานการณ์และงานที่รับผิดชอบ
2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้
1. ใช้การสอนหลายรูปแบบ โดยเน้นหลักทางทฤษฎีและการปฏิบัติ เพื่อให้เกิดองค์ความรู้
2. มอบหมายให้ทํารายงาน
3. จัดให้มีการเรียนรู้จากสถานการณ์จริง โดยการศึกษาดูงาน
2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้
1. ประเมินจากแบบทดสอบด้านทฤษฎี สําหรับการปฏิบัติประเมินจากผลงานและการปฏิบัติการ
2. พิจารณาจากรายงานที่มอบหมาย
3. ประเมินจากรายงานผลการศึกษาดูงาน
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3. ทักษะทางปัญญา
3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
1. สามารถประมวลผล วิเคราะห์ และสรุปข้อมูลความรู้
2. สามารถจัดการความคิดได้
3. สามารถประยุกต์ความรู้ และแก้ปัญหาได้
4. สามารถคิดสร้างสรรค์งานนวัตกรรม
3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
1. ส่งเสริมการเรียนรู้จากการแก้ปัญหา (Problem Based Instruction)
2. ให้นักศึกษาปฏิบัติการจากสถานการณ์จริง
3. มอบหมายงานที่ส่งเสริมการคิด วิเคราะห์และสังเคราะห์
3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
1. ประเมินจากการรายงานผลการดําเนินงานและการแก้ปัญหา
2. ประเมินผลการปฏิบัติการจากสถานการณ์จริง
3. ประเมินจากการทดสอบ
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
1. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีมารยาททางสังคมและมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
2. มีภาวะการเป็นผู้นําและผู้ตามที่ดี สามารถทํางานเป็นทีมได้
3. สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์และการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ได้เป็นอย่างดี
4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
1. กําหนดการทํางานกลุ่มโดยให้หมุนเวียนการเป็นผู้นําและผู้รายงาน
2. ให้คําแนะนําในการเข้าร่วมกิจกรรมสโมสร กิจกรรมของมหาวิทยาลัยฯ
3. ให้ความสําคัญในการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบและการให้ความร่วมมือ
4. มอบหมายงานให้สัมภาษณ์บุคคลต่าง ๆ
4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
1. ประเมินจากการรายงานหน้าชั้นเรียนโดยอาจารย์และนักศึกษา
2. พิจารณาจากการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษา
3. ประเมินผลจากแบบประเมินตนเองและกิจกรรมกลุ่ม
4. ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรม
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5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
1. มีทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
2. สามารถใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์
3. สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้น วิเคราะห์และนําเสนอได้
4. สามารถเชื่อมองค์ความรู้และมีทักษะในการแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง
5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1. ส่งเสริมให้เห็นความสําคัญ และฝึกให้มีการตัดสินใจบนฐานข้อมูลและข้อมูลเชิงตัวเลข
2. มอบหมายงานค้นคว้าองค์ความรู้จากแหล่งข้อมูลต่างๆและให้นักศึกษานําเสนอหน้าชั้น
3. การใช้ศักยภาพทางคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศในการนําเสนอผลงานที่ได้รับมอบหมาย
4. ฝึกการนําเสนอผลงานโดยเน้นความสําคัญของการใช้ภาษา และบุคลิกภาพ
5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1. ประเมินจากผลงานและการนําเสนอผลงาน
2. สังเกตการณ์ปฏิบัติงาน
หมวดวิชาเฉพาะ
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1. เข้าใจและซาบซึ้งในวัฒนธรรมไทย ตระหนักในคุณค่าของระบบคุณธรรม จริยธรรม เสียสละและซื่อสัตย์สุจริต
2. มีวินัย ตรงต่อเวลา รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบและ ข้อบังคับ ขององค์กรและสังคม
3. มีภาวะความเป็นผู้นําและผู้ตาม สามารถทํางานเป็นหมู่คณะ สามารถแก้ไข ข้อขัดแย้ง ตามลําดับความสําคัญ
เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์
4. สามารถวิ เคราะห์ แ ละประเมิ น ผลกระทบจากการใช้ ความรู้ ท างวิศ วกรรมต่อ บุ ค คล องค์ ก ร สั ง คม
และสิ่งแวดล้อม
5. มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ และมีความรับผิดชอบในฐานะผู้ประกอบวิชาชีพรวมถึงเข้าใจ
ถึงบริบททางสังคมของวิชาชีพวิศวกรรมในแต่ละสาขาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1. กําหนดให้มีวัฒนธรรมองค์กร เพื่อเป็นการปลูกฝังให้นักศึกษามีระเบียบวินัย การปฏิบัติตามกฎกติกาที่
กําหนดหรือได้ตกลงกันไว้
2. มีการปลูกฝังความรับ ผิดชอบให้นักศึกษา โดยเริ่มตั้งแต่การเข้าชั้นเรียนให้ ตรงเวลา การส่ งงานตาม
กําหนดเวลา ตลอดจนการแต่งกายที่เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัยฯ
3. การทํางานกลุ่มนั้นต้องฝึกให้รู้หน้าที่ของการเป็นผู้นํากลุ่มและการเป็นสมาชิกกลุ่ม มีความซื่อสัตย์ โดย
ต้องไม่กระทําการทุจริตในการสอบหรือลอกการบ้านของผู้อื่น
4. นอกจากนี้อาจารย์ผู้สอนทุกคนต้องสอดแทรกเรื่องคุณธรรม จริยธรรม ในการสอนทุกรายวิชา รวมทั้งมี
การจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม อาทิ การยกย่องนักศึกษาที่ทําดี ทําประโยชน์แก่ส่วนรวม และ
เสียสละ
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1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1. ประเมินจากการตรงเวลาของนักศึกษาในการเข้าชั้นเรียน การส่งงานตามกําหนด ระยะเวลาที่มอบหมาย
และการร่วมกิจกรรม
2. ประเมินจากการมีวินัยและพร้อมเพรียงของนักศึกษาในการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร
3. ปริมาณการกระทําทุจริตในการสอบ
4. ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
2. ความรู้
2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้
1. มีความรู้และความเข้าใจในทางคณิตศาสตร์พื้นฐาน วิทยาศาสตร์พื้นฐาน วิศวกรรมพื้นฐาน และเศรษฐศาสตร์
เพื่อประยุกต์ใช้กับงานทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ ที่เกี่ยวข้อง และการสร้างนวัตกรรมทางเทคโนโลยี
2. มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการที่สําคัญ ทั้งในเชิงทฤษฎีและปฏิบัติ ในเนื้อหาของสาขาวิชา
เฉพาะด้านทางวิศวกรรม
3. สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
4. สามารถวิเคราะห์และแก้ไขปัญหา ด้วยวิธีที่เหมาะสม รวมถึงการประยุกต์ใช้ เครื่องมือเหมาะสม อาทิ
โปรแกรมคอมพิวเตอร์เป็นต้น
5. สามารถใช้ความรู้และทักษะในสาขาวิชาของตน ในการประยุกต์แก้ไขปัญหาในงานจริงได้
2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้
1. ใช้การสอนหลายรูปแบบ โดยเน้นหลักทางทฤษฎีและการปฏิบัติ เพื่อให้เกิดองค์ความรู้
2. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ
3. ฝึกการแก้ปัญหาจากการสร้างสถานการณ์จําลอง
4. ใช้วิธีการสอนแบบวิจัยเป็นฐาน
5. นักศึกษาทุกคนศึกษาประสบการณ์ตรงจากสถานประกอบการหรือสหกิจศึกษา
2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้
ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการปฏิบัติของนักศึกษา ในด้านต่างๆ คือ
1. การทดสอบย่อย
2. การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน
3. ประเมินจากรายงานที่นักศึกษาจัดทํา
4. ประเมินจากโครงงานที่นําเสนอ
5. ประเมินจากการนําเสนอรายงานในชั้นเรียน
6. ผลการฝึกประสบการณ์จากสถานประกอบการ หรือสหกิจศึกษา
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3. ทักษะทางปัญญา
3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา นักศึกษาต้องมีคุณสมบัติต่างๆ จากการสอน เพื่อให้เกิดทักษะทาง
ปัญญาดังนี้
1. มีความคิดอย่างมีวิจารณญาณที่ดี
2. สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปประเด็นปัญหาและความต้องการ
3. สามารถคิด วิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาด้านวิศวกรรมได้อย่างมีระบบ รวมถึงการใช้ ข้อมูลประกอบการ
ตัดสินใจในการทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. มีจินตนาการและความยืดหยุ่นในการปรับใช้องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสมในการพัฒนานวัตกรรม
หรือต่อยอดองค์ความรู้จากเดิมได้อย่างสร้างสรรค์
5. สามารถสืบค้น ข้อมูลและแสวงหาความรู้เพิ่มเติมได้ด้วยตนเอง เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต และทันต่อ
การเปลี่ยนแปลงทางองค์ความรู้และเทคโนโลยีใหม่ๆ
3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
1. กรณีศึกษาทางการประยุกต์สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
2. มอบหมายงานโครงงาน (Project) โดยใช้หลักการวิจัย
3. การศึกษา ค้นคว้า และรายงานทางเอกสารและรายงานหน้าชั้นเรียน
3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
1. ประเมินตามสภาพจริงจากผลงาน
2. การปฏิบัติของนักศึกษา อาทิ ประเมินการนําเสนอรายงานในชั้นเรียน
3. การทดสอบโดยใช้แบบทดสอบหรือสัมภาษณ์
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
อาจให้นักศึกษาไปเรียนวิชาทางภาษา สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ที่เกี่ยวกับคุณสมบัติต่าง ๆ ดังนี้
สถานการณ์ต่าง ๆ ในกลุ่มทั้งในบทบาทของผู้นํา หรือบทบาทของผู้ร่วมทีมทํางาน
1. สามารถสื่อสารกับกลุ่มคนที่หลากหลาย และสามารถสนทนาทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศได้
อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถใช้ความรู้ในสาขาวิชาชีพมาสื่อสารต่อสังคมได้ในประเด็นที่เหมาะสม
2. สามารถเป็นผู้ริเริ่มแสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์เชิงสร้างสรรค์ทั้งส่วนตัว และส่วนรวมพร้อมทั้ง
แสดงจุดยืนอย่างพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุ่มรวมทั้ง ให้ความช่วยเหลือและอํานวยความสะดวก
ในการแก้ไขปัญหาสถานการณ์ต่างๆ
3. สามารถวางแผนและรับผิดชอบในการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งของตนเองและสอดคล้องกับทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
4. รู้ จั กบทบาทหน้ าที่ และความรับผิ ดชอบในการทํ างานตามที่มอบหมาย ทั้ งงานบุคคลและงานกลุ่ ม
สามารถปรับตัวและทํางานร่วมกับผู้อื่นทั้งในฐานะผู้นําและผู้ตามได้อย่างมีประสิทธิภาพสามารถวางตัว
ได้อย่างเหมาะสมกับความรับผิดชอบ
5. มีจิตสํานึกความรับผิดชอบด้านความปลอดภัยในการทํางาน และการรักษาสภาพแวดล้อมต่อสังคม
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4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และความรับผิดชอบ
ใช้ ก ารสอนที่ มี ก ารกํ า หนดกิ จ กรรมให้ มี ก ารทํ า งานเป็ น กลุ่ ม การทํ า งานที่ ต้ อ งประสานงานกั บ ผู้ อื่ น
ข้ า มหลั ก สู ต ร หรื อ ต้ อ งค้ น คว้ า หาข้ อ มู ล การสั ม ภาษณ์ บุ ค คลอื่ น หรื อผู้ มี ป ระสบการณ์ โ ดยมี ค วามคาดหวั ง
ในผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลและความสามารถในการรับผิดชอบ ดังนี้
1. ปลูกฝังให้มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับในงานกลุ่ม
2. ส่งเสริมให้นักศึกษากล้าแสดงออกและเสนอความคิดเห็นโดยการจัดอภิปรายและเสวนางานที่มอบหมายที่ให้ค้นคว้า
3. ใช้วิธีการสอนแบบเปิดโอกาสในการแสดงความคิดเห็น (Brainstorming) เพื่อฝึกการยอมรับความคิดเห็น
ของผู้อื่นด้วยเหตุผล
4. ส่งเสริมการเคารพสิทธิและการรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และความรับผิดชอบ โดยใช้
การประเมินดังนี้
1. ประเมินพฤติกรรมภาวการณ์เป็นผู้นําและผู้ตามที่ดี
2. ติดตามการทํางานร่วมกับสมาชิกกลุ่มของนักศึกษาเป็นระยะ พร้อมบันทึกพฤติกรรมเป็นรายบุคคล
3. ประเมินจากผลงานการอภิปรายและเสวนา
4. สังเกตพฤติกรรมการระดมสมอง
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
1. มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์สําหรับการทํางานที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพได้เป็นอย่างดี
2. มีทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศทางคณิตศาสตร์ หรือการแสดงสถิติ ประยุกต์ต่อการแก้ปัญหา
ที่เกี่ยวข้องได้อย่างสร้างสรรค์
3. สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารที่ทันสมัยได้ อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
4. มีทักษะในการสื่อสารข้อมูลทั้งการพูด การเขียน และการสื่อความหมายโดยใช้สัญลักษณ์
5. สามารถใช้เครื่องมือการคํานวณและเครื่องมือทางวิศวกรรม เพื่อประกอบวิชาชีพในสาขาวิชาวิศวกรรม
ที่เกี่ยวข้องได้
5.2 กลยุ ท ธ์ ก ารสอนที่ ใ ช้ พั ฒ นาการเรี ย นรู้ ด้ า นทั ก ษะการวิ เ คราะห์ เ ชิ ง ตั ว เลข การสื่ อ สาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
1. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชาต่างๆ ให้นักศึกษาได้วิเคราะห์สถานการณ์จําลอง และสถานการณ์เสมือนจริง
และนําเสนอการแก้ปัญหาที่เหมาะสมเรียนรู้เทคนิคการประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศในหลากหลาย
สถานการณ์ที่สามารถประยุกต์ใช้ในห้องปฏิบัติการ
2. ส่งเสริมการค้น คว้า เรียบเรียงข้อมูลและนําเสนอให้ผู้อื่นเข้าใจได้ถูกต้อง และให้ ความสําคัญในการ
อ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูล
5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1. ประเมิน จากเทคนิ คการนํ าเสนอโดยใช้ทฤษฎีการเลื อกใช้เครื่องมือทางเทคโนโลยีส ารสนเทศ หรือ
คณิตศาสตร์และสถิติที่เกี่ยวข้องทางวิศวกรรมศาสตร์
2. ประเมินจากความสามารถในการอธิบายถึงข้อจํากัด เหตุผลในการเลือกใช้เครื่องมือต่างๆ การอภิปราย
กรณีศึกษาต่างๆ ที่มีการนําเสนอต่อชั้นเรียน
3. สังเกตพฤติกรรมนักศึกษาด้านความมีเหตุผลและมีการบันทึกเป็นระยะ
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6. ทักษะพิสัย
6.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะพิสัย
1. มีความสามารถในการใช้อุปกรณ์ เครื่องมือพื้นฐานทางวิศวกรรมศาสตร์ และการประยุกต์ใช้ ได้อย่างถูกต้อง
และปลอดภัย
2. มีทักษะในการพัฒ นาและดัดแปลงใช้อุปกรณ์ เครื่องมือ สํ าหรับการแก้ปัญหาเฉพาะทางเพื่อให้ เกิด
ผลสัมฤทธิ์ในงานที่ดําเนินการ
3. มีทักษะในการร่างแบบสําหรับงานสาขาวิชาชีพเฉพาะ และสามารถนําไปสู่ภาคปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ
6.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะพิสัย
1. สาธิตการใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ รวมทั้งขั้นตอนการปฏิบัติ
2. มอบหมายงานตามใบฝึกปฏิบัติ (Job Sheet)
3. เตรียมใบฝึกปฏิบัติที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถเชิงทักษะในการแก้ปัญหาทางวิศวกรรม
4. ฝึกทําการร่างแบบสั่งงานจริงในสาขาวิชาชีพเฉพาะ
5. ฝึกนักศึกษาให้มีกิจนิสัยที่ดีในการปฏิบัติงาน
6.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะพิสัย
1. ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมระหว่างการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์โดยการบันทึกเป็นระยะๆ
2. ประเมินผลจากแบบประเมินตนเองและกิจกรรมกลุ่ม
3. ประเมินจากผลงานและการนําเสนอผลงาน
3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา
(Curriculum Mapping)
ผลการเรียนรู้ในตารางมีความหมายดังนี้
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1. คุณธรรม จริยธรรม
1. ซื่อสัตย์ ขยัน อดทน มีวินัยและตรงต่อเวลา
2. มีความเสียสละและมีจิตสาธารณะ
3. ปฏิบัติตามกฎระเบียบ และข้อบังคับขององค์กรและสังคม
2. ความรู้
1. มีความรู้และทักษะในเนื้อหาวิชาที่ศึกษา
2. สามารถบูรณาการความรู้ที่ศึกษากับความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมหรือศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
3. สามารถนําความรู้มาปรับใช้ให้เหมาะสมกับสถานการณ์และงานที่รับผิดชอบ
3. ทักษะทางปัญญา
1. สามารถประมวลผล วิเคราะห์ และสรุปข้อมูลความรู้
2. สามารถจัดการความคิดได้
3. สามารถประยุกต์ความรู้ และแก้ปัญหาได้
4. สามารถคิดสร้างสรรค์งานนวัตกรรม
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
1. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีมารยาททางสังคมและมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
2. มีภาวะการเป็นผู้นําและผู้ตามที่ดี สามารถทํางานเป็นทีมได้
3. สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์และการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ได้เป็นอย่างดี
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5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
1. มีทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
2. สามารถใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์
3. สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้น วิเคราะห์และนําเสนอได้
4. สามารถเชื่อมองค์ความรู้และมีทักษะในการแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง
1. คุณธรรม
จริยธรรม

