คำนำ
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมชลประทานและการจัดการน้า ฉบับนี เป็น
หลักสูตรปรับปรุงปีพุทธศักราช 2558 ที่ได้มีการปรับปรุงจากหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมเกษตร แขนงวิชาวิศวกรรมดินและน้า ปีพุทธศักราช 2553 ในการปรับปรุงครังนีได้พิจารณา
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติปีพุทธศักราช 2552 และระเบียบข้อบังคับของสภา
วิศวกร รวมทังให้สอดคล้องกับปรัชญาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีและเป้าหมายของคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ ในอันที่จะผลิตวิศวกรทางด้านวิศวกรรมชลประทานและการจัดการน้า ที่มีความรู้และ
ความช้านาญด้านการปฏิบัติ โดยก้าหนดให้มีชั่วโมงปฏิบัติมากขึน ได้เพิ่มเติม รายวิชาการปฏิบัติงานเชิง
วิศวกรรม การออกแบบระบบชลประทานแบบภายใต้ความดัน และ การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศทาง
ภูมิศาสตร์ส้าหรับวิศวกร เพื่อให้สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยที่ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติมืออาชีพ
โดยหลักสูตรปรับปรุงนีจะมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ คุณลักษณะและ
ศักยภาพที่เหมาะสม ตรงกับความต้องการขององค์กรผู้ใช้บัณฑิต หน่วยงานหรือสถานประกอบการต่าง ๆ
อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติและสังคมต่อไป
หลั ก สู ต รฉบั บ นี มี ส่ ว นที่ ส้ า คั ญ ประกอบด้ ว ย 8 หมวด ได้แ ก่ ข้ อ มู ล ทั่ ว ไป ข้ อ มู ล เฉพาะของ
หลักสูตร ระบบการจัดการศึกษา การด้าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การ
สอนและการประเมินผล หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา การพัฒนาคณาจารย์ การประกัน
คุณภาพหลักสูตร การประเมินและปรับปรุงการด้าเนินการของหลักสูตร ซึ่งการน้าเอาหลักสูตรไปใช้ใน
การเรียนการสอนควรพิจารณาให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เพื่อช่วยให้สามารถใช้หลักสูตรนีได้อย่างมี
ประสิทธิภาพต่อไป

คณะวิศวกรรมศำสตร์
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลธัญบุรี
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11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ้าเป็นต้องน้ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
การพัฒนาและความก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีความส้าคัญเป็นอย่างยิ่งต่อ
การพัฒนาทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีการผลิต ท้าให้เกิด
การพัฒนาและขยายตัวของภาคการผลิตอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง ทั้งในระดับอุตสาหกรรมและธุรกิจขนาด
กลางและย่อม ซึ่งต้องการวิศวกรที่มีความรู้ทั้งด้านทฤษฎีและปฏิบัติที่สามารถท้างานได้ สามารถพัฒนาขีด
ความสามารถในการแข่งขันทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ การพัฒนาทางเศรษฐกิจสามารถท้าได้จาก
การเร่งพัฒนาความรู้ การถ่ายทอดความรู้และการปรับใช้เทคโนโลยีจากภายนอกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ภาคการผลิตภายในประเทศ ซึ่งการพัฒนาขีดความสามารถทางการแข่งขันทุกระดับได้ถูกก้าหนดไว้อย่าง
ชัดเจนในทิศทางหรือยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11
(พ.ศ. 2555-2559)
ปัญหาเรื่องน้้าและการจัดการน้้า ถือเป็นวาระแห่งชาติ โดยเฉพาะในภาคเกษตรกรรมซึ่งถือเป็น
รากฐานในการพั ฒ นาประเทศมี น้ า เป็ น ทรั พ ยากรส้ า คั ญ ในกระบวนการผลิ ต สาขาวิ ช าวิ ศ วกรรม
ชลประทานและการจัดการน้้า เป็นศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการจัดการน้้า จึงเป็น
สาขาหนึ่ งที่มีความส้ าคัญต่อการพัฒ นาทางเศรษฐกิจของประเทศ ท้าให้ ต้องมีการพัฒนาองค์ความรู้
ทางด้านวิศวกรรมชลประทาน อย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความรู้และสามารถบูรณาการความรู้ด้าน
วิศวกรรมชลประทานกับสาขาอื่นๆ เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและท้าให้ประเทศสามารถพึ่งพาเทคโนโลยี
ตนเองและสามารถแข่งขันทางการค้าในตลาดโลกได้
11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
สืบเนื่องจากการขยายตัวอย่างต่อเนื่องของภาคการผลิตในภาคเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
และความต้องการพึ่งพาเทคโนโลยีตนเอง ก่อให้เกิดการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม ซึ่งความส้าคัญของ
การพัฒนาเทคโนโลยีนั้น ส่งผลต่อการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การพึ่งพาเทคโนโลยีตนเองที่เป็นรูปธรรม
การบริหารจัดการทรัพยากรทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ การควบคุมมลภาวะและสิ่งแวดล้อมจากการผลิต
การเพิ่มโอกาสการแข่งขัน ทางการค้า และการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ สิ่งเหล่านี้ล้ว นมีผ ลต่อการมี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และเพื่อสร้างความมั่นคงให้กับประชากร ชุมชนและธุรกิจ การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวต้อง
มีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในผลกระทบต่อสังคมและวัฒนธรรม รวมถึงการมีคุณธรรม จริยธรรม จะช่วยการ
เปลี่ยนแปลงการพัฒนาประเทศในรูปแบบที่เหมาะสมกับวิถีสังคมไทย
12. ผลกระทบจากข้อ 11 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยฯ
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
การพั ฒ นาและเสริ ม สร้ า งองค์ ค วามรู้ เทคโนโลยี และวิ ท ยาศาสตร์ โ ดยเฉพาะทางด้ า น
วิ ศ วกรรมศาสตร์ จ้ า เป็ น ต้ อ งมี ก ารเรี ย นการสอนที่ มี ก ระบวนการวิ จั ย เป็ น กระบวนการศึ ก ษาน้ า
ซึ่งหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมชลประทานและการจัดการน้้านี้ ได้ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อ
ตอบสนองต่อความต้องการในการผลิตบุคลากรที่มีความรู้ความช้านาญทางสาขาวิชาวิศวกรรม ชลประทาน
และการจัดการน้้าเพื่อรองรับการพัฒนาเทคโนโลยีของประเทศ เป็นการสร้างศักยภาพให้ประเทศสามารถ
พึ่งพาตนเองทางเทคโนโลยี โดยเน้นการสร้างองค์ความรู้ใหม่ เทคโนโลยีทางด้านกระบวนการผลิต ทาง
การเกษตร และสามารถประยุกต์หรือบูรณาการเทคโนโลยีด้านวิศวกรรมชลประทานได้อย่างหลากหลาย
อาทิ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศส้าหรับการจัดการน้้า ด้านโครงสร้างระบบชลประทานทั้งในระดั บโครงการ
และระดั บ ไร่ -นา เป็ น ต้ น ทั้ ง นี้ เ พื่ อ ให้ มี ก ารใช้ ท รั พ ยากรและวั ต ถุ ดิ บ ที่ มี อ ยู่ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
3

สามารถเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันด้านการผลิ ตเพื่อส่ งออกและทดแทนการน้าเข้า รวมทั้งส่ งเสริมให้
ประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีทั้งทางสังคม วัฒนธรรม และสวัสดิภาพสิ่งแวดล้อม โดยหลักสูตรวิศวกรรม
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม ชลประทานและการจัดการน้้านี้ สามารถสร้างวิศวกรหรือนักวิจัยที่มี
ความรู้ความสามารถในการท้างานวิจัยที่มีคุณภาพ เป็นการยกระดับการศึกษาของชาติ เพื่อให้สามารถผลิต
บุคลากร นักวิชาการอย่างมีคุณภาพได้เอง และยังช่วยส่งเสริมให้การเรียนการสอนของภาควิชาวิศวกรรม
เกษตรให้มีความเข้มแข็งด้านการพัฒนางานวิจัยและวิชาการ ตามมาตรฐานสากล สามารถชี้น้าและก้าหนด
ทิศทางความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีสาขาวิชาวิศวกรรมชลประทานและการจัดการน้้า ในระดับประเทศ
และสอดคล้องต่อแนวทางการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน
12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยฯ
หลั ก สู ต รวิ ศ วกรรมศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าวิ ศ วกรรมชลประทาน และการจั ด การน้้ า
เป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นด้านทักษะการปฏิบัติและการสร้างนวัตกรรมที่มีคุณภาพ ทั้งนี้เป็นไปตามพันธกิจของ
มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลธั ญ บุ รี ในการจั ด การศึ ก ษาวิ ช าชี พ ระดั บ อุ ด มศึ ก ษาบนพื้ น ฐาน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างมีคุณภาพ และสร้างงานวิจัยและนวัตกรรม รวมถึงการถ่ายทอดเทคโนโลยี
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ รวมทั้งสอดคล้องกับปรัชญาของมหาวิทยาลัยที่มุ่งเน้ น
การพัฒนาก้าลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นอกจากนี้หลักสูตรยังมีการส่งเสริมความส้าคัญของ
คุณธรรม จริยธรรมทั้งนี้เพื่อให้บัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมชลประทานและการจัดการน้้า ตระหนักถึงความ
รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม รวมถึงการท้านุบ้ารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม
13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของมหาวิทยาลัยฯ
13.1 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้เปิดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่น
รายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ได้แก่ กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ กลุ่มวิชาภาษา
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ กลุ่มวิชาพลศึกษาหรือนันทนาการ และกลุ่มวิชาบูรณาการ เปิดสอน
โดยคณะศิลปศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ส้าหรับกลุ่มวิชาบูรณาการ อาจสอนโดยคณะต่างๆ
ที่เกี่ยวข้องในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
รายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะได้แก่ กลุ่มวิชาพื้นฐานทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ กลุ่มวิชา
พื้นฐานทางวิศวกรรม กลุ่มวิชาบังคับทางวิศวกรรม กลุ่มวิชาเลือกทางวิศวกรรม และกลุ่มวิชาเสริมสร้าง
ประสบการณ์ในวิชาชีพเปิดสอนโดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและคณะวิศวกรรมศาสตร์ดังนี้
วิชาเฉพาะพื้นฐาน แบ่งเป็น 2 กลุ่มย่อย คือ กลุ่มวิชาพื้นฐานทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
และกลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรม โดยกลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรมแบ่งเป็น 2 กลุ่มย่อย คือ กลุ่มวิชา
พื้นฐานทางวิศวกรรมหลัก และกลุ่มวิชาพื้นฐานเพิ่มทักษะทางวิศวกรรม
วิชาเฉพาะด้าน แบ่งเป็น 3 กลุ่มย่อย คือ กลุ่มวิชาบังคับทางวิศวกรรม กลุ่มวิชาเลือกทาง
วิศวกรรม และกลุ่มวิชาเสริมสร้างประสบการณ์ในวิชาชีพ โดยกลุ่มวิชาบังคับทางวิศวกรรม แบ่งออกเป็น
2 กลุ่มย่อย คือกลุ่มวิชาบังคับทางวิศวกรรมหลัก และกลุ่มวิชาบังคับบูรณาการทางวิศวกรรมกลุ่มวิชาเลือก
ทางวิศวกรรม เป็นกลุ่มวิชาเลือกเพื่อความเป็นเลิศทางวิศวกรรมกลุ่มวิชาเสริมสร้างประสบการณ์ในวิชาชีพ
แบ่งเป็น 2 ทางเลือก คือ สหกิจศึกษา และฝึกงาน นักศึกษาออกสหกิจศึกษาและฝึกงานในสถาน
ประกอบการในประเทศหรือต่างประเทศ
รายวิชาในหมวดวิชาเลือกเสรี เปิดสอนโดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะต่างๆ ภายใน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
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13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้ภาควิชา/หลักสูตรอื่นต้องมาเรียน
-ไม่มี13.3 การบริหารจัดการ
ก้าหนดอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรของภาควิชา ประสานงานกับอาจารย์ผู้แทนจากภาควิชาอื่น
หรือหลักสูตรหรือคณะอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อบริหารจัดการการเรียนการสอนให้มีผลมาตรฐานการเรียนรู้
เป็นไปตามที่ระบุในหลักสูตร รวมทั้งก้าหนดให้อาจารย์ผู้สอนจัดท้ารายละเอียดของวิชาและรายงานผลการ
ด้าเนินการของรายวิชา เพื่อเป็นมาตรฐานในการติดตามและประเมินคุณภาพการเรียนการสอน
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หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความส้าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.1 ปรัชญา
ต้อ งการให้ บั ณฑิ ตมี ความรู้ ความสามารถทางด้ านวิศ วกรรมศาสตร์ ทั้ งด้ านทฤษฎีแ ละปฏิ บั ติ
ประกอบกับมีคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อตอบสนองตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน
1.2 วัตถุประสงค์
1.2.1 ผลิ ตบั ณฑิตสาขาวิช าวิศวกรรมชลประทานและการจัดการน้้ า ให้ มีคุณธรรมจริยธรรม
มีสัมมาคารวะ รู้จักกาลเทศะ ท้าหน้าที่เป็นพลเมืองดี รับผิดชอบต่อตนเอง สังคม วิชาชีพ และปฏิบัติตน
ภายใต้จรรยาบรรณวิชาชีพด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และเสียสละ
1.2.2 ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ในศาสตร์ที่เกี่ยวข้อ งทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ สามารถประยุกต์ใช้
ศาสตร์ดังกล่าวอย่างเหมาะสมเพื่อการประกอบวิชาชีพของตน และการศึกษาต่อในระดับสูงขึ้นไปได้
1.2.3 ผลิตบัณฑิตให้มีความใฝ่รู้ในองค์ความรู้ และเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง สามารถพัฒนาองค์ความรู้ที่ตนมีอยู่ ให้สูงขึ้นไป เพื่อพัฒนาตนเอง พัฒนางาน พัฒนาสังคมและ
ประเทศชาติ และให้ คิดเป็ น ท้ าเป็ น มีค วามคิ ดริเ ริ่มสร้ างสรรค์ สามารถเลื อกวิ ธีแก้ไ ขปัญ หาได้ อย่า ง
เหมาะสม
1.2.4 ผลิ ต บั ณ ฑิ ต ให้ มี ม นุ ษ ยสั ม พั น ธ์ แ ละมี ค วามสามารถในการท้ า งานร่ ว มกั บ ผู้ อื่ น
มีทักษะในด้านการท้างานเป็ น หมู่คณะ สามารถบริหารจัดการการท้างานได้อย่างเหมาะสม และเป็นผู้
มีทัศนคติที่ดีในการท้างาน
1.2.5 ผลิตบัณฑิตให้มีความสามารถในการติดต่ อสื่อสาร และใช้ภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ
และศัพท์ทางเทคนิคในการติดต่อสื่อสาร รวมถึงการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้เป็นอย่างดี
1.2.6 ผลิตบัณฑิตให้มีทักษะทางด้านปฏิบัติในงานวิชาชีพเฉพาะ และสามารถน้าไปบูรณาการ
เพื่อประกอบอาชีพทางด้านวิศวกรรม
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2. แผนพัฒนาปรับปรุง
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง
1. ปรับปรุงหลักสูตร ให้มี
มาตรฐานตามที่ สกอ.ก้าหนด
และตรงตามความต้องการของ
ตลาดแรงงาน ตรวจสอบและ
ปรับปรุงหลักสูตรให้มีคุณภาพ
ตามเกณฑ์มาตรฐานและ
ข้อบังคับของ สภาวิศวกร

กลยุทธ์
-พัฒนาหลักสูตรตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ (TQF)
-ติดตามประเมินการใช้หลักสูตร
อย่างสม่้าเสมอ
-จัดหลักสูตรให้มีรายวิชา
สอดคล้องกับมาตรฐานวิชาชีพ
ตามเกณฑ์ของสภาวิศวกร
-ปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยโดยมี
การพิจารณาปรับปรุงหลักสูตร
ทุกๆ 5 ปี
2. พัฒนาศักยภาพของบุคลากร -สนับสนุนบุคลากรด้านการเรียน
ผู้สอน
การสอนเพื่อให้เกิดความเข้มแข็ง
ด้านวิชาการ อาทิ การอบรม
การปฏิบัติงานร่วมกับ
สถานประกอบการและ
การศึกษาต่อ
3. พัฒนาห้องปฎิบัติการ
-สนับสนุนให้มีเครื่องมือ อุปกรณ์
ในการศึกษาภาคปฏิบัติการและ
สอดคล้องกับการมุ่งเน้นผลิต
บัณฑิตนักปฏิบัติ

หลักฐาน/ตัวบ่งชี้
-เอกสารกระบวนการที่
เกี่ยวข้องกับการปรับ
หลักสูตร

4. สถานประกอบการ/
ภาคอุตสาหกรรม

-เอกสารแต่งตั้งเป็น
คณะท้างานให้กับสภา
อุตสาหกรรมแห่งประเทศ
ไทย

-ด้าเนินกิจกรรมของสาขาวิชา
ร่วมกับสภาอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย เพื่อเพิ่ม
ประสบการณ์และเครือข่ายให้กับ
อาจารย์ ในการท้างานร่วมกับ
สถานประกอบการ
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-รายงานผลการติดตามและ
ประเมินหลักสูตร
-หลักสูตรเป็นไปตาม
มาตรฐานและเกณฑ์
ข้อบังคับของสภาวิศวกร
-หลักสูตรที่เกี่ยวข้องผ่าน
การรับรองจากสภาวิศวกร
-อาจารย์ผู้สอนประจ้า
หลักสูตรทุกคนได้รับกา
รสนั สนุนในการเข้ารับ
การอบรมหรือพัฒนา
ตนเอง/คุณวุฒิอาจารย์ที่
เพิ่มขึ้น
-เอกสารเกี่ยวข้องกับการ
จัดหารและพัฒนาเครื่องมือ
หรืออุปกรณ์ประจ้า
ห้องปฏิบัติการ

หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การด้าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
การจัดการศึกษาเป็นระบบทวิภาค ในปีการศึกษาหนึ่งจะแบ่งออกเป็นสองภาคการศึกษา ซึ่งเป็น
ภาคการศึกษาบังคับ แบ่งออกเป็นภาคการศึกษาที่หนึ่ง และภาคการศึกษาที่สอง มี ระยะเวลาศึกษาไม่น้อย
กว่าสิบห้าสัปดาห์ต่อหนึ่งภาคการศึกษา ทั้งนี้ไม่รวมเวลาส้าหรับการสอบด้วย
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
มีการจั ด การเรี ย นการสอนภาคฤดูร้อน ทั้ งนี้ขึ้นอยู่ กับการพิ จารณาของคณะกรรมการประจ้ า
หลักสูตร
1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค
-ไม่มี2. การด้าเนินการหลักสูตร
2.1 วัน-เวลาในการด้าเนินการเรียนการสอน
ภาคการศึกษาที่ 1
เดือน สิงหาคม – ธันวาคม
ภาคการศึกษาที่ 2
เดือน มกราคม – พฤษภาคม
ภาคการศึกษาฤดูร้อน เดือน มิถุนายน – กรกฎาคม
2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
2.2.1 ผู้ส้าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า สายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
หรือส้าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาช่างอุตสาหกรรมหรือเทียบเท่า
2.2.2 มีคุณสมบัติอื่นๆ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจ้าคณะ
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
โดยเฉพาะรายวิชาชีพซึ่งต้องอาศัยรายวิชาพื้นฐานทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ อาทิ รายวิชาแคลคูลัส รายวิชา
ฟิสิ กส์ และรายวิชาภาษาอังกฤษ ซึ่งเป็นส่ว นสนับสนุนในการเรียนการสอนเข้าสู่ เกณฑ์มาตรฐานสากล
แต่จากประสบการณ์ในหลักสูตรที่ใช้ประกอบการเรียนการสอน ก่อนจะจัดท้าหลักสูตรฉบับนี้พบว่า รายวิชา
พื้นฐานต่างๆ เหล่านี้ นักศึกษามีความรู้ที่ไม่เพียงพอต่อการมาต่อยอดในระดับอุดมศึกษา ท้าให้เกิดปัญหา
ในระหว่างการเรียนการสอนภาคปกติทั้งตัวผู้สอนและผู้เรียน
นอกจากนี้ ยังพบปั ญหาเกี่ยวกับทัศนคติที่มีต่อการเรียนในด้านที่เกี่ยวข้องกับศาสตร์ทางด้าน
วิศวกรรมเกษตร นักศึกษาขาดการตระหนักถึงความส้าคัญของการผลิตภาคเกษตรโดยเฉพาะงานด้านระบบ
ชลประทาน ซึ่งถือเป็นปัจจัยพื้นฐานที่มีความส้าคัญ
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2.4 กลยุทธ์ในการด้าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจ้ากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3
1. จัดให้มีการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ แนะน้าการวางเป้าหมายชีวิต เทคนิคการเรียนใน
มหาวิทยาลัยฯ และการแบ่งเวลาในการเรียนและการท้ากิจกรรม
2. มอบหมายหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาให้แก่อาจารย์ทุกคน ท้าหน้าที่สอดส่องดูแล ตักเตือน
ให้ค้าปรึกษาแนะน้า และการติดตามการเรียนของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่อยู่ในความดูแลจากอาจารย์ผู้สอน
ดังนั้นนักศึกษาทุกคนจะมีอาจารย์ที่ปรึกษาซึ่งสามารถเข้าพบเพื่อขอค้าแนะน้าได้
3. จัดสอนเสริมในรายวิชาพื้นฐานดังกล่าว โดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะศิลปศาสตร์
หรือคณะที่ เกี่ยวข้อง
4. จัดให้นักศึกษามีโอกาสในการศึกษานอกสถานที่ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการชลประทานทั้งใน
ภาคเอกชน และภาครัฐ
5. การเรียนการสอนจัดให้มีกรณีศึกษาเสริมในบางรายวิชา หรือมีการน้าเทคโนโลยีทางด้าน
วิศวกรรมชลประทานมาประยุกต์ใช้เพื่อให้นักศึกษามีความมั่นใจและตระหนักถึงความส้าคัญของศาสตร์ที่
ตนเองศึกษา
6. จัดกิจกรรมให้กับนักศึกษาทางด้านวิชาการให้มีความสัมพันธ์ระหว่างรุ่นพี่และรุ่นน้องภายใต้
การดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษา และจัดกิจกรรมสอนเสริม
2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้ส้าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี
จ้านวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา
จ้านวนนักศึกษา
2558 2559 2560 2561 2562
ชั้นปีที่ 1
ชั้นปีที่ 2
ชั้นปีที่ 3
ชั้นปีที่ 4
รวม
คาดว่าจะจบการศึกษา

30
30
-

30
30
60
-
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30
30
30
90
-

30
30
30
30
120
30

30
30
30
30
0
30

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

2558

ปีงบประมาณ
2560

2559

2561

2562

128,000,000 131,200,000 134,400,000

137,600,000

140,800,000

137,315,500 45,478,300
153,641,100
265,315,500 276,678,300 288,041,100

61,803,900
299,403,900

169,966,000
310,766,700

2561

2562

2.6.2 งบประมาณรายจ่าย (หน่วย:บาท)
หมวดเงิน
ก. งบด้าเนินการ
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากร
2. ค่าใช้จ่ายด้าเนินงาน
(ไม่รวม3)
3. ทุนการศึกษา
4. รายจ่ายระดับ
มหาวิทยาลัยฯ
(รวม ก)