รายวิชา
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01-110-003 มนุษยสัมพันธ์
01-110-004 สังคมกับสิ่งแวดล้อม
01-110-012 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนา
ที่ยั่งยืน
01-110-013 สังคมกับการเมืองการปกครองไทย
01-110-015 กฎหมายแรงงาน
01-210-001 สารนิเทศและการเขียนรายงานทางวิชาการ
01-210-006 มนุษย์กับปรัชญา
01-210-007 ตรรกะในชีวิตประจําวัน
01-210-008 การใช้เหตุผลและจริยธรรม
01-210-013 วัฒนธรรมไทย
01-320-001 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1
01-320-002 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2
01-320-003 สนทนาภาษาอังกฤษ
01-310-001 ภาษาไทยเพื่อการสือ่ สาร
01-310-006 การอ่านและการเขียนทางวิชาการ
01-310-007 การเขียนเชิงวิชาชีพ
01-310-009 ศิลปะการพูด

2. ความรู้

3. ทักษะทางปัญญา

5. ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข
การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
1
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3 4
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4. ทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความ
รับผิดชอบ
1
2
3

























































































































































































































































































































77

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ต่อ)
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง

1. คุณธรรม
จริยธรรม

รายวิชา
1
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01-320-004 การอ่านภาษาอังกฤษ
01-320-006 ภาษาอังกฤษเพื่อวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
01-320-007 ภาษาอังกฤษเพื่อการนําเสนอ
01-320-008 การเขียนสําหรับชีวิตประจําวัน
01-330-001 ภาษาจีนพื้นฐาน
01-330-007 สนทนาภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น
01-341-001 ภาษาเขมรเบื้องต้น
01-342-001 ภาษาบาฮาซาเบื้องต้น
01-343-001 ภาษาพม่าเบื้องต้น
01-344-001 ภาษาเวียดนามเบื้องต้น
09-000-001 ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
สารสนเทศ
09-111-050 คณิตศาสตร์ทั่วไป
09-121-045 สถิติทั่วไป
09-311-051 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม

2

2. ความรู้
3

1







2

3. ทักษะทางปัญญา
3

1











































4. ทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความ
รับผิดชอบ

2



3

4

5. ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข
การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ

1
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ต่อ)
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง

1. คุณธรรม
จริยธรรม

รายวิชา
1
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09-311-052 ชีววิทยากับเศรษฐกิจพอเพียง
09-410-044 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
01-610-001 กีฬาประเภทบุคคล
01-610-002 กีฬาประเภททีม
01-610-003 นันทนาการ
01-610-005 การจัดและการบริหารค่ายพักแรม
01-610-006 การฝึกด้วยน้ําหนักเพื่อสุขภาพ
01-610-008 ลีลาศเพื่อสุขภาพ
01-000-001 ทักษะทางสังคม
01-010-001 วิถีชีวิตสังคมไทยในยุคโลกาภิวัตน์
01-010-009 ทักษะการเรียนรู้สู่ความสําเร็จ
01-010-010 การพัฒนาบุคลิกภาพ
01-010-013 การพัฒนาชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
01-010-014 การควบคุมน้ําหนักและรูปร่างเพื่อสุขภาพ
01-010-016 มนุษย์กับวิถีชีวิตที่งดงาม
01-310-017 มองโลกผ่านวรรณกรรม
01-310-018 สุนทรียภาพของภาษาไทยในบทเพลง

2

2. ความรู้
3



4. ทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความ
รับผิดชอบ

3. ทักษะทางปัญญา

1
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5. ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข
การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
1
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ต่อ)
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง

1. คุณธรรม
จริยธรรม

รายวิชา

04-000-301 การจัดการในองค์กรอุตสาหกรรม
09-090-010 วิทยาศาสตร์กับธรรมชาติ

2. ความรู้

3. ทักษะทางปัญญา
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4. ทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความ
รับผิดชอบ
4

5. ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข
การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ

1

2

3

1

2

3
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หมวดวิชาเฉพาะ
1. คุณธรรม จริยธรรม
1. เข้าใจ และซาบซึ้งในวัฒนธรรมไทย ตระหนักในคุณค่าของระบบคุณธรรม จริยธรรม
เสียสละและซื่อสัตย์สุจริต
2. มีวินัย ตรงต่อเวลา รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ
ขององค์กรและสังคม
3. มีภ าวะความเป็ น ผู้ นํ าและผู้ ตาม สามารถทํ างานเป็ นหมู่ คณะ สามารถแก้ ไ ขข้อ ขั ดแย้ ง
ตามลําดับความสําคัญ เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นรวมทั้งเคารพในคุณค่า
และศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์
4. สามารถวิเคราะห์และประเมินผลกระทบจากการใช้ความรู้ทางวิศวกรรมต่อบุคคล องค์กร
สังคม และสิ่งแวดล้อม
5. มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ และมีความรับผิดชอบในฐานะผู้ประกอบวิชาชีพ รวมถึง
เข้าใจถึงบริบททางสังคมของวิชาชีพวิศวกรรมในแต่ละสาขา ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
2. ความรู้
1. มีความรู้และความเข้าใจในทางคณิตศาสตร์พื้นฐาน วิทยาศาสตร์พื้นฐาน วิศวกรรมพื้นฐาน
และเศรษฐศาสตร์ เพื่อประยุกต์ใช้กับงานทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง และการสร้าง
นวัตกรรมทางเทคโนโลยี
2. มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการที่สําคัญ ทั้งในเชิงทฤษฎีและปฏิบัติ ในเนื้อหาของ
สาขาวิชาเฉพาะด้านทางวิศวกรรม
3. สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
4. สามารถวิเคราะห์ และแก้ไขปัญหา ด้ว ยวิธีที่เหมาะสม รวมถึงการประยุกต์ใช้เครื่องมือ
เหมาะสม อาทิ โปรแกรมคอมพิวเตอร์เป็นต้น
5. สามารถใช้ความรู้และทักษะในสาขาวิชาของตน ในการประยุกต์แก้ไขปัญหาในงานจริงได้
3. ทักษะทางปัญญา
1. มีความคิดอย่างมีวิจารณญาณที่ดี
2. สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปประเด็นปัญหาและความต้องการ
3. สามารถคิด วิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาด้านวิศวกรรมได้อย่างมีระบบ รวมถึงการใช้ข้อมูล
ประกอบการตัดสินใจในการทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. มี จิ น ตนาการและความยื ด หยุ่ น ในการปรั บ ใช้ อ งค์ ค วามรู้ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งอย่ า งเหมาะสม
ในการพัฒนานวัตกรรมหรือต่อยอดองค์ความรู้จากเดิมได้อย่างสร้างสรรค์
5. สามารถสืบค้นข้อมูลและแสวงหาความรู้เพิ่มเติมได้ด้วยตนเอง เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต
และทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางองค์ความรู้และเทคโนโลยีใหม่ๆ
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4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
1. สามารถสื่ อ สารกั บ กลุ่ ม คนที่ ห ลากหลาย และสามารถสนทนาทั้ ง ภาษาไทยและภาษา
ต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถใช้ความรู้ในสาขาวิชาชีพมาสื่อสารต่อสังคมได้
ในประเด็นที่เหมาะสม
2. สามารถเป็ น ผู้ ริ เริ่ มแสดงประเด็นในการแก้ ไขสถานการณ์เชิงสร้ างสรรค์ทั้งส่ ว นตัว และ
ส่ ว นรวมพร้ อ มทั้ ง แสดงจุ ด ยื น อย่ า งพอเหมาะทั้ ง ของตนเองและของกลุ่ ม รวมทั้ ง ให้
ความช่วยเหลือและอํานวยความสะดวกในการแก้ไขปัญหาสถานการณ์ต่างๆ
3. สามารถวางแผนและรับ ผิดชอบในการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งของตนเองและสอดคล้องกับ
ทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
4. รู้จักบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบในการทํางานตามที่มอบหมาย ทั้งงานบุคคลและ
งานกลุ่ ม สามารถปรั บ ตั ว และทํ า งานร่ ว มกั บ ผู้ อื่ น ทั้ ง ในฐานะผู้ นํ า และผู้ ต ามได้
อย่างมีประสิทธิภาพสามารถวางตัวได้อย่างเหมาะสมกับความรับผิดชอบ
5. มีจิตสํานึกความรับผิดชอบด้านความปลอดภัยในการทํางาน และการรักษาสภาพแวดล้อมต่อสังคม
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
1. มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์สําหรับการทํางานที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพได้เป็นอย่างดี
2. มีทั ก ษะในการวิเ คราะห์ ข้ อมู ล สารสนเทศทางคณิ ต ศาสตร์ห รื อ การแสดงสถิ ติ ป ระยุ ก ต์
ต่อการแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องได้อย่างสร้างสรรค์
3. สามารถประยุ กต์ ใช้ เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศ และการสื่ อ สารที่ทั น สมั ยได้ อย่ างเหมาะสม
และมีประสิทธิภาพ
4. มีทักษะในการสื่อสารข้อมูลทั้งการพูด การเขียน และการสื่อความหมายโดยใช้สัญลักษณ์
5. สามารถใช้เครื่องมือการคํานวณและเครื่องมือทางวิศวกรรม เพื่อประกอบวิชาชีพในสาขา
วิศวกรรมที่เกี่ยวข้องได้
6. ทักษะพิสัย
1. มีความสามารถในการใช้อุปกรณ์ เครื่องมือพื้นฐานทางวิศวกรรมศาสตร์ และการประยุกต์ใช้
ได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย
2. มีทักษะในการพัฒนาและดัดแปลงใช้อุปกรณ์ เครื่องมือ สําหรับการแก้ปัญหาเฉพาะทาง
เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในงานที่ดําเนินการ
3. มีทักษะในการร่ างแบบสํ าหรั บงานสาขาวิช าชีพ เฉพาะ และสามารถนํา ไปสู่ ภ าคปฏิบั ติ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) : หมวดวิชาเฉพาะ
 ความรับผิดชอบหลัก
O ความรับผิดชอบรอง