2558

2559

ปีงบประมาณ
2560

85,647,000
25,997,100

89, 69,700
26,037,400

93,292,20
26,077,700

-

-

-

57,600,000 59,040,000 60,480,000
16 ,244,30
0 174,547,100 179,849,900

97,114,700 100,937,200
26,118,000 26,158,300
61,920,000

63,360,000

185,152,700 190,455,500

ข. งบลงทุน
ค่าครุภณ
ั ฑ์
3,120,000 37,420,000 41,720,000
46,020,000 50,320,000
(รวม ข)
33,120,000 37,420,000 41,720,000
46,020,000 50,320,000
รวม (ก) + (ข)
202,364,300 211,967,100
221,9,900
231,172,700 240,775,500
จ้านวนนักศึกษา
4,000
4,100
4,200
4,300
4,400
ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษา
50,591
51,699
52,755
53,761
54,722
*หมายเหตุ จ้านวนนักศึกษารวมหลักสูตรเก่าและหลักสูตรปรับปรุง ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษาเฉลี่ย 52,706 บาทต่อปี

2.7 ระบบการศึกษา
ระบบการศึกษาเป็นแบบชั้นเรียน และเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ธัญบุรี ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2550 (ภาคผนวก ค)
2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบันอุดมศึกษา
นั ก ศึ ก ษาที่ เ คยศึก ษาในสถาบั นอุ ด มศึ กษาอื่ น มาก่ อ น เมื่ อ เข้า ศึ ก ษาในหลั กสู ต รนี้ ส ามารถ
เทีย บโอนหน่ ว ยกิ ตได้ ตามระเบี ย บมหาวิท ยาลั ย เทคโนโลยีร าชมงคลธั ญบุ รี ว่ าด้ ว ยการเที ยบโอนผล
การเรียน พ.ศ. 2550 และข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ว่าด้ว ยการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2550
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3.1.3 รายวิชา
- รหัสวิชา
การก้าหนดรหัสรายวิชา ในหลักสูตร ประกอบด้วยตัวเลขทั้งหมด 8 ตัว ซึ่งจ้าแนกตามแผนภูมิ
ต่อไปนี้
คณะ
คณะ
ภาควิชชาา
ภาควิ
สาขาวิชชา า
สาขาวิ
แขนงวิชา/กลุ
ชา/กลุ่ม่มวิชวิชา า
แขนงวิ
ปีปีททีี่ค่ควรศึ
วรศึกษา
กษา
าในหมวดวิชา
ล้ลาดัาดับบวิวิชชาในหมวด
XX– X X X – X X X
1 2 3 4 5 6 7 8
ต้าแหน่งที่
ต้าแหน่งที่
ต้าแหน่งที่
ต้าแหน่งที่
ต้าแหน่งที่
ต้าแหน่งที่

1–2
3
4
5
6
7-8

แทน
แทน
แทน
แทน
แทน
แทน

คณะ
ภาควิชา
สาขาวิชา
วิชาเอก/กลุ่มวิชา
ปีที่ควรศึกษา
ล้าดับวิชาในหมวดวิชา

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
3(3-0-6)
Human Relations
01-110-004 สังคมกับสิ่งแวดล้อม
3(3-0-6)
Society and Environment
01-110-012 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
3(3-0-6)
Sufficiency Economy for Sustainable Development
01-110-013 สังคมกับการเมืองการปกครองไทย
3(3-0-6)
Society with Thai Politics and Government
01-110-015 กฎหมายแรงงาน
3(3-0-6)
Labor Law
1.1.2 รายวิชามนุษยศาสตร์ 3 หน่วยกิต
01-210-001 สารนิเทศและการเขียนรายงานทางวิชาการ
3(3-0-6)
Information and Academic Report Writing
01-210-006 มนุษย์กับปรัชญา
3(3-0-6)
Man and Philosophy
01-210-007 ตรรกะในชีวิตประจ้าวัน
3(3-0-6)
Logic in Daily Life
01-210-008 การใช้เหตุผลและจริยธรรม
3(3-0-6)
Reasoning and Ethics
01-210-013 วัฒนธรรมไทย
3(3-0-6)
Thai Culture
1.2 กลุ่มวิชาภาษา 12 หน่วยกิต โดยให้ศึกษา 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(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

3(2-2-5)

01-310-006 การอ่านและการเขียนทางวิชาการ
Academic Reading and Writing
01-310-007 การเขียนเชิงวิชาชีพ
Writing for Careers
01-310-009 ศิลปะการพูด
Arts of Speaking
01-320-004 การอ่านภาษาอังกฤษ
English Reading
01-320-006 ภาษาอังกฤษเพื่อวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
English for Science and Technology
01-320-007 ภาษาอังกฤษเพื่อการน้าเสนอ
English for Presentations
01-320-008 การเขียนส้าหรับชีวิตประจ้าวัน
Writing for Everyday Life
01-330-001 ภาษาจีนพื้นฐาน
Basic Chinese
01-330-007 สนทนาภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น
Basic Japanese Conversation
01-341-001 ภาษาเขมรเบื้องต้น
Basic Khmer
01-342-001 ภาษาบาฮาซาเบื้องต้น
Basic Bahasa
01-343-001 ภาษาพม่าเบื้องต้น
Basic Burmese
01-344-001 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 โดยให้ศึกษา 3 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้
09-000-001 ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
3(2-2-5)
Computer and Information Technology Skills
และให้เลือกศึกษา 3 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้
09-111-050 คณิตศาสตร์ทั่วไป
General Mathematics
09-121-045 สถิติทั่วไป
General Statistics
09-311-051 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม
Life and Environment
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3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

09-311-052 ชีววิทยากับเศรษฐกิจพอเพียง
Biology and Sufficiency Economy
09-410-044 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Science and Technology

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

1.4 กลุ่มวิชาพลศึกษาหรือนันทนาการ 1 หน่วยกิต ให้เลือกศึกษาไม่น้อยกว่า 1 หน่วยกิต
จากรายวิชาต่อไปนี้
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 การฝึกด้วยน้้าหนักเพื่อสุขภาพ
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 ทักษะการเรียนรู้สู่ความส้าเร็จ
Learning Skill for Success
01-010-010 การพัฒนาบุคลิกภาพ
Personality Development
01-010-013 การพัฒนาชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
Friendly Environment for Life Development
01-010-014 การควบคุมน้้าหนักและรูปร่างเพื่อสุขภาพ
Weight Control and Body Shapes for Health
01-010-016 มนุษย์กับวิถีชีวิตที่งดงาม
Man and Decent Life
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3(3-0-6)

3(3-0-6)
2(2-0-4)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
2(1-2-3)
2(2-0-4)

01-310-017 มองโลกผ่านวรรณกรรม
Life Seen through Literature
01-310-018 สุนทรียภาพของภาษาไทยในบทเพลง
Aesthetics of Thai Language in Songs
04-000-301 การจัดการในองค์กรอุตสาหกรรม
Industrial Organization Management
09-090-010 วิทยาศาสตร์กับธรรมชาติ
Science and Nature

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

2. หมวดวิชาเฉพาะ 113 หน่วยกิต
2.1 วิชาเฉพาะพื้นฐาน 56 หน่วยกิต
2.1.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 21 หน่วยกิต ให้ศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้
09-111-141 แคลคูลัสส้าหรับวิศวกร 1
3(3-0-6)
Calculus for Engineers 1
09-111-142 แคลคูลัสส้าหรับวิศวกร 2
3(3-0-6)
Calculus for Engineers 2
09-111-243 แคลคูลัสส้าหรับวิศวกร 3
3(3-0-6)
Calculus for Engineers 3
09-210-121 เคมีส้าหรับวิศวกร
3(3-0-6)
Chemistry for Engineers
09-210-122 ปฏิบัติการเคมีส้าหรับวิศวกร
1(0-3-1)
Chemistry Laboratory for Engineers
09-410-141 ฟิสิกส์ส้าหรับวิศวกร 1
3(3-0-6)
Physics for Engineers 1
09-410-142 ปฏิบัติการฟิสิกส์ส้าหรับวิศวกร 1
1(0-3-1)
Physics Laboratory for Engineers 1
09-410-143 ฟิสิกส์ส้าหรับวิศวกร 2
3(3-0-6)
Physics for Engineers 2
09-410-144 ปฏิบัติการฟิสิกส์ส้าหรับวิศวกร 2
1(0-3-1)
Physics Laboratory for Engineers 2
2.1.2 กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรม 35 หน่วยกิต
1) กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรมหลัก 25 หน่วยกิต ให้ศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้
04-110-201 ความแข็งแรงของวัสดุ 1
3(3-0-6)
Strength of Materials 1
04-114-201 ชลศาสตร์
3(3-0-6)
Hydraulics
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04-114-302 ปฏิบัติการชลศาสตร์
Hydraulic Laboratory
04-121-201 การส้ารวจ
Surveying
04-311-202 กลศาสตร์วิศวกรรม
Engineering Mechanics
04-411-102 เขียนแบบวิศวกรรม
Engineering Drawing
04-621-101 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
04-720-201 วัสดุวิศวกรรม
Engineering Materials
04-831-201 วิศวกรรมชลประทานและการระบายน้้า
Irrigation and Drainage Engineering

1(0-3-1)
3(2-3-5)
3(3-0-6)
3(2-3-5)
3(2-3-5)
3(3-0-6)
3(2-3-5)

2) กลุ่มวิชาพื้นฐานเพิ่มทักษะทางวิศวกรรม 10 หน่วยกิต ให้ศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้
04-000-101 การปฏิบัติงานเชิงวิศวกรรม
2(0-6-4)
Engineering Workshop
04-411-101 การฝึกพื้นฐานทางวิศวกรรม
3(1-6-4)
Basic Engineering Training
04-831-302 การออกแบบระบบชลประทานแบบภายใต้ความดัน
2(1-3-3)
Design of Pressurized Irrigation System
04-832-304 การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ส้าหรับวิศวกร
3(2-3-5)
Geographic Information System Application for Engineers
2.2 วิชาเฉพาะด้าน 57 หน่วยกิต
2.2.1 กลุ่มวิชาบังคับทางวิศวกรรม 44 หน่วยกิต
1) กลุ่มวิชาบังคับทางวิศวกรรมหลัก 40 หน่วยกิต ให้ศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้
04-110-202 เทคโนโลยีคอนกรีต
Concrete Technology
04-110-203 ปฏิบัติการทดสอบวัสดุ
Materials Testing Laboratory
04-111-202 ปฐพีกลศาสตร์
Soil Mechanics
04-111-303 ปฏิบัติการปฐพีกลศาสตร์
Soil Mechanics Laboratory
04-112-201 ทฤษฎีโครงสร้าง
Theory of Structures
17

3(2-3-5)
1(0-3-1)
3(3-0-6)
1(0-3-1)
3(3-0-6)