รายวิชา
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09-111-141 แคลคูลัสสําหรับวิศวกร 1
09-111-142 แคลคูลัสสําหรับวิศวกร 2
09-111-243 แคลคูลัสสําหรับวิศวกร 3
09-210-121 เคมีสําหรับวิศวกร
09-210-122 ปฏิบัติการเคมีสําหรับวิศวกร
09-410-141 ฟิสิกส์สําหรับวิศวกร 1
09-410-142 ปฏิบัติการฟิสิกส์สาํ หรับวิศวกร 1
09-410-143 ฟิสิกส์สําหรับวิศวกร 2
09-410-144 ปฏิบัติการฟิสิกส์สาํ หรับวิศวกร 2
04-110-201 ความแข็งแรงของวัสดุ 1
04-114-201 ชลศาสตร์
04-121-201 การสํารวจ
04-311-202 กลศาสตร์วิศวกรรม
04-411-102 เขียนแบบวิศวกรรม
04-621-101 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
04-720-201 วัสดุวิศวกรรม
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4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
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5. ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
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6. ทักษะ
พิสัย
1 2 3

 O





O

 O 
  

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) : หมวดวิชาเฉพาะ (ต่อ)
 ความรับผิดชอบหลัก
O ความรับผิดชอบรอง

รายวิชา
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09-111-337 สมการเชิงอนุพันธ์
04-000-101 การปฏิบัติงานเชิงวิศวกรรม
04-110-204 เขียนแบบวิศวกรรมโยธา
04-114-302 ปฏิบัติการชลศาสตร์
04-411-101 การฝึกพื้นฐานทางวิศวกรรม
04-110-202 เทคโนโลยีคอนกรีต
04-110-203 ปฏิบัติการทดสอบวัสดุ
04-110-308 การประมาณและวิเคราะห์
ราคางานก่อสร้าง
04-110-407 วิศวกรรมก่อสร้างและการจัดการ
04-111-202 ปฐพีกลศาสตร์
04-111-303 ปฏิบัติการปฐพีกลศาสตร์
04-112-201 ทฤษฎีโครงสร้าง
04-112-302 การวิเคราะห์โครงสร้าง
04-112-303 การออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก
04-112-304 การออกแบบโครงสร้างเหล็กและไม้
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4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
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5. ทักษะการวิเคราะห์
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) : หมวดวิชาเฉพาะ (ต่อ)
 ความรับผิดชอบหลัก
O ความรับผิดชอบรอง

รายวิชา

1. คุณธรรม จริยธรรม
1
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04-113-301 วิศวกรรมการทาง
04-114-404 วิศวกรรมชลศาสตร์
04-110-304 การเตรียมโครงงานวิศวกรรมโยธา
04-110-406 โครงงานวิศวกรรมโยธา
04-111-304 วิศวกรรมฐานราก
04-113-402 การทดสอบวัสดุการทาง
04-114-303 อุทกวิทยา
04-110-205 ฝึกงานโรงงาน
04-110-305 วิธีการทางคอมพิวเตอร์
สําหรับวิศวกรโยธา
04-110-411 การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์
ในงานวิศวกรรมโยธา
04-111-201 ธรณีวิทยาสําหรับวิศวกร
04-112-305 การออกแบบคอนกรีตอัดแรง
04-112-306 หัวข้อคัดสรรทางวิศวกรรมโยธา
04-112-307 ความแข็งแรงของวัสดุ 2
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5. ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร 6. ทักษะ
และการใช้เทคโนโลยี
พิสัย
สารสนเทศ
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) : หมวดวิชาเฉพาะ (ต่อ)
 ความรับผิดชอบหลัก
O ความรับผิดชอบรอง

รายวิชา
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04-112-406 การออกแบบอาคาร
04-112-407 การออกแบบสะพาน
04-112-408 พลศาสตร์ของโครงสร้างเบื้องต้น
04-113-403 การออกแบบผิวทาง
04-113-404 วิศวกรรมขนส่ง
04-113-405 วิศวกรรมทางรถไฟ
04-114-305 ชลศาสตร์การไหลในทางน้ําเปิด
04-121-304 การสํารวจเส้นทาง
04-121-305 แผนที่ภาพถ่ายทางอากาศ
04-130-303 สุขาภิบาลอาคาร
04-000-302 การเตรียมความพร้อม
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
04-000-401 สหกิจศึกษา
04-000-403 สหกิจศึกษาต่างประเทศ
04-000-303 ฝึกงาน
04-000-304 ฝึกงานต่างประเทศ
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5. ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร 6. ทักษะ
และการใช้เทคโนโลยี
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) : หมวดวิชาเฉพาะ (ต่อ)
 ความรับผิดชอบหลัก
O ความรับผิดชอบรอง

รายวิชา

1. คุณธรรม จริยธรรม
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04-000-402 ปัญหาพิเศษจากสถานประกอบการ

2 3 4
 O

5

2. ความรู้

3. ทักษะทางปัญญา

1 2 3 4 5 1 2 3
  O O O O  

87
83
87

4

5


5. ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร 6. ทักษะ
และการใช้เทคโนโลยี
พิสัย
สารสนเทศ
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4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
1

หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด)
การวัดผลและการสําเร็จการศึกษาเป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง เกณฑ์การวัด
และประเมินผลการศึกษาระดับปริญญาตรี และกลุ่มวิชาสร้างเสริมประสบการณ์ในวิชาชีพ ให้วัดผลเป็น S กับ U
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่สาเร็จการศึกษา
2.1.1 ประเมินรายละเอียดรายวิชาว่าผลการเรียนรู้ที่กําหนดสอดคล้องกับความรับผิดชอบในหลักสูตร
2.1.2 ประเมินข้อสอบของรายวิชาว่าครอบคลุมผลการเรียนรู้ตามที่กําหนดในรายละเอียดวิชา
2.1.3 การเปรียบเทียบวิเคราะห์คะแนน
2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังนักศึกษาสาเร็จการศึกษา
2.2.1 สภาวะการมีงานทําของบัณฑิตประเมินจากบัณฑิตแต่ละรุ่นที่สําเร็จการศึกษา ในด้านของระยะเวลา
ในการหางานทํา ความเห็นต่อความรู้ ความสามารถ ความมั่นใจของบัณฑิตในการประกอบการงานอาชีพ
2.2.2 การตรวจสอบจากผู้ประกอบการ โดยการขอเข้าสัมภาษณ์หรือการส่งแบบสอบถาม เพื่อประเมิน
ความพึงพอใจในบัณฑิตและเข้าทํางานในสถานประกอบการ
2.2.3 การประเมินจากบัณฑิตที่ไปประกอบอาชีพ ในแง่ของความพร้อม และความรู้จากสาขาวิชาที่เรียน
ในหลักสูตร ที่เกี่ยวเนื่องกับการประกอบอาชีพของบัณฑิต รวมทั้งเปิดโอกาสให้เสนอข้อคิดเห็นในการปรับหลักสูตร
ให้ดียิ่งขึ้น
3. เกณฑ์การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
3.1 นักศึกษาที่มีสิทธิ์ได้รับปริญญา ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วน ดังต่อไปนี้
3.1.1 เรียนครบหน่วยกิต และรายวิชาตามที่มหาวิทยาลัยฯ กําหนดไว้ในหลักสูตร
3.1.2 มีแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ํากว่า 2.00
3.1.3 ใช้ระยะเวลาไม่เกิน 2 เท่าของระยะเวลาการศึกษาที่กําหนดไว้ในหลักสูตร ทั้งนี้นับรวม
การลาพักการศึกษาด้วย
3.1.4 ไม่มีพันธะด้านหนี้สินใด ๆ กับมหาวิทยาลัยฯ
3.2 นักศึกษาที่มีสิทธิ์แสดงความจานงขอสาเร็จการศึกษา ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วน ดังนี้
3.2.1 เป็นนักศึกษาภาคการศึกษาสุดท้ายที่ลงทะเบียนเรียนครบตามหลักสูตร
3.2.2 ผ่านกิจกรรมภาคบังคับ ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยฯ กําหนด
3.2.3 ให้นักศึกษาที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ระบุ ไว้ในข้อ 3.2.1 และ 3.2.2 ยื่นคําร้องแสดง ความจํานง
ขอสําเร็จการศึกษาต่อสํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยฯ กําหนด มิฉะนั้นอาจ
ไม่ได้รับการพิจารณาเสนอชื่อต่อสภามหาวิทยาลัยฯ เพื่ออนุมัติให้ปริญญา ในภาคการศึกษานั้น
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หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์
1. การเตรียมการสาหรับอาจารย์ใหม่
1.1 การปฐมนิ เ ทศอาจารย์ ใ หม่ เกี่ ย วกั บ บทบาทความรั บ ผิ ด ชอบ ต่ อ ผลการเรี ย นรู้ ข องนั ก ศึ ก ษา
ในรายวิชา
1.2 ชี้แจงปรัชญา วัตถุประสงค์ และเป้าหมายของหลักสูตร มอบเอกสารที่เกี่ยวข้อง อาทิ รายละเอียด
หลักสูตร คู่มือการศึกษาและหลักสูตร คู่มืออาจารย์ กฎระเบียบต่าง ๆ
1.3 อบรมเทคนิค วิธีการสอน การใช้สื่อ การวัดและประเมินผล การวิเคราะห์ผู้เรียน การวิจัยเพื่อพัฒนา
การสอน การจัดทํารายละเอียดรายวิชาและแผนการสอน
1.4 กําหนดอาจารย์พี่เลี้ยงเพื่อช่วยเหลือและให้คําปรึกษาแนะนํา
1.5 ทดลองสอน ประเมินการสอน
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
2.1.1 จัดอบรมพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล
2.1.2 จัดให้อาจารย์นําเสนอวิธีการสอนอย่างน้อยปีการศึกษาละ 1 ครั้ง เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และ
พัฒนาการสอน
2.1.3 การศึกษาดูงาน การไปประชุม อบรมหรือสัมมนา เพื่อพัฒนาวิชาชีพอาจารย์
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพ
2.2.1 การมีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาความรู้ และคุณธรรม
2.2.2 ส่งเสริมการทําวิจัยสร้างองค์ความรู้ใหม่เป็นหลักและเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน และมีความ
เชี่ยวชาญในสาขาวิชาโยธา
2.2.3 จัดให้อาจารย์ทุกคนเข้าร่วมกลุ่มวิจัยหรือกิจกรรมวิชาการต่าง ๆ
2.2.4 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่นๆ อาทิ การวิจัย การทําผลงานทางวิชาการ การนําเสนอ
ผลงานทางวิชาการ การศึกษาต่อ การอบรมระยะสั้น เป็นต้น
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
1. การบริหารหลักสูตร
ระบบและกลไกในการบริหารหลักสูตร มีคณะกรรมการประจําหลักสูตร ซึ่งประกอบด้วย หัวหน้าภาควิชา หรือ
อาจารย์ที่ได้รับมอบหมาย เป็นประธานคณะกรรมการ และอาจารย์ประจําหลักสูตรอีก 4 คน เป็นกรรมการคณะกรรมการ
ชุดนี้ ทําหน้าที่รับผิดชอบบริหารหลักสูตร โดยคณบดีมอบหมายให้รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย เป็นผู้กํากับและให้
คําแนะนํา คณะกรรมการประจําหลั กสูตรจะมีการวางแผนการจัดการเรียนการสอน กําหนดอาจารย์ผู้ สอน ติดตาม
รวบรวมข้อมูลต่างๆ อาทิ วิธีการสอน วิธีสอบ การประเมินผล เครื่องมืออุปกรณ์ เป็นต้น มาเป็นข้อมูลในการปรับปรุง
หลักสูตร โดยมีการประชุมทุกภาคการศึกษา และมีการดําเนินการพัฒนาอย่างต่อเนื่องทุกๆ ปี
1.1 เป้าหมาย
1.1.1 พัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัย โดยอาจารย์และนักศึกษาสามารถทันต่อความก้าวหน้าทางวิชาการและ
เทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อเป็นผู้นําในการสร้างองค์ความรู้ใหม่ๆ ทางด้านวิชาการหรือวิชาชีพเฉพาะทาง
1.1.2 กระตุ้นให้นักศึกษาเกิดความใฝ่รู้ มีแนวทางการเรียนรู้ที่สร้างความรู้ ความสามารถ ในวิชาการวิชาชีพ
ที่ทันสมัย
1.1.3 ตรวจสอบและปรับปรุงหลักสูตรให้มีคุณภาพมาตรฐาน
1.1.4 มีการประเมินมาตรฐานของหลักสูตรอย่างสม่ําเสมอ
1.2 การดาเนินการ
1.2.1 ปรับปรุงรายวิชาในหลักสูตรให้ทันสมัย อย่างสม่ําเสมอ ภายในระยะเวลา 4 ปี
1.2.2 จัดแนวทางการเรียนในวิชาเรียนให้มีทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
1.2.3 จัดให้มีผู้สอนและหรือผู้ช่วยสอน
1.2.4 กําหนดให้อาจารย์ผู้สอนมีคุณวุฒิไม่ต่ํากว่าปริญญาโท หรือมีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญตรง
สาขาวิชาการที่สอน
1.2.5 สนับสนุนให้อาจารย์ผู้สอนเป็นผู้นําทางวิชาการ และหรือเป็นผู้เชี่ยวชาญทางวิชาชีพเฉพาะด้าน
1.2.6 ส่งเสริมอาจารย์ประจําหลักสูตรให้ไปดูงานด้านหลักสูตร ทั้งในและต่างประเทศ
1.2.7 มีการประเมินหลักสูตรทุกปี
1.2.8 จัดทําฐานข้อมูลทางด้านนักศึกษา อาจารย์ อุปกรณ์ เครื่องมือวิจัย งบประมาณ ความร่วมมือกับ
ต่างประเทศ ผลงานทางวิชาการ
1.2.9 ประเมินความพึงพอใจของหลักสูตรและการเรียนการสอน โดยบัณฑิตผู้สําเร็จการศึกษา
1.3 การประเมินผล การดาเนินการ
1.3.1 จํานวนวิชาเรียนที่มีภาคปฏิบัติ
1.3.2 จํานวนและรายชื่อคณาจารย์ประจํา
1.3.3 จํานวนบุคลากรผู้สนับสนุนการเรียนรู้
1.3.4 ผลการประเมินการเรียนการสอน
1.3.5 ประเมินผลโดยคณะกรรมการที่ประกอบด้วยอาจารย์ภายในคณะฯ ทุกๆ 2 ปี
1.3.6 ประเมินผลโดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ทุกๆ 4 ปี
1.3.7 ประเมินผลโดยบัณฑิตผู้สําเร็จการศึกษาทุกๆ 2 ปี
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2. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน
2.1 การบริหารงบประมาณ
คณะจัดสรรงบประมาณประจําปี ทั้งงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้เพื่อจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ในการฝึก
ปฏิบัติ ทุกภาคการศึกษา
2.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม
ทรัพยากรที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการสืบค้นผ่านฐานข้อมูลโดยมีสํานักงานสารสนเทศของคณะ
ห้องสมุดประจําคณะ และสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีหนังสือด้านการบริหารจัดการและด้านอื่น ๆ
รวมถึงฐานข้อมูลที่จะให้สืบค้น ส่วนระดับคณะมีหนังสือ ตําราเฉพาะทางที่เป็นหนังสือภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
นอกจากนี้มีอุปกรณ์ที่ใช้สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนอย่างพอเพียง
2.3 การจัดการทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม
คณะได้จัดสรรงบประมาณในการจัดซื้อหนังสือและมีการประสานงานกับสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศในการจัดซื้อหนังสือ และตําราที่เกี่ยวข้อง เพื่อบริการให้อาจารย์และนักศึกษาได้ค้นคว้า และใช้
ประกอบการเรียนการสอน ในการติดต่ อประสานการจัดซื้อหนังสือนั้น อาจารย์ผู้สอนแต่ละรายวิชามีส่วนร่วม
ในการเสนอแนะรายชื่อหนังสือ ตลอดจนสื่ออื่น ๆ ที่จําเป็น คณะมีการจัดสื่อการสอนอื่นเพื่อใช้ประกอบการสอนของ
อาจารย์ อาทิ เครื่องมัลติมีเดีย โปรเจคเตอร์ คอมพิวเตอร์ เครื่องฉายสไลด์ เป็นต้น
2.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร
มีเจ้าหน้าที่ประจําห้องสมุดของคณะซึ่งประสานงานการจัดซื้อจัดหาหนังสือเพื่อเข้าสํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ และทําหน้าที่ประเมินความพอเพียงของหนังสือ ตํารา นอกจากนี้มีเจ้าหน้าที่ด้านโสตทัศนูปกรณ์
ซึ่งจะอํานวยความสะดวกในการใช้สื่อของอาจารย์ทําหน้าที่ประเมินความเพียงพอของโสตทัศนูปกรณ์
2.4.1 เป้าหมาย
จัดให้มีห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ระบบเครือข่าย แม่ข่าย อุปกรณ์การทดลอง ทรัพยากร สื่ อ และ
ช่องทางการเรียนรู้ที่เพียบพร้อมทันสมัย
2.4.2 การดาเนินการ
1. จัดเตรียมห้องปฏิบัติการทดลองที่มีเครื่องมือทันสมัย
2. จัดให้มีเครือข่ายและห้องเรียนออนไลน์
3. จัดให้มีห้องสมุดที่สามารถให้บริการทั้งหนังสือ ตํารา และสื่อดิจิตอล
4. จัดให้มีห้องเรียนที่มีเครื่องอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ที่ทันสมัย
2.4.3 การประเมินผล
1. รวบรวม จัดทําเป็นสถิติ จํานวนเครื่องมืออุปกรณ์ ต่อหัวนักศึกษา ชั่วโมงการใช้งาน ห้องปฏิบัติการ
และเครื่องมือ
2. จํานวนนักศึกษาลงทะเบียนเรียนในวิชาที่มีการฝึกปฏิบัติด้วยอุปกรณ์ต่างๆ
3. สถิติของจํานวนหนังสือ ตํารา และสื่อดิจิตอล ที่มีให้บริการ
4. ผลสํารวจความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการให้บริการทรัพยากรเพื่อการเรียนรู้ และการปฏิบัติการ
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3. การบริหารคณาจารย์
3.1 การรับอาจารย์ใหม่
3.1.1 อาจารย์ประจําต้องมีคุณวุฒิเป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548 โดยมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
1. สําเร็จการศึกษาทางสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
2. มีประสบการณ์การสอนทางสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
3.1.2 มีความเข้าใจถึงวัตถุประสงค์และเป้าหมายของหลักสูตร
3.1.3 มี ค วามรู้ ทั ก ษะในการจั ด การเรี ย นการสอนและการประเมิ น ผลสั ม ฤทธิ์ ข องนั ก ศึ ก ษา และมี
ประสบการณ์ทําวิจัย หรือประสบการณ์ประกอบวิชาชีพในสาขาวิชาที่สอน
3.2 การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร
คณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และผู้สอน จะต้องประชุมร่วมกันในการวางแผนและการจัดการเรียนการสอน
ประเมินผล และให้ความเห็นชอบการประเมินผลทุกรายวิชา เก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อเตรียมไว้สําหรับการปรับปรุง
หลักสูตร ตลอดจนปรึกษาหารือแนวทางที่จะทําให้บรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร และได้บัณฑิตเป็นไป
ตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
3.3 การแต่งตั้งคณาจารย์พิเศษ
สําหรับอาจารย์พิเศษถือว่ามีความสําคัญมาก เพราะจะเป็นผู้ถ่ายทอดประสบการณ์ตรงจากการปฏิบัติ
มาให้กับนักศึกษา ดังนั้นบางรายวิชาที่เห็นว่ามีความสําคัญสําหรับการนําไประยุกต์ใช้ในสถานประกอบการจะต้องมี
การเชิญอาจารย์พิเศษ หรือวิทยากรมาบรรยาย อย่างน้อยรายวิชาละ 3 ชั่วโมงและอาจารย์พิเศษนั้น ไม่ว่าจะสอน
ทั้งรายวิช าหรื อบางชั่ว โมงจะต้องเป็ นผู้ มีป ระสบการณ์ตรง โดยผ่ านกระบวนการเลื อกสรร และการเห็ นชอบ
จากภาควิชา คณะกรรมการบริหารคณะ ตามลําดับ
4. การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน
4.1 การกาหนดคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
มีการกํ าหนดคุณสมบั ติบุ คลากร ให้ ต รงตามภาระหน้ าที่ ที่ต้ องรับ ผิ ด ชอบ โดยคณะกรรมการคั ดเลื อ ก
บุคลากรก่อนรับเข้าทํางาน และต้องผ่านการสอบแข่งขันที่ประกอบไปด้วย การสอบข้อเขียน และการสอบสัมภาษณ์
โดยข้อสอบให้ความสําคัญต่อความสามารถในการปฏิบัติงานตามตําแหน่ง และทัศนคติต่องาน
4.2 การเพิ่มทักษะความรู้เพื่อการปฏิบัติงาน
บุคลากรต้องเข้าใจโครงสร้างและธรรมชาติของหลักสูตร และจะต้องสามารถให้บริการ ให้อาจารย์สามารถใช้
สื่อการสอนได้อย่างสะดวก ซึ่งจําเป็นต้องให้มีการฝึกอบรมเฉพาะทาง อาทิ ให้เข้าใจแนวปฏิบัติงานของสาขาวิชาต่างๆ
5. การสนับสนุนและการให้คาแนะนานักศึกษา
5.1 การให้คาปรึกษาด้านวิชาการและอื่น ๆ แก่นักศึกษา
คณะฯ มีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาให้แก่นักศึกษาทุกคน โดยนักศึกษาที่มีปัญหาในการเรียนสามารถปรึกษา
กับอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อขอคําแนะนํา อาทิ ปัญหาการลงทะเบียนเรียน การเลือกรายวิชาที่เหมาะสม สถานการณ์
รอพินิจ การเรียนเพื่อปรับสภาพ เป็นต้น ทั้งนี้อาจารย์ที่ปรึกษาทุกคนต้องกําหนดชั่วโมงการให้คําปรึกษา เพื่อให้
นักศึกษาเข้าปรึกษาได้
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5.2 การอุทธรณ์ของนักศึกษา
กรณีที่นักศึกษามีความสงสัยเกี่ยวกับผลการประเมินในรายวิชาใด สามารถที่จะยื่นคําร้องขอดูกระดาษคําตอบ
ในการสอบ ตลอดจนดูคะแนนและวิธีการประเมินของอาจารย์ในแต่ละรายวิชาได้ การอุทธรณ์ของนักศึกษาในเรื่อง
อื่ น ๆ ที่ เ กี่ ย วกั บ วิ ช าการ สามารถกระทํ า ได้ โดย ผ่ า นช่ อ งทางหลายช่ อ งทาง อาทิ กล่ อ งรั บ ความคิ ด เห็ น และ
ข้อเสนอแนะ ทางโทรศัพท์ ทางไปรษณีย์ ทางเว็บบอร์ด เป็นต้น เมื่อฝ่ายวิชาการมีข้อมูลดังกล่าวจากการอุทธรณ์ของ
นักศึกษาก็จะมีกระบวนการพิจารณาเลือกสรร นําเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการบริหารคณะเพื่อหาแนวทาง
ในการปรับปรุงแก้ไขปัญหาต่างๆ และมอบหมายให้ผู้รับผิดชอบดําเนินการแก้ไข และแจ้งผลการดําเนินการ ติดตาม
พร้อมกับประเมินผลอย่างต่อเนื่อง
6. ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต
สําหรับความต้องการกําลังคนของสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา นั้น คาดว่ามีความต้องการกําลังคนด้านอุตสาหกรรม
มีแนวโน้มสูงขึ้น ได้กําหนดระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตของผู้ประกอบการโดยเฉลี่ยอยู่ในระดับ 3.5 จากเกณฑ์
การประเมิน 5 ระดับ ทั้งนี้คณะฯโดยความร่วมมือจากมหาวิทยาลัยฯ จัดการสํารวจความต้องการแรงงานและ
ความพึง พอใจของผู้ ใ ช้บั ณฑิต เพื่อ นํ าข้ อมูล มาใช้ป ระกอบการปรับ ปรุง หลั ก สู ตร รวมถึ งการศึก ษาข้ อมูล วิจั ย
อันเกี่ยวเนื่องกับการประเมินความต้องการของตลาดแรงงาน เพื่อนํามาใช้ในการวางแผนการรับนักศึกษา
7. ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน (Key Performance Indicators)
ผลการดํ า เนิ น การบรรลุ ต ามเป้ า หมายตั ว บ่ ง ชี้ ทั้ ง หมดอยู่ ใ นเกณฑ์ ดี ต่ อ เนื่ อ ง 2 ปี การศึ ก ษาเพื่ อ ติ ด ตาม
การดําเนินการตาม Thai Qualifications Framework (TQF) ต่อไป ทั้งนี้เกณฑ์การประเมินผ่าน คือ มีการดําเนินงาน
ตามข้อ 1 - 5 และอย่างน้อยร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้ผลการดําเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี
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ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน
1. อาจารย์ประจําหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการประชุม
เพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการดําเนินงานหลักสูตร
2. มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับมาตรฐานคุณวุฒิ
สาขา / สาขาวิชา
3. มีรายละเอียดของรายวิชา และประสบการณ์ภาคสนาม ตามแบบ มคอ.3
และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุก
รายวิชา
4. จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา และ ประสบการณ์ภาคสนาม
ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุด ภาคการศึกษาที่เปิด
สอนให้ ครบทุกรายวิชา
5. จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตรตามแบบ มคอ. 7 ภายใน 60
วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา
6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่กําหนด
ใน มคอ. 3 และ มคอ. 4 อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปี
การศึกษา
7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือการ
ประเมินผลการเรียนรู้จากผลการ ประเมินการดําเนินงานที่รายงานใน มคอ.7
ปีที่ผ่านมา
8. อาจารย์ใหม่ทุกคนได้รับการปฐมนิเทศหรือคําแนะนําด้านการจัดการเรียน
การสอน
9. อาจารย์ประจําทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/ หรือวิชาชีพ
อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
10. จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน ได้รับการพัฒนาวิชาการ
และ/หรือวิชาชีพไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี
11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มตี ่อคุณภาพ
หลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
12. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มตี ่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่นอ้ ยกว่า 3.5
จากคะแนนเต็ม 5.0
รวมตัวบ่งชี้บังคับที่ต้องดาเนินการ(ข้อ 1-5) ในแต่ละปี
รวมตัวบ่งชี้ในแต่ละปี