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
4(3-3-7)
Steel and Timber Design
04-831-304 ปฏิบัติการระบบชลประทาน
1(0-3-1)
Irrigation System Laboratory
04-832-301 อุทกวิทยาเชิงวิศวกรรม
3(2-3-5)
Engineering Hydrology
04-832-302 วิศวกรรมการระบายน้้าและการป้องกันน้้าท่วม
3(3-0-6)
Drainage and Flood Protection Engineering
04-832-305 การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในงานวิศวกรรมชลประทาน
2(1-3-3)
Computer Application in Irrigation Engineering
04-832-307 การออกแบบคลองและอาคารส่งน้้าชลประทาน
3(2-3-5)
Design of Canal and Irrigation Water Conveyance Structures
04-832-408 วิศวกรรมชลศาสตร์ส้าหรับงานระบบชลประทาน
3(3-0-6)
Hydraulic Engineering for Irrigation System
04-832-409 วิศวกรรมทรัพยากรน้้า
3(3-0-6)
Water Resources Engineering
2) กลุ่มวิชาบังคับบูรณาการทางวิศวกรรม 4 หน่วยกิต ให้ศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้
04-830-301 การเตรียมโครงงานวิศวกรรมชลประทานและการจัดการน้้า
1(1-0-2)
Irrigation Engineering and Water Management Pre-Project
04-830-402 โครงงานวิศวกรรมชลประทานและการจัดการน้้า
3(1-6-4)
Irrigation Engineering and Water Management Project
2.2.2 กลุ่มวิชาเลือกทางวิศวกรรม 6 หน่วยกิต ให้เลือกศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้
04-110-407 วิศวกรรมก่อสร้างและการจัดการ
Construction Engineering and Management
04-111-304 วิศวกรรมฐานราก
Foundation Engineering
04-113-301 วิศวกรรมการทาง
Highway Engineering
04-831-303 เครื่องสูบน้้าและระบบสูบน้้า
Pump and Pumping System
04-831-405 การออกแบบระบบการปลูกพืชไร้ดิน
Design of Hydroponics System
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3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-3-5)

04-832-303 การไหลในทางน้้าเปิด
Open Channel Flow
04-832-306 การส้ารวจข้อมูลระยะไกลเบื้องต้น
Introduction to Remote Sensing
04-832-410 การวางโครงการชลประทาน
Irrigation Project Planning
04-832-411 การจัดการน้้าท่วมและภัยแล้ง
Floods and Droughts Management
04-832-412 การออกแบบเขื่อนขนาดเล็กและอาคารควบคุมน้้า
Design of Small Dams and Water Control Structures
09-111-337 สมการเชิงอนุพันธ์
Differential Equations

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

2.2.3 กลุ่มวิชาเสริมสร้างประสบการณ์ในวิชาชีพ 7 หน่วยกิต โดยให้เลือกศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้
แผนที่ 1 ส้าหรับผู้มีคุณสมบัติตามข้อ 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 ส้าหรับผู้มีคุณสมบัติตามข้อ 2.2.1 (หมวดที่ 3)
04-000-302 การเตรียมความพร้อมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
Preparation for Professional Experience
04-000-303 ฝึกงาน
Job Training
04-000-304 ฝึกงานต่างประเทศ
International Job Training
04-000-402 ปัญหาพิเศษจากสถานประกอบการ
Workplace Special Problem

1(0-2-1)
3(0-40-0)
3(0-40-0)
3(0-6-3)

3. หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต
ให้นักศึกษาเลือกเรียนจากรายวิชาใดๆ ที่เปิดสอนในภาควิชาวิศวกรรมเกษตร แต่ต้องไม่ซ้า
กับวิชาในแผนการศึกษา และต้องไม่เป็นรายวิชาที่ก้าหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตหรือนักศึกษาอาจ
เลือกเรียนรายวิชาอื่นๆ ที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการประจ้าหลักสูตร
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3.1.4 แสดงแผนการศึกษาเสนอแนะ
1) แผนการศึกษาแบบสหกิจศึกษา
ปีที่ 1 / ภาคการศึกษาที่ 1

หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง

01-110-xxx

รายวิชาสังคมศาสตร์

3

3

0

6

01-210-xxx

รายวิชามนุษยศาสตร์

3

3

0

6

01-320-001 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1

3

2

2

5

09-111-141 แคลคูลสั ส้าหรับวิศวกร 1

3

3

0

6

09-210-121 เคมีส้าหรับวิศวกร

3

3

0

6

09-210-122 ปฏิบัติการเคมีส้าหรับวิศวกร

1

0

3

1

09-410-141 ฟิสิกส์สา้ หรับวิศวกร 1

3

3

0

6

09-410-142 ปฏิบัติการฟิสิกส์ส้าหรับวิศวกร1

1

0

3

1

รวม
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ปีที่ 1 / ภาคการศึกษาที่ 2

หน่วยกิต

หน่วยกิต
ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง

01-320-002

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2

3

2

2

5

04-411-101

การฝึกพื้นฐานทางวิศวกรรม

3

1

6

4

04-411-102

เขียนแบบวิศวกรรม

3

2

3

5

04-311-202

กลศาสตร์วิศวกรรม

3

3

0

6

09-111-142

แคลคูลสั ส้าหรับวิศวกร2

3

3

0

6

09-410-143

ฟิสิกส์สา้ หรับวิศวกร 2

3

3

0

6

09-410-144

ปฏิบัติการฟิสิกส์ส้าหรับวิศวกร 2

1

0

3

1

รวม
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ปีที่ 1 / ภาคฤดูร้อน
04-000-101

หน่วยกิต

หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง

การปฏิบัติงานเชิงวิศวกรรม

2

รวม

2

20

0

4
หน่วยกิต

ปีที่ 2 / ภาคการศึกษาที่ 1

หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง

01-320-003

สนทนาภาษาอังกฤษ

3

2

2

5

01-610-xxx

วิชาเลือกกลุ่มพลศึกษาหรือนันทนาการ

1

0

2

1

04-110-201

ความแข็งแรงของวัสดุ 1

3

3

0

6

04-114-201

ชลศาสตร์

3

3

0

6

04-121-201

การส้ารวจ

3

2

3

5

04-621-101

การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์

3

2

3

5

04-831-201

วิศวกรรรมชลประทานและการระบายน้้า

3

2

3

5

รวม
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ปีที่ 2 / ภาคการศึกษาที่ 2

หน่วยกิต

หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง

01-xxx-xxx

วิชาเลือกจากกลุม่ วิชาภาษา

3

x

x

x

04-110-202

เทคโนโลยีคอนกรีต

3

2

3

5

04-111-202

ปฐพีกลศาสตร์

3

3

0

6

04-112-201

ทฤษฏีโครงสร้าง

3

3

0

6

04-114-302

ปฏิบัติการชลศาสตร์

1

0

3

1

04-720-201

วัสดุวิศวกรรม

3

3

0

6

09-111-243

แคลคูลสั ส้าหรับวิศวกร 3

3

3

0

6

รวม
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09-000-001
09-xxx-xxx
xx-xxx-xxx

หน่วยกิต

ปีที่ 2 / ภาคฤดูร้อน
หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง
ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
3
2
2
5
สารสนเทศ
วิชาเลือกจากกลุม่ วิชาวิทยาศาสตร์กับ
3
3
0
6
คณิตศาสตร์
วิชาเลือกจากกลุม่ บูรณาการ
2
x
x
x
รวม

8
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หน่วยกิต

ปีที่ 3 / ภาคการศึกษาที่

หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง

04-110-203

ปฏิบัติการทดสอบวัสดุ

1

0

3

1

04-111-303

ปฏิบัติการปฐพีกลศาสตร์

1

0

3

1

04-112-302

การวิเคราะห์โครงสร้าง

3

3

0

6

04-112-303
04-831-302

การออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก
การออกแบบระบบชลประทานแบบ
ภายใต้ความดัน
อุทกวิทยาเชิงวิศวกรรม
การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศทาง
ภูมิศาสตร์ส้าหรับวิศวกร
วิชาชีพเลือก

4

3

3

7

2

1

3

2

3

5

3

2

3

5

3

x

x

x

04-832-301
04-832-304
04-xxx-xxx

รวม
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ปีที่ 3 / ภาคการศึกษาที่ 2
04-000-302
04-112-304
04-830-301
04-831-304
04-832-302
04-832-305
04-832-307
xx-xxx-xxx

3

หน่วยกิต

หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง

การเตรียมความพร้อมฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ
การออกแบบโครงสร้างเหล็กและไม้
การเตรียมโครงงานวิศวกรรมชลประทาน
และการจัดการน้้า
ปฏิบัติการระบบชลประทาน
วิศวกรรมการระบายน้้าและการป้องกันน้้า
ท่วม
การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในงาน
วิศวกรรมชลประทาน
การออกแบบคลองและอาคารส่งน้้า
ชลประทาน
วิชาเลือกเสรี
รวม

1

0

2

1

4

3

3

7

1

1

0

2

1

0

3

1

3

3

0

6

2

1

3

3

3

2

3

5

3

x

x

x

18

22

หน่วยกิต

ปีที่ 4 / ภาคการศึกษาที่ 1
04-000-401 สหกิจศึกษา
หรือ
หรือ
04-000-403 สหกิจศึกษาต่างประเทศ
รวม

หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง

ปีที่ 4 / ภาคการศึกษาที่ 2

หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง

01-000-001

6

0

40

6

0

หน่วยกิต

3

3

0

6

3

1

6

4

3

3

0

6

04-832-409

ทักษะทางสังคม
โครงงานวิศวกรรมชลประทานและการ
จัดการน้้า
วิศวกรรมชลศาสตร์ส้าหรับงานระบบ
ชลประทาน
วิศวกรรมทรัพยากรน้้า

3

3

0

6

04-xxx-xxx

วิชาชีพเลือก

3

x

x

x

xx-xxx-xxx

วิชาเลือกเสรี

3

x

x

x

04-830-402
04-832-408

รวม

18

23

หน่วยกิต

2) แผนการศึกษาแบบฝึกงาน
ปีที่ 1 / ภาคการศึกษาที่ 1
01-110-xxx รายวิชาสังคมศาสตร์

หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง
3

3

0

6

3

3

0

6

01-320-001 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1

3

2

2

5

09-111-141 แคลคูลสั ส้าหรับวิศวกร 1

3

3

0

6

09-210-121 เคมีส้าหรับวิศวกร

3

3

0

6

09-210-122 ปฏิบัติการเคมีส้าหรับวิศวกร

1

0

3

1

09-410-141 ฟิสิกส์สา้ หรับวิศวกร 1

3

3

0

6

09-410-142 ปฏิบัติการฟิสิกส์ส้าหรับวิศวกร1

1

0

3

1

01-210-xxx

รายวิชามนุษยศาสตร์

รวม
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ปีที่ 1 / ภาคการศึกษาที่ 2

หน่วยกิต

หน่วยกิต
ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง

01-320-002

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2

3

2

2

5

04-311-101

กลศาสตร์วิศวกรรม

3

3

0

6

04-411-101

การฝึกพื้นฐานทางวิศวกรรม

3

1

6

4

04-411-102

เขียนแบบวิศวกรรม

3

2

3

5

09-111-142

แคลคูลสั ส้าหรับวิศวกร2

3

3

0

6

09-410-143

ฟิสิกส์สา้ หรับวิศวกร 2

3

3

0

6

09-410-144

ปฏิบัติการฟิสิกส์ส้าหรับวิศวกร 2

1

0

3

1

รวม

19

ปีที่ 1 / ภาคฤดูร้อน
04-000-101

หน่วยกิต

หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง

การปฏิบัติงานเชิงวิศวกรรม

2

รวม

2

24

0

6

4
หน่วยกิต

ปีที่ 2 / ภาคการศึกษาที่ 1
01-320-003

หน่วยกิต

ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง

3

2

2

5

1

0

2

1

04-110-201

สนทนาภาษาอังกฤษ
วิชาเลือกกลุ่มพลศึกษาหรือ
นันทนาการ
ความแข็งแรงของวัสดุ 1

3

3

0

6

04-114-201

ชลศาสตร์

3

3

0

6

04-121-201

การส้ารวจ

3

2

3

5

04-621-101

การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
วิศวกรรรมชลประทานและการระบาย
น้้า
รวม

3

2

3

3

2

3

01-610-xxx

04-831-201

ปีที่ 2 / ภาคการศึกษาที่ 2

5

19

หน่วยกิต

หน่วยกิต

ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง

01-xxx-xxx

วิชาเลือกจากกลุม่ ภาษา

3

x

x

x

04-110-202

เทคโนโลยีคอนกรีต

3

2

3

5

04-111-202

ปฐพีกลศาสตร์

3

3

0

6

04-112-201

ทฤษฏีโครงสร้าง

3

3

0

6

04-114-302

ปฏิบัติการชลศาสตร์

1

0

3

1

04-720-201

วัสดุวิศวกรรม

3

3

0

6

09-111-243

แคลคูลสั ส้าหรับวิศวกร 3

3

3

0

6

รวม

19

25

หน่วยกิต

ปีที่ 3 / ภาคการศึกษาที่ 1

หน่วยกิต

04-110-203

ปฏิบัติการทดสอบวัสดุ

1

0

3

1

04-111-303

ปฏิบัติการปฐพีกลศาสตร์

1

0

3

1

04-112-302

การวิเคราะห์โครงสร้าง

3

3

0

6

04-112-303
04-831-302

การออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก
การออกแบบระบบชลประทานแบบ
ภายใต้ความดัน
อุทกวิทยาเชิงวิศวกรรม
การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศทาง
ภูมิศาสตร์ส้าหรับวิศวกร
วิชาชีพเลือก

4

3

3

7

2

1

3

3

3

5

04-832-301
04-832-304
04-xxx-xxx

3

รวม

04-112-304
04-831-304
04-832-305
04-832-307
09-xxx-xxx
xx-xxx-xxx

04-000-303
หรือ
04-000-304

3

2

3

5

3

x

x

x
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ปีที่ 3 / ภาคการศึกษาที่ 2
04-000-302

ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง

หน่วยกิต

หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง

การเตรียมความพร้อมฝึกประสบ
การณ์วิชาชีพ
การออกแบบโครงสร้างเหล็กและไม้

1

ปฏิบัติการระบบชลประทาน
การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในงาน
วิศวกรรมชลประทาน
การออกแบบคลองและอาคารส่งน้้า
ชลประทาน
วิชาเลือกจากกลุม่ วิชาวิทยาศาสตร์กับ
คณิตศาสตร์
วิชาเลือกเสรี

2

1

4

3

3

7

1

0

3

1

2

1

3

3

3

2

3

5

3

3

3

x

6
x

x

รวม

17

หน่วยกิต

ปีที่ 3 / ภาคฤดูร้อน
ฝึกงาน
หรือ
ฝึกงานต่างประเทศ
รวม

หน่วยกิต
3

ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง
0
40
0

3

หน่วยกิต

26

ปีที่ 4 / ภาคการศึกษาที่ 1
04-000-402
04-830-301
04-832-302
04-832-408
09-000-001
xx-xxx-xxx

01-000-001

หน่วยกิต

ปัญหาพิเศษจากสถานประกอบการ
การเตรียมโครงงานวิศวกรรม
ชลประทานและการจัดการน้้า
วิศวกรรมการระบายน้้าและการ
ป้องกันน้้าท่วม
วิศวกรรมชลศาสตร์ส้าหรับงานระบบ
ชลประทาน
ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
วิชาเลือกจากกลุม่ วิชาบูรณาการ

ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง

3

0

6

3

1

1

0

2

3

3

0

6

3

3

0

6

3

2

2

5

2

x

x

x

รวม

15

หน่วยกิต

ปีที่ 4 / ภาคการศึกษาที่ 2

หน่วยกิต

ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง

3

3

0

6

3

1

6

4

04-832-409

ทักษะทางสังคม
โครงงานวิศวกรรมชลประทานและ
การจัดการน้้า
วิศวกรรมทรัพยากรน้้า

3

3

0

6

04-xxx-xxx

วิชาชีพเลือก

3

x

x

X

xx-xxx-xxx

วิชาเลือกเสรี

3

x

x

X

รวม

15

04-830-402
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หน่วยกิต

3.1.5 ค้าอธิบายรายวิชา
01-110-003 มนุษยสัมพันธ์
3(3-0-6)
Human Relations
ความส้ าคัญและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับวิช ามนุษยสั มพันธ์ พฤติกรรมของมนุษย์ มนุษย
สัมพันธ์ในครอบครัว มนุษยสัมพันธ์ตามพื้นฐานวัฒนธรรมไทย หลักธรรมของศาสนากับ
มนุษยสัมพันธ์ มนุษยสัมพันธ์ในหน่วยงานกับการปฏิบัติงาน แรงจูงใจในการท้างาน ผู้น้า
กับมนุษยสัมพันธ์ การติดต่อสื่อสารกับมนุษยสัมพันธ์ และการฝึกอบรมเพื่อมนุษยสัมพันธ์
ที่ดี
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
ความส้ 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
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม มลพิษสิ่งแวดล้อมและการควบคุม การวิเคราะห์
ระบบและการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม
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 ความเป็ น มาความส้ า คั ญ ของปรั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย งและการพั ฒ นา
เศรษฐกิจแบบยั่งยืน แนวคิดและแนวปฏิบัติของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อน้าไปสู่การ
พัฒนาเศรษฐกิจแบบยั่งยืนการประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการแก้ไขปัญหา
เศรษฐกิจและสังคมของไทย กรณีตัวอย่างเศรษฐกิจพอเพียงที่ประสบความส้าเร็จ
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
28

01-110-013

สังคมกับการเมืองการปกครองไทย
3(3-0-6)
Society with Thai Politics and Government
การเกิดขึ้นของสังคม การก้าเนิดรัฐ รูปแบบการปกครองของรัฐ อุดมการณ์ทางการเมือง
สถาบันทางการเมือง กระบวนการทางการเมือง การปกครอง ระเบียบบริหารราชการ
แผ่นดินและปัญหาสาระส้าคัญทางการเมือง 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
วิ วั ฒ นาการของกฎหมายแรงงาน กฎหมายคุ้ ม ครองแรงงาน กฎหมายเงิ น ทดแทน
กฎหมายประกันสังคมและกฎหมายแรงงานสัมพันธ์
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 รายงานทางวิช าการ แหล่ งสารสนเทศ ทรัพยากรสารสนเทศและบริการ
สารสนเทศ การสื บ ค้ น และรวบรวมบรรณานุ ก รม การประเมิ น การวิ เ คราะห์
การสังเคราะห์และการอ้างอิง การจัดท้ารูปเล่มรายงานทางวิชาการ
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
ความหมายของปรัชญา ขอบข่ายของปรัชญา ปัญหาหลักและแนวคิดส้าคัญทางปรัชญา
ความหมายของมนุษย์ คุณค่าของชีวิตและการอยู่ร่วมกันมนุษย์กับจรรยาบรรณวิชาชี พ
มนุษย์กับจรรยาบรรณทางวิชาชีพ
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
29

01-210-007 ตรรกะในชีวิตประจ้าวัน
3(3-0-6)
Logic in Daily Life
มนุษย์กับเหตุผล การคิด การอ้างเหตุผล การอ้างเหตุผลนิรนัยกับการอ้างเหตุผลอุปนัย
เหตุผ ลวิบั ติ ลั กษณะของข้ออ้างเหตุผ ลที่ดี การประเมินและทดสอบข้ออ้างเหตุผ ลใน
ชีวิตประจ้าวัน
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 การใช้เหตุผลที่ใช้ในชีวิตประจ้าวัน จริยศาสตร์และจริยธรรม
ทางศาสนา การเรีย นรู้จริยธรรมและการพัฒนาจริยธรรม ค่านิยมทางจริยธรรมของ
สังคมไทยและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ
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 อิทธิ พลของวั ฒนธรรม
ต่างชาติที่มีต่อวัฒนธรรมไทย ประเภทของวัฒนธรรม ทุนทางวัฒนธรรม การอนุรักษ์และ
ส่งเสริมวัฒนธรรมไทย 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
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01-320-001 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1
3(2-2-5)
English for Communication 1
ค้าศัพท์ ส้านวน ภาษาที่ใช้ในการบอกข้อมูล เกี่ยวกับตนเอง กิจวัตรประจ้าวัน ความ
สนใจ การสนทนาสั้นๆ ในสถานการณ์ต่างๆ การเขียนข้อความสั้นๆ การฟังและอ่าน
ข้ อ ความสั้ น ๆ จากสื่ อ ต่ า ง ๆ เสริ ม สร้ า งนิ สั ย การเรี ย นภาษาอั ง กฤษด้ ว ยตนเอง
การเสริมสร้างนิสัยการเรียนภาษาอังกฤษด้วยตนเองโดยใช้โปรแกรมส้าเร็จรูป
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
01-320-002 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2
3(2-2-5)
English for Communication 2
ค้าศัพท์ ส้ านวน ภาษาที่ใช้ในการเล่ าเรื่อง อธิบาย และให้ เหตุผ ล การสนทนาอย่า ง
ต่อเนื่องในสถานการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจ้าวัน การเขียนบรรยายสั้นๆ การฟังและการอ่าน
เนื้อหาในเรื่องที่เกี่ยวข้องจากสื่อต่างๆ การเสริมสร้างนิสัยการเรียนภาษาอังกฤษด้ว ย
ตนเองโดยใช้โปรแกรมส้าเร็จรูป
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, self-study using language software
01-320-003 สนทนาภาษาอังกฤษ
3(2-2-5)
English Conversation
ค้าศัพท์ ส้านวนและโครงสร้างภาษา การสนทนาตามสถานการณ์ต่างๆที่เหมาะสมกับ
วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา
Vocabulary, expressions and language structures appropriately used in
various situations according to native speaker’s culture
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01-310-001 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3(2-2-5)
Thai for Communication
หลักการสื่อสาร ความรู้พื้นฐานการใช้ภาษาไทย การฟังอย่างมีวิจารณญาณ การอ่านจับ
ใจความและวิเคราะห์ ความ การเขียนเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจ้าวัน และการพูดใน
โอกาสต่างๆ
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
หลั กการอ่านเอกสารทางวิช าการ หลั กการเขียนทางวิช าการ การอ่านและเขียนสรุ ป
สาระส้าคัญ การศึกษาค้นคว้า และการน้าเสนอผลงานในรูปแบบวิชาการ
Principles of academic reading and writing, Reading and note taking,
information research and academic presentations
01-310-007 การเขียนเชิงวิชาชีพ
3(3-0-6)
Writing for Careers
หลักและศิลปะในการเขียน ประเภทของการเขียน และการเขียนเพื่อน้าเสนอผลงานที่
เหมาะสมกับวิชาชีพ
Principles and arts of writing, types of writing and writing for professional
presentations
01-310-009 ศิลปะการพูด
3(2-2-5)
Arts of Speaking
หลักและศิลปะในการพูด การสนทนา การเจรจาต่อรอง การพูดเพื่อน้าเสนองาน การพูด
ในที่ประชุมชน การพูดในสถานการณ์และโอกาสต่างๆ
Principles and arts of speaking, conversation, negotiation and oral,
presentation public speaking in various situation and on various occasions
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01-320-004 การอ่านภาษาอังกฤษ
3(2-2-5)
English Reading
การหาความหมายของเรื่องที่อ่านค้าศัพท์ ส้านวนและข้อความ กลวิธีการอ่าน การพัฒนา
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
ค้าศัพท์ ส้านวน และโครงสร้างภาษา การฟัง พูด อ่านและเขียน เพื่อการสื่อสารใน
สถานการณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Vocabulary, expressions and language structures, listening, speaking, reading and
writing based on environment, science and technology topics.ge software
01-320-007 ภาษาอังกฤษเพื่อการน้าเสนอ
3(2-2-5)
English for Presentations
ค้าศัพท์ ส้านวน โครงสร้างภาษาในการน้าเสนองานในแต่ละขั้นตอน การใช้วจนภาษา
และอวจนภาษาการใช้สื่อประกอบการน้าเสนองาน การใช้เลขภาพ การตั้งค้าถามและ
การตอบค้าถามระหว่างน้าเสนองาน การเตรียมตัวของผู้น้าเสนองาน
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
01-320-008