94

ปีที่ 1
X

ปีการศึกษา
ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4
X
X
X

ปีที่ 5
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

5
9

5
10

5
10

5
11

5
12

หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน
- การประชุมร่วมของอาจารย์ในสาขาวิชา เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและขอคําแนะนํา/
ข้อเสนอแนะของอาจารย์ที่มีความรู้ในการใช้กลยุทธ์การสอน
- อาจารย์ผู้รับผิดชอบ/อาจารย์ผู้สอนรายวิชา ขอความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากอาจารย์
ท่านอื่น หลังการวางแผนกลยุทธ์การสอนสําหรับรายวิชา
- การสอบถามจากนักศึกษา ถึงประสิทธิผลของการเรียนรู้จากวิธีการที่ใช้ โดยใช้แบบสอบถาม
หรือการสนทนากับกลุ่มนักศึกษา ระหว่างภาคการศึกษา โดยอาจารย์ผู้สอน
- ประเมินจากการเรียนรู้ของนักศึกษา จากพฤติกรรมการแสดงออก การทํากิจกรรม และผล
การสอบ
1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน
- การประเมินการสอนโดยนักศึกษาทุกปลายภาคการศึกษา โดยสํานักทะเบียนและประเมินผล
- การประเมินการสอนของอาจารย์จากการสังเกตในชั้นเรียนถึงวิธีการสอน กิจกรรม งานที่
มอบหมายแก่นักศึกษา โดยคณะกรรมการประเมินการสอนของภาควิชา
- การประเมินการสอนโดยอาจารย์ผู้ร่วมสอนในรายวิชา จากการสังเกตการสอน
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
2.1 โดยนักศึกษาปัจจุบัน และบัณฑิตผู้สาเร็จการศึกษาในหลักสูตร
- การประเมินหลักสูตรในภาพรวม โดยนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ในภาคปลายก่อนสําเร็จการศึกษา
ในรูปแบบสอบถาม หรือการประชุมตัวแทนนักศึกษากับตัวแทนอาจารย์
2.2 โดยผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ปรึกษา และ/หรือจากกรรมการประเมินคุณภาพภายนอก
- การประเมินจากการเยี่ยมชมและข้อมูลในรายงานผลการดําเนินการหลักสูตร
2.3 โดยนายจ้าง และ/หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอื่นๆ
- แบบประเมินความพึงพอใจต่อคุณภาพของบัณฑิต โดยผู้ใช้บัณฑิต
- การประชุมทบทวนหลักสูตร โดยผู้ทรงคุณวุฒิผู้ใช้งานนักศึกษา บัณฑิตใหม่นักการศึกษา
3. การประเมินผลการดาเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
มีการประเมินผลการดําเนินงานตามหลักสูตร ตามดัชนีบ่งชี้ผลการดําเนินงานที่ระบุในหมวดที่ 7 ข้อ
7 โดยดําเนินการตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
(สกอ.) และตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายนอก ของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา (สมศ.)
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4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธ์การสอน
1. อาจารย์ประจําวิชาทบทวนผลการประเมินประสิทธิผลของการสอนในวิชาที่รับผิดชอบในระหว่าง
ภาค ปรับปรุงทันทีหลังจากข้อมูลที่ได้รับ เมื่อสิ้นภาคการศึกษา จัดทํารายงานผลการดําเนินการรายวิชา
(มคอ.3 และหรือ มคอ.5) เสนอหัวหน้าภาควิชาผ่านอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
2. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรติดตามผลการดําเนินการตามตัวบ่งชี้ผลการดําเนินงาน จากการ
ประเมินคุณภาพภายในสาขาวิชา
3. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสรุปผลการดําเนินการหลักสูตรประจําปี (มคอ.7) โดยรวบรวม
ข้อมูล การประเมิน ประสิ ทธิผ ลของการสอน รายงานรายวิช า รายงานผลการประเมินการสอน และ
สิ่งอํานวยความสะดวก รายงานผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา รายงานผลการประเมินหลักสูตร
รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน ความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ จัดทํารายงานผลการดําเนินการ
หลักสูตรประจําปี เสนอหัวหน้าภาควิชา
4. ประชุม อาจารย์ ป ระจํ าหลั กสู ต ร พิจ ารณาทบทวนสรุปผลการดําเนิ นการหลั กสู ตร จากร่า ง
รายงานผลการดํ าเนิ น การหลั กสู ตรและความคิด เห็ นของผู้ ท รงคุณ วุฒิ ระดมความคิดเห็ น วางแผน
ปรับปรุงการดําเนินการเพื่อใช้ในรอบการศึกษาต่อไป โดยจัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร
เสนอคณบดีผ่านหัวหน้าภาควิชา เพื่อรายงานคณะกรรมการประจําคณะ
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ตารางเปรียบเทียบระหว่างหลักสูตรเดิมและหลักสูตรปรับปรุง
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ตารางเปรียบเทียบระหว่างหลักสูตรเดิมและหลักสูตรปรับปรุง
ข้อแตกต่างระหว่างหลักสูตรเดิมและหลักสูตรปรับปรุง
หัวข้อ
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 (เดิม)
1. โครง 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
30 หน่วยกิต1.
สร้าง 1.1 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
หลักสูตร
6 หน่วยกิต
1.2 กลุ่มวิชาภาษา
12 หน่วยกิต
1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ 6 หน่วยกิต
1.4 กลุ่มวิชาพลศึกษาหรือนันทนาการ
1 หน่วยกิต
1.5 กลุ่มวิชาบูรณาการ
5 หน่วยกิต
2. 2. หมวดวิชาเฉพาะ
113 หน่วยกิต2.
2.1 วิชาเฉพาะพื้นฐาน
36 หน่วยกิต
2.1.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ 21 หน่วยกิต
และวิทยาศาสตร์
2.1.2 กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรม 15 หน่วยกิต

2.2 วิชาเฉพาะด้าน
2.2.1 กลุ่มวิชาบังคับทางวิศวกรรม

77 หน่วยกิต
58 หน่วยกิต

2.2.2 กลุ่มวิชาเลือกทางวิศวกรรม 12 หน่วยกิต
2.2.3 กลุ่มวิชาเสริมสร้างประสบการณ์ในวิชาชีพ
7 หน่วยกิต
3. 3. หมวดวิชาเลือกเสรี
6 หน่วยกิต
รวมหน่วยกิตตลอดหลักสูตร
149 หน่วยกิต 3.
2. รายวิชา 1. กลุม่ วิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
1.1 รายวิชาสังคมศาสตร์
จํานวน 4 วิชา หน่วยกิตเลือกรวม 3 หน่วยกิต
มีการเปลี่ยนแปลงดังนี้
- ตัดออกจากหลักสูตร
01-110-009 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม 3(3-0-6)
01-110-011 เศรษฐศาสตร์ทั่วไป
3(3-0-6)
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
30 หน่วยกิต
1.1 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
6 หน่วยกิต
1.2 กลุ่มวิชาภาษา
12 หน่วยกิต
1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ 6 หน่วยกิต
1.4 กลุ่มวิชาพลศึกษาหรือนันทนาการ
1 หน่วยกิต
1.5 กลุ่มวิชาบูรณาการ
5 หน่วยกิต
2. หมวดวิชาเฉพาะ
112 หน่วยกิต
2.1 วิชาเฉพาะพื้นฐาน
54 หน่วยกิต
2.1.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ 21 หน่วยกิต
และวิทยาศาสตร์
2.1.2 กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรม 33 หน่วยกิต
1) กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรมหลัก
24 หน่วยกิต
2) กลุ่มวิชาพื้นฐานเพิ่มทักษะทางวิศวกรรม
9 หน่วยกิต
2.2 วิชาเฉพาะด้าน
58 หน่วยกิต
2.2.1 กลุ่มวิชาบังคับทางวิศวกรรม 38 หน่วยกิต
1) กลุ่มวิชาบังคับทางวิศวกรรมหลัก
34 หน่วยกิต
2) กลุ่มวิชาบังคับบูรณาการทางวิศวกรรม
4 หน่วยกิต
2.2.2 กลุ่มวิชาเลือกทางวิศวกรรม 13 หน่วยกิต
2.2.3 กลุ่มวิชาเสริมสร้างประสบการณ์ในวิชาชีพ
7 หน่วยกิต
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
6 หน่วยกิต
รวมหน่วยกิตตลอดหลักสูตร
148 หน่วยกิต
1. กลุม่ วิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
1.1 รายวิชาสังคมศาสตร์
จํานวน 5 วิชา หน่วยกิตเลือกรวม 3 หน่วยกิต
มีการเปลี่ยนแปลงดังนี้
- เพิ่มเข้ามาในหลักสูตร
01-110-004 สังคมกับสิ่งแวดล้อม
3(3-0-6)
01-110-012 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนา
ที่ยั่งยืน
3(3-0-6)
01-110-013 สังคมกับการเมืองการปกครองไทย
3(3-0-6)

ข้อแตกต่างระหว่างหลักสูตรเดิมและหลักสูตรปรับปรุง (ต่อ)
หัวข้อ
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 (เดิม)
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558
2. รายวิชา 1.2 รายวิชามนุษยศาสตร์
1.2 รายวิชามนุษยศาสตร์
จํานวน 3 วิชา หน่วยกิตเลือกรวม 3 หน่วยกิต
จํานวน 5 วิชา หน่วยกิตเลือกรวม 3 หน่วยกิต
มีการเปลี่ยนแปลงดังนี้
มีการเปลี่ยนแปลงดังนี้
- เปลี่ยนจากชื่อวิชา
- เปลี่ยนเป็นชื่อวิชา
01-210-007 ตรรกวิทยาทั่วไป
3(3-0-6) 01-210-007 ตรรกะในชีวิตประจําวัน
3(3-0-6)
- เพิ่มเข้ามาในหลักสูตร
01-210-006 มนุษย์กับปรัชญา
3(3-0-6)
01-210-013 วัฒนธรรมไทย
3(3-0-6)
2. กลุ่มวิชาภาษา
2. กลุ่มวิชาภาษา
จํานวน 9 วิชา หน่วยกิตเลือกรวม 12 หน่วยกิต
จํานวน 17 วิชา หน่วยกิตเลือกรวม 12 หน่วยกิต
มีการเปลี่ยนแปลงดังนี้
มีการเปลี่ยนแปลงดังนี้
- เปลี่ยนจากชื่อวิชา
- เปลี่ยนเป็นชื่อวิชา
01-320-001 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
3(3-0-6) 01-320-001 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1 3(2-2-5)
01-320-002 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3(2-2-5) 01-320-002 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2 3(2-2-5)
- เปลี่ยนเป็นหน่วยกิต
- เปลี่ยนจากหน่วยกิต
01-320-001 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1 3(2-2-5)
01-320-001 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
3(3-0-6)
01-310-006 การอ่านและการเขียนทางวิชาการ 3(3-0-6)
01-310-006 การอ่านและการเขียนทางวิชาการ3(2-2-5)
- เพิ่มเข้ามาในหลักสูตร
01-310-007 การเขียนเชิงวิชาชีพ
3(3-0-6)
01-320-008 การเขียนสําหรับชีวิตประจําวัน 3(2-2-5)
01-330-001 ภาษาจีนพื้นฐาน
3(3-0-6)
01-330-007 สนทนาภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น
3(3-0-6)
01-341-001 ภาษาเขมรเบื้องต้น
3(3-0-6)
01-342-001 ภาษาบาฮาซาเบื้องต้น
3(3-0-6)
01-343-001 ภาษาพม่าเบื้องต้น
3(3-0-6)
01-344-001 ภาษาเวียดนามเบื้องต้น
3(3-0-6)
3. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์
3. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์
จํานวน 5 วิชา หน่วยกิตเลือกรวม 6 หน่วยกิต
จํานวน 6 วิชา หน่วยกิตเลือกรวม 6 หน่วยกิต
มีการเปลี่ยนแปลงดังนี้
มีการเปลี่ยนแปลงดังนี้
- ตัดออกจากหลักสูตร
- เพิ่มเข้ามาในหลักสูตร
09-416-056 พลังงานทางเลือก
3(3-0-6) 09-000-001 ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
สารสนเทศ
3(2-2-5)
09-311-051 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม
3(3-0-6)
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ข้อแตกต่างระหว่างหลักสูตรเดิมและหลักสูตรปรับปรุง (ต่อ)
หัวข้อ
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 (เดิม)
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558
2. รายวิชา 4. กลุม่ วิชาพลศึกษาหรือนันทนาการ
4. กลุม่ วิชาพลศึกษาหรือนันทนาการ
จํานวน 3 วิชา หน่วยกิตเลือกรวม 1 หน่วยกิต
จํานวน 6 วิชา หน่วยกิตเลือกรวม 1 หน่วยกิต
มีการเปลี่ยนแปลงดังนี้
มีการเปลี่ยนแปลงดังนี้
- เปลี่ยนจากชื่อวิชา
- เปลี่ยนเป็นชื่อวิชา
01-610-003 นันทนาการเพื่อชีวิตประจําวัน 1(0-2-1) 01-610-003 นันทนาการ
1(0-2-1)
- เพิ่มเข้ามาในหลักสูตร
01-610-005 การจัดและการบริหารค่ายพักแรม 3(3-0-6)
01-610-006 การฝึกด้วยน้ําหนักเพื่อสุขภาพ 3(2-2-5)
01-610-008 ลีลาศเพื่อสุขภาพ
3(2-2-5)
5. กลุม่ วิชาบูรณาการ
5. กลุม่ วิชาบูรณาการ
จํานวน 7 วิชา หน่วยกิตเลือกรวม 5 หน่วยกิต
จํานวน 11 วิชา หน่วยกิตเลือกรวม 5 หน่วยกิต
มีการเปลี่ยนแปลงดังนี้
มีการเปลี่ยนแปลงดังนี้
- ตัดออกจากหลักสูตร
- เพิ่มเข้ามาในหลักสูตร
01-010-006 ภูมิปัญญาไทยเพื่อชีวิตที่พอเพียง 2(2-0-4) 01-000-001 ทักษะทางสังคม
3(3-0-6)
01-010-011 การจัดและการบริหารค่ายพักแรม2(2-0-4) 01-010-009 ทักษะการเรียนรู้สู่ความสําเร็จ 2(2-0-4)
06-060-008 ศิลปะการดําเนินชีวติ
2(2-0-4) 01-010-013 การพัฒนาชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
11-110-012 การดูแลสุขภาพครอบครัว
2(1-3-3)
2(2-0-4)
01-010-015 การควบคุมน้ําหนักและรูปร่างเพื่อสุขภาพ
2(1-2-3)
01-010-019 มนุษย์กับวิถีชีวิตที่งดงาม
2(2-0-4)
01-310-020 มองโลกผ่านวรรณกรรม
2(2-0-4)
01-310-021 สุนทรียภาพของภาษาไทยในบทเพลง
2(2-0-4)
04-000-301 การจัดการในองค์กรอุตสาหกรรม 2(2-0-4)
6. วิชาเฉพาะพื้นฐาน
6. วิชาเฉพาะพื้นฐาน
จํานวน 14 วิชา หน่วยกิตรวม 36 หน่วยกิต
จํานวน 21 วิชา หน่วยกิตรวม 54 หน่วยกิต
6.1 กลุม่ วิชาพื้นฐานทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 6.1 กลุม่ วิชาพื้นฐานทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
จํานวน 9 วิชา หน่วยกิตรวม 21 หน่วยกิต
จํานวน 9 วิชา หน่วยกิตรวม 21 หน่วยกิต
ไม่มีการเปลี่ยนแปลง
ไม่มีการเปลี่ยนแปลง
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ข้อแตกต่างระหว่างหลักสูตรเดิมและหลักสูตรปรับปรุง (ต่อ)
หัวข้อ
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 (เดิม)
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558
2. รายวิชา 6.2 กลุม่ วิชาพื้นฐานทางวิศวกรรม
6.2 กลุม่ วิชาพื้นฐานทางวิศวกรรม
จํานวน 5 วิชา หน่วยกิตรวม 15 หน่วยกิต
จํานวน 12 วิชา หน่วยกิตรวม 33 หน่วยกิต
04-311-201 กลศาสตร์วิศวกรรม
3(3-0-6)
มีการเปลี่ยนแปลงโดยแบ่งเป็นกลุม่ ดังนี้
04-411-101 การฝึกพื้นฐานทางวิศวกรรม
3(1-6-4) 1) กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรมหลัก
04-411-102 เขียนแบบวิศวกรรม
3(2-3-5)
จํานวน 8 วิชา หน่วยกิตรวม 24 หน่วยกิต
04-621-101 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 3(2-3-5) 04-110-201 ความแข็งแรงของวัสดุ 1
3(3-0-6)
04-720-201 วัสดุวิศวกรรม
3(3-0-6) 04-114-201 ชลศาสตร์
3(3-0-6)
04-121-201 การสํารวจ
3(2-3-5)
04-311-202 กลศาสตร์วิศวกรรม
3(3-0-6)
04-411-102 เขียนแบบวิศวกรรม
3(2-3-5)
04-621-101 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 3(2-3-5)
04-720-201 วัสดุวิศวกรรม
3(3-0-6)
09-111-337 สมการเชิงอนุพันธ์
3(3-0-6)
- เปลี่ยนจากรหัส
- เปลี่ยนเป็นรหัส
04-311-201 กลศาสตร์วิศวกรรม
3(3-0-6) 04-311-101 กลศาสตร์วิศวกรรม
3(3-0-6)
2) กลุ่มวิชาพื้นฐานเพิ่มทักษะทางวิศวกรรม
จํานวน 4 วิชา หน่วยกิตรวม 9 หน่วยกิต
04-000-101 การปฏิบัติงานเชิงวิศวกรรม
2(0-6-4)
04-110-204 เขียนแบบวิศวกรรมโยธา
3(1-6-4)
04-114-302 ปฏิบัติการชลศาสตร์
1(0-3-1)
04-411-101 การฝึกพื้นฐานทางวิศวกรรม 3(1-6-4)