การเขียนส้าหรับชีวิตประจ้าวัน
3(2-2-5)
Writing for Everyday Life
ประโยคชนิดต่าง (ชนิดของประโยค) ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับย่อหน้า การเขียนย่อหน้าสั้นๆ
เกี่ยวกับตนเอง เพื่อน หรือสมาชิกในครอบครัว การเขียนบรรยายกิจวัตรประจ้าวัน การกรอก
แบบฟอร์ม การเขียนจดหมายและจดหมายอิเล็กทรอนิกส์เกี่ยวกับ การแนะน้าตัวเอง 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
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01-330-001

ภาษาจีนพื้นฐาน
3(3-0-6)
Basic Chinese
การใช้อักษรโรมันก้ากับเสียง การเขียนตัวอักษรจีนโดยใช้มาตรฐานเดียวกับสาธารณรัฐ
ประชาชนจี น การฟั ง พู ด อ่ า นและเขี ย นตั ว เลข ค้ า ศั พ ท์ แ ละประโยคที่ ใ ช้ บ่ อ ยใน
ชีวิตประจ้าวัน
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
บทสนทนาภาษาญี่ปุ่ นในรูปแบบต่างๆ โดยอาศัยสถานการณ์จ้าลองจากสถานการณ์จริ งที่
ผู้เรียนจะต้องพบในชีวิตประจ้าวัน โดยฝึกฝนให้สามารถใช้ได้อย่างคล่องแคล่ว เมื่อช้านาญขึ้น
สามารถน้าค้าศัพท์ที่เกี่ยวข้องอื่นๆ 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
(3-0-6)
Basic Khmer
ระบบเสียง ตัวอักษร ค้าศัพท์พื้นฐาน โครงสร้างไวยากรณ์ ประโยคที่ใช้ในชีวิตประจ้าวัน
ทักษะการฟัง 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
01-342-001 ภาษาบาฮาซาเบื้องต้น
3(3-0-6)
Basic Bahasa
ระบบเสียง ตัวอักษร ค้าศัพท์พื้นฐาน โครงสร้างไวยากรณ์ ประโยคที่ใช้ในชีวิตประจ้าวัน
ทักษะการฟัง 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
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01-343-001 ภาษาพม่าเบื้องต้น
3(3-0-6)
Basic Burmese
ระบบเสียง ตัวอักษร ค้าศัพท์พื้นฐาน โครงสร้างไวยากรณ์ ประโยคที่ใช้ในชีวิตประจ้าวัน
ทักษะการฟัง 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 ค้าศัพท์พื้นฐาน โครงสร้างไวยากรณ์ ประโยคที่ใช้ในชีวิตประจ้าวัน
ทักษะการฟัง 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
ความรู้พื้นฐานการใช้คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมส้านักงาน ได้แก่ โปรแกรมประมวลผล
ค้า การใช้โปรแกรมตารางค้านวณ การใช้โปรแกรมน้าเสนอ การใช้อินเทอร์เน็ตและการ
สื่อสารสังคมออนไลน์ ได้แก่ เครือข่ายคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีการสื่อสารข้อมูล จดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์แบบภายในและภายนอกองค์กร การท่องเครือข่ายอินเทอร์เน็ต และความรู้
ทั่วไปเกี่ยวกับโลกออนไลน์
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 ฟังก์ชันเลข
ชี้ก้าลัง ฟังก์ชันลอการิทึม ฟังก์ชันกรีโกณมิติ ฟังก์ชันตรีโกณมิติผกผัน ฟังก์ชันไฮเพอร์โบ
ลิก ลิมิตและความต่อเนื่อง อนุพันธ์ อนุพันธ์ของฟังก์ชันพีชคณิต การประยุกต์ของอนุพันธ์
เบื้องต้น ปริพันธ์และการประยุกต์ปริพันธ์เบื้องต้น
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
การแจกแจงของตัวอย่าง การประมาณค่า การทดสอบสมมติฐานของประชากรกลุ่มเดียว
และการทดสอบไคสแควร์
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 นิเวศวิ ทยา ทรัพยากรธรรมชาติและการ
อนุรักษ์ มลพิษสิ่งแวดล้อม และการจัดการสิ่งแวดล้อม
Fundamental knowledge of organisms and environment, ecology, natural
resources and conservation, environmental pollutants and environmental
management
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09-311-052 ชีววิทยากับเศรษฐกิจพอเพียง
3(3-0-6)
Biology and Sufficiency Economy
แนวคิดและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ความหมายและขอบเขตของชีววิทยา เศรษฐกิจ
ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงกับนิเวศวิทยา ความหลากหลายทางชีวภาพ เทคโนโลยีชีวภาพ
ทรัพยากรธรรมชาติและการอนุรักษ์ มลพิษสิ่งแวดล้อม การด้ารงชีวิตโดยใช้หลักเศรษฐกิจ
พอเพียง
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
09-410-044 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3(3-0-6)
Science and Technology
ความหมายของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ คอมพิวเตอร์
และเทคโนโลยี ส ารสนเทศ การผลิ ต ไฟฟ้ า และเครื่ อ งใช้ ไ ฟฟ้ า วั ส ดุ ศ าสตร์ เ บื้ อ งต้ น
สิ่งแวดล้อมและมลพิษทางสิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีด้านพลังงานทดแทน ดาราศาสตร์และ
ความก้าวหน้าทางอวกาศ
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
กีฬาประเภทบุคคล เช่น กรีฑา ลีลาศ กิจกรรมเข้าจัง หวะ ยูโด แบดมินตัน เปตอง ว่ายน้้า
และเทเบิลเทนนิส เป็นต้น ความรู้ทั่วไปของกีฬาวิธีการเล่นและการแข่งขัน กฎ กติกา
พัฒนาการด้านร่างกาย 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
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01-610-002 กีฬาประเภททีม
1(0-2-1)
Team Sports
กีฬาประเภททีม เช่น ฟุตบอล ฟุตซอล บาสเกตบอล วอลเล่ย์บอล ซอฟท์บอล เป็นต้น
ความรู้ ทั่ว ไปของกีฬา วิธีการเล่ นและการแข่งขัน 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
Recreation

1(0-2-1)

ความรู้ ทั่ว ไปเกี่ย วกับ นัน ทนาการ กิจ กรรมนันทนาการแบบต่ างๆ และเลื อ กกิจ กรรม
นันทนาการที่เหมาะสม
General knowledge of recreation, types of recreational activities and
selecting appropriate recreational activities
01-610-005

การจัดและการบริหารค่ายพักแรม
3(3-0-6)
Camping Management
หลักการจัดและการบริหารค่ายพักแรม ประเภทของการจัดค่ายพักแรมและกิจกรรมค่า ย
พักแรม ภาวะผู้น้าในการจัดกิจกรรม และการประเมินผลการจัดการค่ายพักแรม
The principles of camping management, types of camping, leadership in
organizing activities and camping evaluation management

01-610-006

การฝึกด้วยน้้าหนักเพื่อสุขภาพ
3(2-2-5)
Weight Training for Health
ความรู้ ทั่วไปเกี่ยวกับองค์ประกอบของสุขภาพ การเสริมสร้างสมรรถภาพเพื่อสุขภาพ
หลักและวิธีการฝึกด้วยน้้าหนัก เลือกโปรแกรมการฝึกที่เหมาะสม
General knowledge of health factors, building up physical fitness for health,
principles and methods of weight training, selecting appropriate weight
training programming
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01-610-008

ลีลาศเพื่อสุขภาพ
3(2-2-5)
Social Dance for Health
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับองค์ประกอบของสุขภาพ การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย ประวัติ
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
ความส้ า คั ญ ของทั ก ษะทางสั ง คม การพั ฒ นาสุ ข ภาพจิ ต และการปรั บ ตั ว การพั ฒ นา
บุคลิกภาพ การเสริมสร้างมนุษยสัมพันธ์ การเป็นผู้น้าและผู้ตามที่ดี มารยาททางสังคม
องค์กรและการท้างานเป็นทีม การคิดและการแก้ปัญหา ความรับผิดชอบต่อตนเองและ
การมีจิตสาธารณะ ตลอดจนการสร้างนิสัยในสถานประกอบการ
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
development for success: development of information technology and
communication skills

01-010-001

วิถีชีวิตสังคมไทยในยุคโลกาภิวัฒน์
3(3-0-6)
Thai Life Style in Globalization
ประวั ติ ศ าสตร์ แ ละสั ง คมไทยในยุ ค โลกาภิ วั ต น์ ศิ ล ปวั ฒ นธรรมไทยกั บ กระแสการ
เปลี่ยนแปลงอารยธรรมโลกกับวัฒนธรรมมวลชน บทบาทของศาสนาและคุณธรรมต่อ
สังคมไทย แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การปรับใช้ วิถีชีวิตเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน
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
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01-010-009

ทักษะการเรียนรู้สู่ความส้าเร็จ
2(2-0-4)
Learning Skill for Success
การรั บ รู้ เ กี่ ย วกั บ ตนเองและสมรรถนะแห่ ง ตน การก้ า กั บ ตนเอง การพั ฒ นาทั ก ษะ
สู่ความส้าเร็จ : การเรียนและชีวิตการพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร
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
ความหมายและความส้าคัญของการพัฒนาบุคลิกภาพ ทฤษฎีทางจิตวิทยาเกี่ยวกับการ
พัฒนาและการประเมินบุคลิกภาพ สุขภาพจิตและการปรับตัว การพัฒนาบุคลิกภาพด้าน
การแต่งกาย การใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร การคิดสร้างสรรค์ มารยาททางสังคม ความฉลาด
ทางอารมณ์ การเสริมสร้างมนุษยสัมพันธ์ ความเป็นผู้น้าและผู้ตามที่ดี
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
3(3-0-6)
Friendly Environment for Life Development
แนวคิดเกี่ยวกับการบูรณาการระบบสิ่งแวดล้อมกับชีวิตประจ้าวัน สถานการณ์สิ่งแวดล้อม
ที่ มี ผ ลกระทบต่ อ การด้ า รงชี วิ ต แนวทางการปฏิ บั ติ ต นเพื่ อ เป็ น มิ ต รกั บ สิ่ ง แวดล้ อ ม
และรูปแบบชีวิตเพื่อสิ่งแวดล้อมในอนาคต
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 การควบคุมน้้าหนักและรูปร่างเพื่อสุขภาพ
2(1-2-3)
Weight Control and Body Shapes for Health
ดัชนีมวลกาย สมรรถภาพทางกาย ลักษณะรูปร่างประเภทต่างๆ อาหารเพื่อสุขภาพและ
การควบคุมน้้าหนัก การออกก้าลังกายเพื่อสุขภาพ
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
ความหมายของชีวิ ตที่ งดงาม สิ่ งดี ที่สุ ดที่ เ ราควรแสวงหา ความงามในบุ คคลต้ นแบบ
มหัศจรรย์แห่งการคิดเชิงบวก การคิดอย่างมีวิจารณญาณ การจัดการความทุกข์ การฝึกสติ
และการสร้างจิตสาธารณะ
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
เนื้ อ หา รู ป แบบ แนวคิ ด ของวรรณกรรม การวิเ คราะห์ โ ดยอาศั ย ทฤษฎี ทางจิ ตวิ ท ยา
หลักปรัชญาในวรรณกรรม ความสัมพันธ์ระหว่างวรรณกรรมกับสังคม และภาพสะท้อน
ของสังคมจากวรรณกรรมไท
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