101

ข้อแตกต่างระหว่างหลักสูตรเดิมและหลักสูตรปรับปรุง (ต่อ)
หัวข้อ

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 (เดิม)
7. วิชาเฉพาะด้าน
7.1 กลุม่ วิชาบังคับทางวิศวกรรม
จํานวน 22 วิชา หน่วยกิตรวม 58 หน่วยกิต
04-110-201 ความแข็งแรงของวัสดุ 1
3(3-0-6)
04-110-202 เทคโนโลยีคอนกรีต
3(2-3-5)
04-110-203 ปฏิบัติการทดสอบวัสดุ
1(0-3-1)
04-110-304 การเตรียมโครงงานวิศวกรรมโยธา
1(1-0-2)
04-110-308 การประมาณและวิเคราะห์ราคางานก่อสร้าง
3(2-3-5)
04-110-406 โครงงานวิศวกรรมโยธา
3(1-6-4)
04-110-407 วิศวกรรมก่อสร้างและการจัดการ 3(3-0-6)
04-111-202 ปฐพีกลศาสตร์
3(3-0-6)
04-111-303 ปฏิบัติการปฐพีกลศาสตร์
1(0-3-1)
04-111-304 วิศวกรรมฐานราก
3(3-0-6)
04-112-201 ทฤษฎีโครงสร้าง
3(3-0-6)
04-112-302 การวิเคราะห์โครงสร้าง
3(3-0-6)
04-112-303 การออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก
4(3-3-7)
04-112-304 การออกแบบโครงสร้างเหล็กและไม้
4(3-3-7)
04-113-301 วิศวกรรมการทาง
3(3-0-6)
04-113-402 การทดสอบวัสดุการทาง
1(0-3-1)
04-114-201 ชลศาสตร์
3(3-0-6)
04-114-302 ปฏิบัติการชลศาสตร์
1(0-3-1)
04-114-303 อุทกวิทยา
3(3-0-6)
04-114-404 วิศวกรรมชลศาสตร์
3(3-0-6)
04-121-201 การสํารวจ
3(2-3-5)
09-111-337 สมการเชิงอนุพันธ์
3(3-0-6)
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558
7. วิชาเฉพาะด้าน
7.1 กลุม่ วิชาบังคับทางวิศวกรรม
จํานวน 14 วิชา หน่วยกิตรวม 38 หน่วยกิต
มีการเปลี่ยนแปลงโดยแบ่งเป็นกลุม่ ดังนี้
1) กลุ่มวิชาบังคับทางวิศวกรรมหลัก
จํานวน 12 วิชา หน่วยกิตรวม 34 หน่วยกิต
04-110-202 เทคโนโลยีคอนกรีต
3(2-3-5)
04-110-203 ปฏิบัติการทดสอบวัสดุ
1(0-3-1)
04-110-308 การประมาณและวิเคราะห์ราคางานก่อสร้าง
3(2-3-5)
04-110-407 วิศวกรรมก่อสร้างและการจัดการ
3(3-0-6)
04-111-202 ปฐพีกลศาสตร์
3(3-0-6)
04-111-303 ปฏิบัติการปฐพีกลศาสตร์
1(0-3-1)
04-112-201 ทฤษฎีโครงสร้าง
3(3-0-6)
04-112-302 การวิเคราะห์โครงสร้าง
3(3-0-6)
04-112-303 การออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก
4(3-3-7)
04-112-304 การออกแบบโครงสร้างเหล็กและไม้
4(3-3-7)
04-113-301 วิศวกรรมการทาง
3(3-0-6)
04-114-404 วิศวกรรมชลศาสตร์
3(3-0-6)
2) กลุ่มวิชาบังคับบูรณาการทางวิศวกรรม
จํานวน 2 วิชา หน่วยกิตรวม 4 หน่วยกิต
04-110-304 การเตรียมโครงงานวิศวกรรมโยธา
1(1-0-2)
04-110-406 โครงงานวิศวกรรมโยธา
3(1-6-4)

ข้อแตกต่างระหว่างหลักสูตรเดิมและหลักสูตรปรับปรุง (ต่อ)
หัวข้อ

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 (เดิม)
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558
7.2 กลุม่ วิชาเลือกทางวิศวกรรม
7.2 กลุม่ วิชาเลือกทางวิศวกรรม
จํานวน 15 วิชา หน่วยกิตเลือกรวม 12 หน่วยกิต
จํานวน 20 วิชา หน่วยกิตเลือกรวม 13 หน่วยกิต
มีการเปลี่ยนแปลงดังนี้
มีการเปลี่ยนแปลงดังนี้
- ตัดออกจากหลักสูตร
- เพิ่มเข้ามาในหลักสูตร
04-110-204 เขียนแบบวิศวกรรมโยธา
3(1-6-4) 04-111-304 วิศวกรรมฐานราก
3(3-0-6)
04-112-407 การออกแบบสะพาน
3(3-0-6)
04-112-408 พลศาสตร์ของโครงสร้างเบื้องต้น
3(3-0-6)
04-113-402 การทดสอบวัสดุการทาง
1(0-3-1)
04-113-405 วิศวกรรมทางรถไฟ
3(3-0-6)
04-114-303 อุทกวิทยา
3(3-0-6)
- เปลี่ยนจากหน่วยกิต
- เปลี่ยนเป็นหน่วยกิต
04-110-205 ฝึกงานโรงงาน
3(1-6-4) 04-110-205 ฝึกงานโรงงาน
2(0-6-3)
04-111-201 ธรณีวิทยาสําหรับวิศวกร
3(2-3-5) 04-111-201 ธรณีวิทยาสําหรับวิศวกร
3(3-0-6)
04-112-406 การออกแบบอาคาร
3(2-3-5) 04-112-406 การออกแบบอาคาร
3(3-0-6)
04-130-303 สุขาภิบาลอาคาร
3(3-0-6) 04-130-303 สุขาภิบาลอาคาร
2(2-0-4)
9. กลุม่ วิชาสร้างเสริมประสบการณ์ในวิชาชีพ
9. กลุม่ วิชาสร้างเสริมประสบการณ์ในวิชาชีพ
จํานวน 5 วิชา หน่วยกิตเลือกรวม 7 หน่วยกิต
จํานวน 7 วิชา หน่วยกิตเลือกรวม 7 หน่วยกิต
มีการเปลี่ยนแปลงดังนี้
มีการเปลี่ยนแปลงดังนี้
แผนที่ 1
สาหรับผู้มีคุณสมบัติตามข้อ 2.2.1 (หมวดที่ 3)
สาหรับผู้มีคุณสมบัติตามข้อ 2.2.1 (หมวดที่ 3)
- เปลี่ยนจากรหัส-ชื่อวิชา
- เปลี่ยนเป็นรหัส-ชื่อวิชา
04-000-301 การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา
04-000-302 การเตรียมความพร้อมฝึกประสบการณ์
1(0-2-1)
วิชาชีพ
1(0-2-1)
- เปลี่ยนจากรหัส-ชื่อวิชา
- เปลี่ยนเป็นรหัส-ชื่อวิชา
04-110-410 สหกิจศึกษาทางวิศวกรรมโยธา 6(0-40-0) 04-000-401 สหกิจศึกษา
6(0-40-0)
- เพิ่มเข้ามาในหลักสูตร
04-000-403 สหกิจศึกษาต่างประเทศ
6(0-40-0)
แผนที่ 2
สาหรับผู้มีคุณสมบัติตามข้อ 2.2.1 (หมวดที่ 3)
-เพิ่มเข้ามาในหลักสูตร
04-000-302 การเตรียมความพร้อมฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ
1(0-2-1)
04-000-303 ฝึกงาน
3(0-40-0)
04-000-30 04-000-304 ฝึกงานต่างประเทศ
6(0-40-0)
04-000-402 ปัญหาพิเศษจากสถานประกอบการ
3(0-6-3)

103

ข้อแตกต่างระหว่างหลักสูตรเดิมและหลักสูตรปรับปรุง (ต่อ)
หัวข้อ
2. รายวิชา

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 (เดิม)

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558

แผนที่ 2
สาหรับผู้มีคุณสมบัติตามข้อ 2.2.2 (หมวดที่ 3)
สาหรับผู้มีคุณสมบัติตามข้อ 2.2.2 (หมวดที่ 3)
-ตัดออกจากหลักสูตร
-เพิ่มเข้ามาในหลักสูตร
04-000-302 การเตรียมความพร้อมฝึกงาน
1(0-2-1) 04-000-302 การเตรียมความพร้อมฝึกประสบการณ์
04-000-303 กรณีศึกษาทางด้านวิชาชีพ
3(0-6-3)
วิชาชีพ
1(0-2-1)
04-110-307 ฝึกงานทางวิศวกรรมโยธา
3(0-40-0) 04-000-303 ฝึกงาน
3(0-40-0)
04-000-304 ฝึกงานต่างประเทศ
6(0-40-0)
04-000-402 ปัญหาพิเศษ จากสถานประกอบการ
3(0-6-3)
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ตารางเปรียบเทียบระหว่างรายวิชาของ มคอ. 1 กับ รายวิชาของหลักสูตรปรับปรุง
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ตารางเปรียบเทียบระหว่างรายวิชาของ มคอ. 1 กับ รายวิชาของหลักสูตรปรับปรุง
รายวิชาของ มคอ. 1
รายวิชาของหลักสูตรปรับปรุง
(1) กลุ่มความรู้ด้านวิศวกรรมโครงสร้างและวัสดุ (Structural Engineering & Materials)
การวิเคราะห์และออกแบบโครงสร้าง
04-112-201 ทฤษฎีโครงสร้าง
3(3-0-6)
(Theory of Structures)
04-112-302 การวิเคราะห์โครงสร้าง
3(3-0-6)
(Structural Analysis)
04-112-303 การออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก 4(3-3-7)
(Reinforced Concrete Design)
04-112-304 การออกแบบโครงสร้างเหล็กและไม้
(Steel and Timber Design) 4(3-3-7)
(2) กลุ่มความรู้ด้านปฐพี และชลศาสตร์ (Soil & Hydraulic Engineering)
วิศวกรรมปฐพี หรือชลศาสตร์
04-111-202 ปฐพีกลศาสตร์
3(3-0-6)
(Soil Mechanics)
(3) กลุ่มความรู้ด้านวิศวกรรมสารวจ และการจัดการ (Surveying & Engineering Management)
วิศวกรรมสํารวจ หรือ
การบริหารงานก่อสร้าง หรือ
04-110-407 วิศวกรรมก่อสร้างและการจัดการ 3(3-0-6)
(Construction Engineering and
Management)
วิศวกรรมระบบประปา หรือสุขาภิบาล หรือ
04-130-303 สุขาภิบาลอาคาร
3(3-0-6)
(Building Sanitation)
วิศวกรรมทาง หรือ
04-113-301 วิศวกรรมการทาง
3(3-0-6)
(Highway Engineering)
วิศวกรรมขนส่ง
-
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ภาคผนวก ก
คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร
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ภาคผนวก ข
ประวัติและผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจาหลักสูตร
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ประวัติและผลงานทางวิชาการ
1. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) นางนิรชร นกแก้ว
(ภาษาอังกฤษ) Mrs.Nirachorn Nokkaew
2. ตาแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
3. หน่วยงานและสถานที่ทางาน
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
เลขที่ 39 ม.1 ต.คลองหก อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110
โทรศัพท์ 0 2549 3410
4. การศึกษา
คุณวุฒิ
วศ.ม. (วิศวกรรมโยธา)
วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา)

ปี พ.ศ. ที่จบ
ชื่อสถานศึกษาและประเทศ
2539
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2534
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล

5. ประสบการณ์การสอน
พ.ศ. 2534 – ปัจจุบัน อาจารย์ประจํา ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ต.คลองหก อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี
พ.ศ. 2539 – ปัจจุบัน อาจารย์พิเศษ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒวิทยาเขตองครักษ์ จ.นครนายก
พ.ศ. 2542 - 2545 อาจารย์พิเศษ ภาควิชาครุศาสตร์โยธา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สถาบัน
เทคโนโลยีราชมงคล ต.คลองหก อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี
พ.ศ. 2550-2551 อาจารย์พิเศษสอนภาคปฏิบัติ วิชา การทดสอบวัสดุการทาง ให้กับนักศึกษาสาขาวิชา
วิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล
6. ผลงานทางวิชาการ/ตารา
นิรชร พึ่งแดง. 2555. การทดสอบวัสดุการทาง. กรุงเทพฯ: สํานักพิมพ์สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี
ไทย-ญี่ปุ่น.
นิรชร นกแก้ว. 2554. วิศวกรรมการทาง. ปทุมธานี: แผนกเอกสารการพิมพ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี.
นิรชร พึ่งแดง. 2549. การศึกษาการใช้ผ้าใบไทร์คอร์ดเก่าในแอสฟัลต์คอนกรีต (A Study of Using
Waste Tire Cord Fabric in Asphalt Concrete) เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการ
ครั้งที่ 44 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 30 มกราคม 2549 - 2 กุมภาพันธ์ 2549 เล่มที่ 5 หน้า 266275 (ได้รับรางวัลชมเชย สาขาวิศวกรรมศาสตร์)
นิรชร นกแก้ว และดํารงค์ ปาละกูล. 2556. รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ การหาอัตราส่วนผสมของ
มวลรวมผสมที่เหมาะสมเพื่อลดการเกิดร่องล้อ. ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี งบประมาณประจําปี พ.ศ. 2556.
111

นิรชร นกแก้ว และดํารงค์ ปาละกูล. 2557. รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ การศึกษาคุณสมบัติแอสฟัลต์
คอนกรีตที่อุณหภูมิต่าง ๆ. ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี งบประมาณประจําปี พ.ศ. 2557.
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ประวัติและผลงานทางวิชาการ
1. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) นายสุคม ลิปิเลิศ
(ภาษาอังกฤษ) Mr.Sukhom Lipiloet
2. ตาแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
3. หน่วยงานและสถานที่ทางาน
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
เลขที่ 39 ม.1 ต.คลองหก อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110
โทรศัพท์ 0 2549 3410
4. การศึกษา
คุณวุฒิ
วศ.ม. (วิศวกรรมโยธา)
วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา)

ปี พ.ศ. ที่จบ
ชื่อสถานศึกษาและประเทศ
2550
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2535
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล

5. ประสบการณ์การสอน
พ.ศ. 2536 – ปัจจุบัน อาจารย์ประจํา ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ต.คลองหก อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี
6. ผลงานทางวิชาการ/ตารา
สุคม ลิปิเลิศ. 2548. ความแข็งแรงของวัสดุ. ปทุมธานี: แผนกเอกสารการพิมพ์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี.
สุคม ลิปิเลิศ. 2548. วิธีการทางคอมพิวเตอร์สําหรับวิศวกรโยธา. ปทุมธานี: แผนกเอกสารการพิมพ์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี.
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ประวัติและผลงานทางวิชาการ
1. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) นายสุรชัย โกเมนธรรมโสภณ
(ภาษาอังกฤษ) Mr.Surachai Komenthammasopon
2. ตาแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
3. หน่วยงานและสถานที่ทางาน
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
เลขที่ 39 ม.1 ต.คลองหก อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110
โทรศัพท์ 0 2549 3410
4. การศึกษา
คุณวุฒิ
M.Sc. (Mining Engineering)
วศ.บ. (วิศวกรรมเหมืองแร่)

ปี พ.ศ. ที่จบ
ชื่อสถานศึกษาและประเทศ
2531
South Dakota School of Mines and
Technology, USA
2525
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

5. ประสบการณ์การสอน
พ.ศ. 2549 - ปัจจุบัน อาจารย์ประจํา ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ต.คลองหก อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี
พ.ศ. 2536 - 2556 อาจารย์พิเศษ สอนวิชาธรณีวิทยาหรือธรณีวิศวกรรม ที่มหาวิทยาลัยต่างๆ:
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน มหาวิทยาลัยณิวัฒนา มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตองครักษ์ และมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
6. ผลงานทางวิชาการ/ตารา
สุรชัย โกเมนธรรมโสภณ. 2551-2552. ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมเหมืองแร่ ของสถานบริการวิศวกรรม
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สํ าหรับโครงการศึกษาการใช้วัตถุระเบิดใน
อุตสาหกรรมเหมืองแร่ของประเทศไทย ของกรมโรงงานอุตสาหกรรมพื้ นฐานและการเหมืองแร่
(กพร.) กระทรวงอุตสาหกรรม.
สุรชัย โกเมนธรรมโสภณ. 2555. การศึกษากําลังอัดของคอนกรีตที่ใช้หินฝุ่นแกรนิตเป็นส่วนผสมแทน
ทราย กรณีศึกษาหินฝุ่นแกรนิตจากโรงโม่หินของบริษัท โรงโม่ไทย จํากัด. วารสารมหาวิทยาลัย
นราธิวาสราชนครินทร์. ฉบับที่ 3 กันยายน-ธันวาคม 2555.
สุรชัย โกเมนธรรมโสภณ. 2556. การศึกษากําลังอัดของคอนกรีตที่ใช้หินฝุ่นแกรนิตคัดขนาดเป็น
ส่วนผสมแทนทราย กรณีศึกษาหินฝุ่นแกรนิตจากโรงโม่หินของบริษัท โรงโม่ไทย จํากัด. วารสาร
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์. ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน 2556.
Surachai, K. 2014. Effect of stress path on biaxial strengths of three Thai sandstone.
International Conference on Advance Civil Engineering for Sustainable
Development (ACESD 2014).
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ประวัติและผลงานทางวิชาการ
1. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) นายบุญชัย ผึ้งไผ่งาม
(ภาษาอังกฤษ) Mr.Boonchai Phungpaingam
2. ตาแหน่ง อาจารย์
3. หน่วยงานและสถานที่ทางาน
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
เลขที่ 39 ม.1 ต.คลองหก อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110
โทรศัพท์ 0 2549 4689
4. การศึกษา
คุณวุฒิ
ปร.ด. (วิศวกรรมโยธา)
วศ.ม. (วิศวกรรมโยธา)
วศ.บ. (วิศวกรรมการก่อสร้าง)

ปี พ.ศ. ที่จบ
ชื่อสถานศึกษาและประเทศ
2552
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
2545
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
2541
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง

5. ประสบการณ์การสอน
ตุลาคม 2545 - ปัจจุบัน อาจารย์ประจํา ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ต.คลองหก อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี
ตุลาคม - พฤศจิกายน 2557 อาจารย์พิเศษวิชา Engineering Mechanics II ณ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
กันยายน 2551 - กุมภาพันธ์ 2552 Visiting scholar ณ Duke University สหรัฐอเมริกา
6. ผลงานทางวิชาการ/ตารา
วารสารทางวิชาการระดับนานาชาติ
Chucheepsakul, S. and Phungpaingam, B. 2004. Elliptic integral solutions of variable-arclength elastica under an inclined follower force. Zeitschrift für Angewandte
Methematik und Mechanik . 84: 29-38. SCI.
Phungpaingam, B. and Chucheepsakul, S. 2005. Post-buckling of an elastic column with
various rotational end restraints. International Journal of Structural Stability and
Dynamics. 5: 113-123. SCI.
Phungpaingam, B., Chucheepsakul, S. and Wang, C.M. 2006. Postbuckling of beam
subjected to intermediate follower force. Journal of Engineering Mechanics-ASCE.
132: 16-25. SCI.
Phungapaingam, B. and Chucheepsakul, S. 2007. Postbuckling of elastic beam subjected
to a concentrated moment within the span length of beam. Acta Mechanica
Sinica. 23: 287-296. SCI.
115

Phungpaingam, B., Athisakul, C. and Chucheepsakul, S. 2009. Large deflections of spatial
variable-arc-length elastica under terminal forces. Structural Engineering and
Mechanics, An International Journal. 32: 501-516. SCI.
Athisakul, C., Phungpaingam, B., Gissanachai Juntarakong and Chucheepsakul, S 2012.
Effect of material nonlinearity on large deflection of variable-arc-length beams
subjected to uniform self-weight, Mathematical Problems in Engineering, Vol.
2012: Article ID 345461, 9 pages. SCI.
Phungpaingam, B., Athisakul, C. and Chucheepsakul, S. 2012. Instability of variable-arclength elastica subjected to end moment, IES journal part A, 5: 85-89. SCOPUS &
EI.
Athisakul, C., Phungpaingam, B., Waraporn Chatanin and Chucheepsakul, S 2012.
Critical weight of flexible pipe conveying fluid subjected to end moments, IES
journal part A, 5: 90-94. SCOPUS &EI.
Phungapingam, B, Virgin, L.N. and Chucheepsakul, S. 2012. Stability of spatial elastica in
a gravitational field. International Journal of Structural Stability and Dynamics.
Vol. 12: 403-421. SCI.
การประชุมทางวิชาการระดับชาติ
Phungpaingam, B. and Chucheepsakul, S. 2002. Large deflection of a variable-arc-length
beam subjected to an inclined follower force, NCCE 8, May 2002, Khon Kaen.
Phungpaingam, B. 2011. Effect of self-contact on postbuckling behavior of variable-arclength elastica, PEC 9, May 2011, Phuket.
Phungpaingam, B., Athisakul, C. and Chucheepsakul, S. 2011. Alternative model for
postbuckling analysis of a nonlinearly elastic column, NCCE 16, May 2011,
Pattaya.
สหรัถ โพธิ์นอก และบุญชัย ผึ้งไผ่งาม. 2555. การโก่งตัวมากของเสาปลายยื่นที่ทําจากวัสดุแบบลุดวิก
ภายใต้แรงยึดรั้งที่ปลายจากเคเบิล, การประชุมทางวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติครั้งที่ 17, 911 พฤษภาคม 2555, โรงแรมเซ็นทาราแอนด์คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์, อุดรธานี.
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ประวัติและผลงานทางวิชาการ
1. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) นายศุภกร ศิรพจนกุล
(ภาษาอังกฤษ) Mr.Suphakorn Sirapojanakun
2. ตาแหน่ง อาจารย์
3. หน่วยงานและสถานที่ทางาน
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
เลขที่ 39 ม.1 ต.คลองหก อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110
โทรศัพท์ 0 2549 3413
4. การศึกษา
คุณวุฒิ
วศ.ม. (วิศวกรรมแหล่งน้ํา)
วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา)

ปี พ.ศ. ที่จบ
ชื่อสถานศึกษาและประเทศ
2547
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2541
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล

5. ประสบการณ์การสอน
พ.ศ. 2547 - ปัจจุบัน อาจารย์ประจํา ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ต.คลองหก อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี
6. ผลงานทางวิชาการ/ตารา
ไพฑูรย์ กิติสุนทร, ศุภกร ศิรพจนกุล, อมเรศ บกสุวรรณ. 2549. ชลศาสตร์. กรุงเทพมหานคร:
กรุงเทพฯ: สํานักพิมพ์สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น.
Bidorn B, Chanyota S, Sirapojanakul S, and Mama V. (2011) Wind Wave Hindcasting in
st
Northwest Upper Gulf of Thailand. The 1 EIT International Conference on Water
Resources Engineering., 2011: page 78-83.
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ภาคผนวก ค
กฎ ระเบียบ ข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาในระดับปริญญาตรี
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ภาคผนวก ง
ตารางสมรรถนะของสาขาวิศวกรรมโยธา
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อาชีพ

ชั้นปีที่

1. วิศวกรโยธาในสถาน
ประกอบการเอกชน หน่วยงาน
ราชการ และรัฐวิสาหกิจ
2. ผู้สอนในสถาบันการศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือ
ผู้สอนในสถาบันการศึกษา
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง
3. ประกอบธุรกิจของตนเอง
ด้านวิศวกรรมโยธา
4. นักวิจยั ในหน่วยงานของภาครัฐ
และเอกชน
5. นักวิชาการในองค์กรต่างๆ

ปีที่ 1

สมรรถนะหลัก
1. มีทักษะทางวิชาชีพและประยุกต์ใช้ความรู้ในการ
ปฏิบัติงานทางด้านวิศวกรรม
2. มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
3. มีความรู้และสามารถวิเคราะห์พฤติกรรมทางกลของ
วัตถุแข็งเกร็ง
4. มีทักษะทางวิชาชีพและประยุกต์ใช้ความรู้ในการ
เขียนแบบด้านวิศวกรรม
5. มีความรู้เกี่ยวกับวัสดุที่ใช้ในด้านวิศวกรรม
6. มีทักษะทางวิชาชีพและประยุกต์ใช้ความรู้ในการ
ปฏิบัติงานทางด้านวิศวกรรม

รายวิชา

กระบวนการเรียนการสอน/
วิธีสอน

1.1 การฝึกพื้นฐานทางวิศวกรรม

- การบรรยายและฝึกปฏิบัติ

1.2 การเขียนโปรแกรม
คอมพิวเตอร์
1.3 กลศาสตร์วิศวกรรม

- การบรรยายและฝึกปฏิบัติ

1.4 เขียนแบบวิศวกรรม

- การบรรยายและฝึกปฏิบัติ

1.5 วัสดุวิศวกรรม

- การบรรยาย

1.6 ปฏิบัติงานวิศวกรรม

- ฝึกปฏิบัติ

120

- การบรรยาย

วิธีการวัดสมรรถนะ
- ประเมินโดยใช้ขอ้ สอบ
ภาคทฤษฎีและปฏิบัติ
- ประเมินโดยใช้ขอ้ สอบ
ภาคทฤษฎีและปฏิบัติ
- ประเมินโดยใช้ขอ้ สอบ
ภาคทฤษฎี
- ประเมินจากผลงาน
- ประเมินโดยใช้ขอ้ สอบ
ภาคทฤษฎี
- ประเมินโดยการปฏิบัติการ
และสร้างชิ้นงาน

ตารางสรุปการวิเคราะห์หลักสูตรแบบสมรรถนะสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (ต่อ)
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อาชีพ

ชั้นปีที่

สมรรถนะหลัก

1. วิศวกรโยธาในสถาน
ประกอบการเอกชน หน่วยงาน
ราชการ และรัฐวิสาหกิจ
2. ผู้สอนในสถาบันการศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือ
ผู้สอนในสถาบันการศึกษา
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง
3. ประกอบธุรกิจของตนเอง
ด้านวิศวกรรมโยธา
4. นักวิจยั ในหน่วยงานของภาครัฐ
และเอกชน
5. นักวิชาการในองค์กรต่างๆ

ปีที่ 2

1. รู้จักคุณลักษณะของวัสดุและเข้าใจพฤติกรรมของวัสดุ
เข้าใจถึงพฤติกรรมของวัสดุยืดหยุ่นภายใต้แรงกระทํา
แบบต่าง ๆ
2. ออกแบบและคํานวณส่วนผสมคอนกรีตและงาน
พิจารณาตรวจสอบ
3. สามารถใช้เครื่องมือทางด้านสํารวจในการวางโครงการ
งานควบคุมการสร้างหรือการผลิตและงานพิจารณา
ตรวจสอบ
4. สามารถจําแนกประเภทของมวลรวมที่ใช้ในงาน
วิศวกรรมโยธา
5. มีทักษะการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในงาน
วิศวกรรมโยธา
6. มีทักษะการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ และสามารถ
พิจารณาตรวจสอบวัสดุที่ใช้ในงานวิศวกรรมโยธา
7. มีความรู้ในด้านปฐพีกลศาสตร์

รายวิชา

กระบวนการเรียนการสอน/
วิธีสอน

วิธีการวัดสมรรถนะ

1.1 ความแข็งแรงของวัสดุ 1

- การบรรยาย

- ประเมินโดยใช้ขอ้ สอบ
ภาคทฤษฎี

1.2 เทคโนโลยีคอนกรีต

- การบรรยายและฝึกปฏิบัติ

1.3 การสํารวจ

- การบรรยายและฝึกปฏิบัติ

- ประเมินโดยใช้ขอ้ สอบ
ภาคทฤษฎีและปฏิบัติ
- ประเมินโดยใช้ขอ้ สอบ
ภาคทฤษฎีและปฏิบัติ

1.4 ธรณีวิทยาสําหรับวิศวกร

- การบรรยาย

1.5 ฝึกงานโรงงาน

- ฝึกปฏิบัติ

1.6 ปฏิบัติการทดสอบวัสดุ

- การบรรยายและฝึกปฏิบัติ

1.7 ปฐพีกลศาสตร์

- การบรรยายและฝึกปฏิบัติ

8. มีทักษะการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในงาน
1.8 ปฏิบัติการปฐพีกลศาสตร์
วิศวกรรมปฐพี
9. สามารถวิเคราะห์โครงสร้าง หาแรงปฏิกิริยา แรงภายใน 1.9 ทฤษฎีโครงสร้าง
ชิ้นส่วนและการเสียรูปของโครงสร้างแบบดีเทอร์มิเนท
10. เห็นความสําคัญทางด้านชลศาสตร์และนําไป
1.10 ชลศาสตร์
ประยุกต์ใช้สําหรับงานออกแบบอาคารทางชลศาสตร์

121

- การบรรยายและฝึกปฏิบัติ
- การบรรยาย
- การบรรยาย

- ประเมินโดยใช้ขอ้ สอบ
ภาคทฤษฎี
- ประเมินโดยการปฏิบัติ
และผลงาน
- ประเมินโดยใช้ขอ้ สอบ
ภาคทฤษฎีและปฏิบัติ
- ประเมินโดยใช้ขอ้ สอบ
ภาคทฤษฎี
- ประเมินโดยใช้ขอ้ สอบ
ภาคทฤษฎีและปฏิบัติ
- ประเมินโดยใช้ขอ้ สอบ
ภาคทฤษฎี
- ประเมินโดยใช้ขอ้ สอบ
ภาคทฤษฎี
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อาชีพ

ชั้นปีที่

1. วิศวกรโยธาในสถาน
ประกอบการเอกชน หน่วยงาน
ราชการ และรัฐวิสาหกิจ
2. ผู้สอนในสถาบันการศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือ
ผู้สอนในสถาบันการศึกษา
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง
3. ประกอบธุรกิจของตนเอง
ด้านวิศวกรรมโยธา
4. นักวิจยั ในหน่วยงานของภาครัฐ
และเอกชน
5. นักวิชาการในองค์กรต่างๆ

ปีที่ 2

สมรรถนะหลัก
11. มีทักษะการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ใน
ด้านชลศาสตร์
12. สามารถเขียนแบบก่อสร้างด้านวิศวกรรมโยธา
และการใช้คอมพิวเตอร์เขียนแบบและออกแบบ

รายวิชา

กระบวนการเรียนการสอน/
วิธีสอน

1.11 ปฏิบัติการชลศาสตร์

- การบรรยายและฝึกปฏิบัติ

1.12 เขียนแบบวิศวกรรมโยธา

- การบรรยายและฝึกปฏิบัติ

122

วิธีการวัดสมรรถนะ
- ประเมินโดยใช้ขอ้ สอบ
ภาคทฤษฎีและปฏิบัติ
- ประเมินจากผลงาน
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อาชีพ

ชั้นปีที่

1. วิศวกรโยธาในสถาน
ประกอบการเอกชน หน่วยงาน
ราชการ และรัฐวิสาหกิจ
2. ผู้สอนในสถาบันการศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือ
ผู้สอนในสถาบันการศึกษา
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง
3. ประกอบธุรกิจของตนเอง
ด้านวิศวกรรมโยธา
4. นักวิจยั ในหน่วยงานของภาครัฐ
และเอกชน
5. นักวิชาการในองค์กรต่างๆ

ปีที่ 3

สมรรถนะหลัก

รายวิชา

1. เข้าใจกระบวนการสหกิจศึกษา

กระบวนการเรียนการสอน/
วิธีสอน

วิธีการวัดสมรรถนะ

1.1 การเตรียมความพร้อมสหกิจ
ศึกษา
1.2 การวิเคราะห์โครงสร้าง

- การบรรยาย

1.3 การออกแบบคอนกรีตเสริม
เหล็ก

- การบรรยายและฝึกปฏิบัติ

- ประเมินโดยใช้ขอ้ สอบ
ภาคทฤษฎีและปฏิบัติ

4. มีความรู้ด้านวงจรอุทกวิทยา ภูมิอากาศ น้ําจาก
1.4 อุทกวิทยา
อากาศ การระเหยและการคายน้ํา การดัก การซึม
น้ําท่า น้ําใต้ดิน การไหลหลาก การวิเคราะห์ทางสถิติ
และความถี่
5. สามารถสํารวจเส้นทาง การออกแบบและการให้
1.5 การสํารวจเส้นทาง
ตําแหน่งเส้นทางโค้งราบและโค้งดิ่ง องค์ประกอบของ
ความปลอดภัยของทางหลวงและการออกแบบ งานดิน
การวางแนวเส้นทางและการสํารวจเพื่อการก่อสร้างทาง
6. สามารถเขียนโครงงานในสาขาวิศวกรรมโยธา
1.6 การเตรียมโครงงานวิศวกรรม
โยธา

- การบรรยาย

- ประเมินโดยใช้ขอ้ สอบ
ภาคทฤษฎี

- การบรรยายและฝึกปฏิบัติ

- ประเมินโดยใช้ขอ้ สอบ
ภาคทฤษฎีและปฏิบัติ

- การบรรยาย

- ประเมินโดยใช้ขอ้ สอบ
ภาคทฤษฎี

7. สามารถรู้วิธีการและอุปกรณ์การก่อสร้าง วิเคราะห์
ผลผลิตงานการก่อสร้าง การถอดวัสดุ การวิเคราะห์
ราคาค่าแรงและค่าเครื่องจักร และหลักการควบคุม
ราคาการก่อสร้าง

- การบรรยายและฝึกปฏิบัติ

- ประเมินโดยใช้ขอ้ สอบ
ภาคทฤษฎีและปฏิบัติ

2. สามารถวิเคราะห์โครงสร้าง หาแรงปฏิกิริยา แรงภายใน
ชิ้นส่วนและการเสียรูปของโครงสร้างแบบอินดีเทอร์
มิเนท
3. สามารถออกแบบและคํานวณองค์อาคารคอนกรีตเสริม
เหล็กโดยวิธีหน่วยแรงใช้งานและวิธีกําลัง

1.7 การประมาณและวิเคราะห์
ราคางานก่อสร้าง
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- การบรรยาย

- ประเมินโดยใช้ขอ้ สอบ
ภาคทฤษฎี
- ประเมินโดยใช้ขอ้ สอบ
ภาคทฤษฎี

ตารางสรุปการวิเคราะห์หลักสูตรแบบสมรรถนะสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (ต่อ)
กระบวนการเรียนการสอน/
วิธีสอน
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อาชีพ

ชั้นปีที่

สมรรถนะหลัก

รายวิชา

1. วิศวกรโยธาในสถาน
ประกอบการเอกชน หน่วยงาน
ราชการ และรัฐวิสาหกิจ
2. ผู้สอนในสถาบันการศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือ
ผู้สอนในสถาบันการศึกษา
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง
3. ประกอบธุรกิจของตนเอง
ด้านวิศวกรรมโยธา
4. นักวิจยั ในหน่วยงานของภาครัฐ
และเอกชน
5. นักวิชาการในองค์กรต่างๆ

ปีที่ 3

8. สามารถออกแบบและคํานวณโครงสร้างเหล็กและไม้
องค์อาคารรับแรงดึงและแรงอัด คาน คาน-เสา
องค์อาคารประกอบ คานแผ่นเหล็กประกอบ รอยต่อ
9. สามารถประยุกต์ใช้ หลักการของกลศาสตร์ของไหล
เพื่อใช้ในการศึกษาและปฏิบัติการเกี่ยวกับงานด้าน
วิศวกรรมชลศาสตร์
10. สามารถออกแบบและคํานวณระบบท่อประปา
ระบบท่อน้ําร้อน ท่อน้ําทิ้ง ท่อน้ําโสโครก และท่อ
ระบายอากาศ ระบบป้องกันอัคคีภัย การระบายน้ํา
จากอาคาร การบําบัดน้ําเสียและการจัดการขยะ
ในอาคาร

1.8 การออกแบบโครงสร้างเหล็ก
และไม้

- การบรรยายและฝึกปฏิบัติ

- ประเมินโดยใช้ขอ้ สอบ
ภาคทฤษฎีและปฏิบัติ

1.9 วิศวกรรมชลศาสตร์

- การบรรยาย

- ประเมินโดยใช้ขอ้ สอบ
ภาคทฤษฎี

1.10 สุขาภิบาลอาคาร

- การบรรยาย

- ประเมินโดยใช้ขอ้ สอบ
ภาคทฤษฎี

124

วิธีการวัดสมรรถนะ

ตารางสรุปการวิเคราะห์หลักสูตรแบบสมรรถนะสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (ต่อ)
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อาชีพ

ชั้นปีที่

1. วิศวกรโยธาในสถาน
ประกอบการเอกชน หน่วยงาน
ราชการ และรัฐวิสาหกิจ
2. ผู้สอนในสถาบันการศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือ
ผู้สอนในสถาบันการศึกษา
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง
3. ประกอบธุรกิจของตนเอง
ด้านวิศวกรรมโยธา
4. นักวิจยั ในหน่วยงานของภาครัฐ
และเอกชน
5. นักวิชาการในองค์กรต่างๆ

ปีที่ 4

สมรรถนะหลัก

รายวิชา

กระบวนการเรียนการสอน/
วิธีสอน

วิธีการวัดสมรรถนะ

1. มีทักษะในการปฏิบัติงานในสถานประกอบการด้าน
วิศวกรรมโยธา

1.1 สหกิจศึกษาทางวิศวกรรมโยธา

- ฝึกปฏิบัติในสถานประกอบการ
จริง

- ประเมินโดยสถานประกอบการ
และอาจารย์นิเทศ

2. สามารถวางโครงงาน การเขียนโครงงาน การนําเสนอ
และสรุปผลโครงงาน
3. สามารถวางโครงการก่อสร้างและควบคุมการสร้างหรือ
การผลิตของงานก่อสร้าง

1.2 โครงงานวิศวกรรมโยธา

- การบรรยายและฝึกปฏิบัติ

1.3 วิศวกรรมก่อสร้างและ
การจัดการ

- การบรรยาย

- ประเมินโดยผลงาน
และการนําเสนอโครงงาน
- ประเมินโดยใช้ขอ้ สอบภาคทฤษฎี

4. สามารถออกแบบและคํานวณฐานราก วิเคราะห์การทรุด
ตัวของดิน ออกแบบผนังค้ํายันหลุมขุด
5. สามารถวางแผน สํารวจและออกแบบ ก่อสร้าง และ
บํารุงรักษางานทาง
6. มีทักษะการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในงานทาง

1.4 วิศวกรรมฐานราก

- การบรรยาย

- ประเมินโดยใช้ขอ้ สอบภาคทฤษฎี

1.5 วิศวกรรมการทาง

- การบรรยาย

- ประเมินโดยใช้ขอ้ สอบภาคทฤษฎี

1.6 การทดสอบวัสดุการทาง

- การบรรยายและฝึกปฏิบัติ

7. สามารถออกแบบและคํานวณแรงที่เกิดขึ้นในองค์อาคาร
คอนกรีตอัดแรง

1.7 การออกแบบคอนกรีตอัดแรง

- การบรรยาย

- ประเมินโดยใช้ขอ้ สอบภาคทฤษฎี
และปฏิบัติ
- ประเมินโดยใช้ขอ้ สอบภาคทฤษฎี
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