41

04-000-301

การจัดการในองค์กรอุตสาหกรรม
2(2-0-4)
Industrial Organization Management
การจัดองค์กรทางอุตสาหกรรม การตลาด เทคโนโลยีการผลิต การค้านวณต้นทุน งบทาง
การเงิน การวิเคราะห์ ทางเศรษฐศาสตร์ การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ การ
บริหารองค์กร การบริหารทรัพยากรมนุษย์ การเป็นผู้ประกอบการ การบริหารห่วงโซ่
อุปทาน และ การบริหารโครงการ
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
ธรรมชาติ แ ละวิ วั ฒ นาการของวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี ค วามสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า ง
องค์ ป ระกอบของธรรมชาติ ปรากฏการณ์ ท างธรรมชาติ การกระจายตัว และการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติ การบริหารจัดการและการเลือกใช้เทคโนโลยีที่เป็นก่อให้เกิดความ
สมดุลระหว่างธรรมชาติกับวิทยาศาสตร์
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 แคลคูลัสส้าหรับวิศวกร 1
3(3-0-6)
Calculus for Engineers 1
ฟังก์ชัน ลิมิตและความต่อเนื่อง การหาอนุพันธ์ รูปแบบยังไม่ก้าหนด การประยุกต์ของ
อนุพันธ์ การหาปริพันธ์ เทคนิคของการหาปริพันธ์ การประยุกต์ของปริพันธ์จ้ากัดเขต
พีชคณิตเวกเตอร์ในสามมิติ
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 แคลคูลัสส้าหรับวิศวกร 2
3(3-0-6)
Calculus for Engineers 2
วิชาบังคับก่อน : 09–111–141 แคลคูลัสส้าหรับวิศวกร 1
Pre-requisite : 09–111–141 Calculus for Engineers 1
พิกัดเชิงขั้วและสมการเชิงอิงตัวแปรเสริม ฟังก์ชันค่าเวกเตอร์ของหนึ่งตัวแปร แคลคูลัส
ของฟังก์ชันค่าเวกเตอร์ของหนึ่งตัวแปร เส้น ระนาบและผิวในปริภูมิสามมิติ แคลคูลัสของ
ฟังก์ชันค่าจริงของสองตัวแปรและการประยุกต์ แคลคูลัสของฟังก์ชันค่าจริงของหลายตัว
แปรและการประยุกต์
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 แคลคูลัสส้าหรับวิศวกร 3
3(3-0-6)
Calculus for Engineers 3
วิชาบังคับก่อน : 09–111–142 แคลคูลัสส้าหรับวิศวกร 2
Pre-requisite : 09–111–142 Calculus for Engineers 2
สมการเชิงอนุพันธ์เบื้องต้นและการประยุกต์ การหาปริพันธ์เชิงตัวเลข ปริพันธ์ไม่ตรงแบบ
ปริ พั น ธ์ ต ามเส้ น เบื้ อ งต้ น อุ ป นั ย เชิ ง คณิ ต ศาสตร์ ล้ า ดั บ และอนุ ก รมของจ้ า นวน
การกระจายอนุกรมเทย์เลอร์ของฟังก์ชันมูลฐาน
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
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09-210-121 เคมีส้าหรับวิศวกร
3(3-0-6)
Chemistry for Engineers
พื้นฐานของทฤษฎีอะตอม โครงสร้างของอิเล็กตรอนในอะตอม สมบัติของธาตุตามตาราง
พีริออดิก พันธะเคมี มวลสารสัมพันธ์ สารละลายและสมบัติคอลลิเกทีฟ สมบัติของแก๊ส
ของแข็ง ของเหลว สมดุลเคมี สมดุลไอออนในน้้า จลน์ศาสตร์เคมี ธาตุเรฟพรี-เซนเททีฟ
อโลหะ 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, nonmetal, transition elements
09-210-122 ปฏิบัติการเคมีส้าหรับวิศวกร
1(0-3-1)
Chemistry Laboratory for Engineers
วิชาบังคับก่อน: 09-210-121 เคมีส้าหรับวิศวกร หรือเรียนควบคู่กัน
Pre-requisite : 09-210-121 Chemistry for Engineers or Concurrent Enrollment
ปฏิบัติการเกี่ยวกับการชั่ง ตวง วัดทางวิทยาศาสตร์ สมบัติของธาตุและสารประกอบ มวล
สารสัมพันธ์ สารละลายและสมบัติคอลลิเกทีฟ สมบัติของแก๊ส โครงสร้างของผลึกสามัญ
บางชนิด สมดุลเคมี ปฏิกิริยากรด เบส เกลือ จลนศาสตร์เคมี
Experiment on scientific measurements, elements and compounds
properties, stoichiometry, solution and colligative properties, gas properties,
crystalline structure, chemical equilibrium, acid-base and salt reaction,
kinetic chemistry
09-410-141 ฟิสิกส์ส้าหรับวิศวกร 1
3(3-0-6)
Physics for Engineers 1
เวกเตอร์ แรงและการเคลื่อนที่ โมเมนตัมและพลังงาน ระบบอนุภาค สมบัติเชิงกลของสาร
การเคลื่อนที่ของวัตถุแข็งเกร็ง การเคลื่อนที่แบบออสซิลเลต กลศาสตร์ของไหล ความร้อน
และการถ่ายโอนความร้อน คลื่นเสียง
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
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09-410-142 ปฏิบัติการฟิสิกส์ส้าหรับวิศวกร 1
1(0-3-1)
Physics Laboratory for Engineers 1
วิชาบังคับก่อน : 09-410-141 ฟิสิกส์ส้าหรับวิศวกร 1 หรือเรียนควบคู่กัน
Pre-requisite : 09-410-141 Physics for Engineers 1 or Concurrent Enrollment
ปฏิบัติการเกี่ยวกับแรงและการเคลื่อนที่ โมเมนตัมและพลังงาน ระบบอนุภาค สมบัติ
เชิงกลของสาร การเคลื่อนที่ของวัตถุแข็งเกร็ง การเคลื่อนที่แบบออสซิลเลต กลศาสตร์ของ
ไหล ความร้อนและการถ่ายโอนความร้อน คลื่นเสียง
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 ฟิสิกส์ส้าหรับวิศวกร 2
3(3-0-6)
Physics for Engineers 2
วิชาบังคับก่อน : 09-410-141 ฟิสิกส์ส้าหรับวิศวกร 1
Pre-requisite : 09-410-141 Physics for Engineers 1
ไฟฟ้าสถิต แม่เหล็ก-ไฟฟ้า ไฟฟ้ากระแสตรง ไฟฟ้ากระแสสลับ คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ทัศน
ศาสตร์และฟิสิกส์ยุคใหม่
Statics,electromagnetics, direct current, alternative current, electromagnetic
wave, optics, and modern physics
09-410-144 ปฏิบัติการฟิสิกส์ส้าหรับวิศวกร 2
1(0-3-1)
Physics Laboratory for Engineers 2
วิชาบังคับก่อน : 09-410-143 ฟิสิกส์ส้าหรับวิศวกร 2 หรือเรียนควบคู่กัน และ
09-410-142 ปฏิบัติการฟิสิกส์ส้าหรับวิศวกร 1
Pre-requisite : 09-410-143 Physics for Engineers 2 or Concurrent Enrollment and
09-410-142 Physics Laboratory for Engineers 1
ปฏิบัติการเกี่ยวกับไฟฟ้าสถิต แม่เหล็ก -ไฟฟ้า ไฟฟ้ากระแสตรง ไฟฟ้ากระแสสลับ คลื่น
แม่เหล็กไฟฟ้า ทัศนศาสตร์และฟิสิกส์ยุคใหม่
Experiment on statics, electromagnetics, direct current, alternative current,
electromagnetic wave, optics, and modern physics
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04-110-201

ความแข็งแรงของวัสดุ 1
3(3-0-6)
Strength of Materials 1
วิชาบังคับก่อน : 04-311-202 กลศาสตร์วิศวกรรม
Pre-requisite : 04-311-202 Engineering Mechanics
ลักษณะของแรงและความเค้น ความสัมพันธ์ระหว่างความเค้นและความเครียด แรงตาม
แนวแกน แรงบิด แรงเฉือนและโมเมนต์ดัด ความเค้นในคาน การโก่งตัวของคาน หน่วย
ความเค้นประสมและวงกลมของมอร์ 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
วิชาบังคับก่อน : 04-311-202 กลศาสตร์วิศวกรรม
Pre-requisite : 04-311-202 Engineering Mechanics
คุณสมบัติของไหล ของไหลสถิต จลน์ศาสตร์ของการไหล สมการต่อเนื่อง สมการ
พลังงานของการไหลแบบคงที่ โมเมนตัมและแรงเนื่องจากการไหล การวิเคราะห์มิติและ
ความคล้ายคลึง การไหลของของไหลแบบอัดตัวไม่ได้ในท่อ การไหลในทางน้้าเปิดการวัด
ค่าต่าง 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
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 สมการโมเมนต์ตัม การสูญเสีย
พลังงานในท่อ การวัดอัตราการไหลในท่อ การไหลในทางน้้าเปิด เครื่องจักรกลทางชล
ศาสตร์
Fluid properties, fluid statics, energy equation, momentum equation, energy
loss in pipe, flow measurement in pipe, flow in open channel, hydraulic
machines
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04-121-201 การส้ารวจ
3(2-3-5)
Surveying
ความรู้เบื้องต้นของการส้ารวจ ความคลาดเคลื่อนและชั้นงานในการส้ารวจ การวัดระยะ
การระดับ หลักการและการประยุกต์ใช้กล้องวัดมุม การวัดมุมและทิศทาง การปรับแก้
ข้อมูล การสามเหลี่ยม การหาแอซิมัธ ระบบพิกัดทางราบของงานวงรอบ การระดับ
พิเศษ เส้นชั้นความสูง การส้ารวจและการเขียนแผนที่ภูมิประเทศและต้องออกฝึก
ภาคสนามอย่างต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 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 ไคเนแมติกส์และไคเนติกส์ของอนุภาคและวัตถุ
แข็งเกร็ง 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 การก้าหนดขนาด
และพิกัดความเผื่อ ภาพตัด ภาพช่วย การเขียนภาพด้วยมือและการสเก็ตภาพ แผ่นคลี่และ
ภาพประกอบ 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
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04-621-101 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
3(2-3-5)
Computer Programming
แนวคิด และองค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์ การอัตรกิริ ยาระหว่างฮาร์ดแวร์และ
ซอฟต์แวร์ การประมวลผลข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ วิธีการออกแบบและพัฒนาโปรแกรม
การเขียนโปรแกรม การใช้โปรแกรมส้าเร็จรูป และการประยุกต์ใช้โปรแกรมด้วยภาษา
ระดับสูง
Computer concepts, computer components, hardware and software
interaction, electronic data processing concepts, program design and
development methodology and high-level language programming
04-720-201 วัสดุวิศวกรรม
3(3-0-6)
Engineering Materials
โครงสร้าง ลักษณะสมบัติ กระบวนการผลิต และการประยุกต์ของกลุ่มวัสดุวิศวกรรม โลหะ
พลาสติก ยางมะตอย ไม้ คอนกรีต และวัสดุเชิงประกอบ แผนภาพสมดุลเฟสและการแปล
ความหมาย การทดสอบสมบัติต่างๆ ของวัสดุวิศวกรรมและการแปลความหมาย การศึกษา
โครงสร้ างมหภาคและจุ ลภาคที่ เกี่ ยวข้องกับสมบัติของวัสดุวิศวกรรม กระบวนการผลิ ต
ผลิตภัณฑ์โดยการใช้วัสดุวิศวกรรม
Structures, properties, production process and applications of main groups
of engineering materials, metals, polymers, ceramics and composites, phase
equilibrium diagrams and their interpretation; mechanical properties and
materials degradation
04-831-201

วิศวกรรมชลประทานและการระบายน้้า
3(2-3-5)
Irrigation and Drainage Engineering
ความส้าคัญของการชลประทานและการระบายน้้า องค์ประกอบของระบบชลประทาน
ความสัมพันธ์ดิน -น้้า-พืช ความต้องการน้้าของพืช ก้าหนดการให้น้า ประสิทธิภาพการ
ชลประทาน แหล่ งน้้ าและคุณภาพน้้าเพื่อการชลประทาน วิธี การให้น้า การระบายน้้า
ปฎิบัติการเกี่ยวกับคุณสมบัติพื้นฐานของดินและน้้าเพื่อการชลประทาน การใช้โปรแกรม
cropwat ส้าหรับหาค่าการใช้น้าของพืช
Importance of irrigation and drainage, component of irrigation system,
soil-water-plant relationships, crop water requirement, irrigation scheduling,
irrigation efficiency, water sources and water quality for irrigation, irrigation
methods and drainage, Practice to basic property of soil and water for
irrigation, using cropwat program for crop water reqirement
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04-000-101 การปฏิบัติงานเชิงวิศวกรรม
2(0-6-4)
Engineering Workshop
ฝึกปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานพื้นฐานวิศวกรรมสาขาต่างๆ ในห้องปฏิบัติการพื้นฐานในทุก
ภาควิชา สร้างเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการปฏิบัติงานในอาชีพวิศวกรรม
Practice about basic engineering works from every engineering departments
in order to build up good attitude and perception in engineering
professional
04-411-101 การฝึกพื้นฐานทางวิศวกรรม
3(1-6-4)
Basic Engineering Training
ฝึกปฏิบัติงานพื้นฐานเบื้องต้นทางด้านวิศวกรรมที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือทั่วไป เครื่องมื อ
วัด เครื่องมือร่างแบบ ชิ้นส่วนเครื่องจักรกล งานเครื่องมือกล งานเชื่อม งานประกอบ
ระบบท่อเบื้องต้น 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
04-831-302 การออกแบบระบบชลประทานแบบภายใต้ความดัน
2(1-3-3)
Design of Pressurized Irrigation System
วิชาบังคับก่อน : 04-831-201 วิศวกรรมชลประทานและการระบายน้้า
วิชาบังคับก่อน : 04-114-201 ชลศาสตร์
Pre-requisite : 04-831-201 Irrigation and Drainage Engineering
Pre-requisite : 04-114-201 Hydraulics
ความหมายและชนิดของระบบชลประทานแบบภายใต้ความดัน หลักการของระบบให้น้า
แบบฉีดฝอยและแบบไมโคร ส่วนประกอบและอุปกรณ์ของระบบให้น้า ความรู้พื้นฐานใน
การออกแบบระบบให้น้า ขั้นตอนในการออกแบบระบบให้น้า การวางแนวท่อในระบบให้น้า
การหาขนาดท่อและความดันที่ต้องการในระบบท่อ การเลือกเครื่องสูบน้้า ปฎิบัติการ
ออกแบบและเขียนแบบระบบให้น้า
Definition and types of pressurized irrigation systerm, principle of sprinkle
irrigation and micro irrigation, components and equipments, basic
knowledge for designing, steps in designing, layout of irrigation system,
calculation of pipe sizing and pressure needed in piping system, pump
selection, practice designing and drawing of irrigation system
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04-832-304 การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ส้าหรับวิศวกร
3(2-3-5)
Geographic Information System Application for Engineers
ความส้าคัญและองค์ประกอบของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ฐานข้อมูล ชนิดของข้อมูล
เทคนิคการประมวลผลข้อมูล เครื่องมือที่เกี่ยวข้องในระบบ การใช้ซอฟแวร์ ส้าหรับระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์
Importance and component of geographic information system, data base,
type of data, data processing techniques, system tool, using of geographic
information system software
04-110-202

เทคโนโลยีคอนกรีต
3(2-3-5)
Concrete Technology
ประวัติของซีเมนต์ ประเภทและคุณสมบัติของปูนซีเมนต์ น้้า มวลรวม วัสดุและสารผสมเพิ่ม
การออกแบบส่วนผสมคอนกรีต การควบคุมคุณภาพคอนกรีต การทดสอบคอนกรีตสดและ
คอนกรีตที่แข็งตัวแล้ว คุณสมบัติทางกลของคอนกรีต การคืบ การล้า และการหดตัวของ
คอนกรีต วัสดุปอซโซลานและคอนกรีตก้าลังสูง
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 และวัสดุ
สังเคราะห์
Behavior and testing of most common construction materials such as
metals, brick , timber, glass and synthetics materials
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04-111-202 ปฐพีกลศาสตร์
3(3-0-6)
Soil Mechanics
วิชาบังคับก่อน : 04-110-201 ความแข็งแรงของวัสดุ 1 หรือเรียนควบคู่กัน
Pre-requisite : 04-110-201 Strength of Materials 1 or Concurrent
Enrollment
การก้าเนิดดิน คุณสมบัติพื้นฐานและการจ้าแนกชนิดของดิน การบดอัด การไหล และการ
ซึมผ่านของน้้าในดิน หลักการของหน่วยแรงประสิทธิผลภายในมวลดิน การกระจายตัวของ
หน่วยแรง การยุบอัดตัวของดิน ก้าลังรับแรงเฉือนของดิน ทฤษฎีแรงดันด้านข้าง
เสถียรภาพของคันดินและก้าลังรับแรงแบกทาน
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
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
การเจาะส้ารวจและเก็บตัวอย่างดินในสนาม การทดสอบค่าพิกัดอัตเตอร์เบอร์กของดิน
การหาขนาดคละและการจ้าแนกดินเม็ดหยาบ ความถ่วงจ้าเพาะของเม็ดดิน การหาขนาด
ของดินเม็ดละเอียด การบดอัดดิน การหาค่าคาลิฟอร์เนียแบริงเรโช การหาค่าความ
หนาแน่นของดินในสนาม การซึมผ่านของน้้าในดิน การทดสอบแรงเฉือนตรง การทดสอบ
แรงอัดแบบไม่ถูกจ้ากัด การทดสอบ แรงอัดสามแกน การทดสอบเวนเชียร์และการ
ทดสอบการอัดตัวคายน้้าของดิน
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
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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
การวิเคราะห์โครงสร้างแบบดิเทอร์มิเนทเพื่อหาแรงปฏิกิริยา แรงเฉือน โมเมนต์ดัดในคาน
และโครงข้อแข็ง วิเคราะห์แรงภายในโครงข้อหมุนโดยวิธีค้านวณและวิธีกราฟ อินฟูเอ็น
ไลน์ในคานและโครงข้อหมุน การขจัดเชิงมุมและการโก่งของโครงสร้างโดยวิธีพื้นที่โมเมนต์
วิธีคานเสมือน วิธีงานเสมือน วิธีพลังงานความเครียด และวิธีแผนภูมิวิเลียต-มอร์ และ
การวิเคราะห์โครงสร้างแบบอินดิเทอร์มิเนทโดยวิธีส มมติการเปลี่ ยนรูปของโครงสร้าง
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
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 แรงเฉือนและโมเมนต์ของโครงสร้างดีเทอร์
มิเนททางสถิต การวิเคราะห์ โดยวิ ธี กราฟฟิ ค เส้ นอิทธิ พลส้ าหรั บโครงสร้ างดี เทอร์ มิเนท
ค้านวณการโก่ งของโครงสร้ างดี เทอร์มิเนทโดยวิธี งานเสมื อน พลั งงานความเครียดและ
แผนภูมิวิลเลียต-มอร์ การวิเคราะห์โครงสร้างอินดีเทอร์มิเนททางสถิตโดยวิธีการเปลี่ยนรูปร่าง
สอดคล้ อง วิ ธี อี ลาสติ กโหลด วิ ธี มุ มหมุ นระยะโก่ ง วิ ธี การกระจายโมเมนต์ วิ ธี พลั งงาน
ความเครียด เส้นอิทธิพลส้าหรับโครงสร้างอินดิเทอร์มิเนท การวิเคราะห์ วิธีพลาสติกเบื้องต้น
การวิเคราะห์โดยประมาณและการวิเคราะห์โดยวิธีเมตริกซ์เบื้องต้น
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
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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 การออกแบบองค์อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กโดยวิธีหน่วยแรงใช้
งานและวิธีกาลัง
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

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
องค์อาคารประกอบ 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
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04-831-304 ปฏิบัติการระบบชลประทาน
1(0-3-1)
Irrigation System Laboratory
วิชาบังคับก่อน : 04-831-201 วิศวกรรมชลประทานและการระบายน้้า
Pre-requisite : 04-831-201 Irrigation and Drainage Engineering
ปฏิบัติการเกี่ยวกับเครื่องสูบน้้า อุปกรณ์และการติดตั้งระบบชลประทานแบบต่างๆ
Practice of pumping, equipment and installation of irrigation systems
04-832-301 อุทกวิทยาเชิงวิศวกรรม
3(2-3-5)
Engineering Hydrology
วิชาบังคับก่อน : 04-114-201 ชลศาสตร์
Pre-requisite : 04-114-201 Hydraulics
วงจรอุทกวิทยา ภูมิอากาศ น้้าจากอากาศ น้้าท่า ความสัมพันธ์ระหว่างน้้าฝนและน้้าท่า
น้้าใต้ดิน การเคลื่อนตัวของปริมาณน้้าหลาก สถิติส้าหรับอุทกวิทยา การวิเคราะห์และการ
ออกแบบทางอุทกวิทยา การวิเคราะห์และออกแบบอ่างเก็บน้้า
Hydrologic cycle, climatology, precipitation, runoff, rainfall-runoff
relationship, ground water, flood Routing, statistics for hydrology,
hydrological analysis and design, reservoir analysis and design
04-832-302 วิศวกรรมการระบายน้้าและการป้องกันน้้าท่วม
3(3-0-6)
Drainage and Flood Protection Engineering
วิชาบังคับก่อน : 04-114-201 ชลศาสตร์
Pre-requisite : 04-114-201 Hydraulics
หลั ก การระบายน้้ า ปั จจั ยที่ มีผ ลต่อ การระบายน้้า ระบบระบายน้้ าและส่ ว นประกอบ
ปริมาณน้้าส้าหรับออกแบบ ชลศาสตร์การระบายน้้า การออกแบบและวางท่อแนวระบบ
ระบายน้้าสายหลัก ระบบระบายน้้าในแปลงเพาะปลูก ระบบรวบรวมน้้าทิ้งในเขตชุมชน
การระบายน้้าและการป้องกันน้้าท่วม
Principle of drainage, drainage impact factor, component of drainage
system, design discharge, hydraulics of drainage, design and layout of main
drainage system, agriculture land drainage, urban sewer drainage, drainage
and flood protection
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04-832-305 การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในงานวิศวกรรมชลประทาน
2(1-3-3)
Computer Application in Irrigation Engineering
วิชาบังคับก่อน : 04-621-101 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
Pre-requisite : 04-621-101 Computer Programming
โปรแกรมส้าเร็จรูป ส้าหรับช่วยในการออกแบบและเขียนแบบ โปรแกรมอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
กับงานวิศวกรรมชลประทาน
Using software application for design and drawing, computer and software
application in irrigation engineering
04-832-307 การออกแบบคลองและอาคารส่งน้้าชลประทาน
3(2-3-5)
Design of Canal and Irrigation Water Conveyance Structures
วิชาบังคับก่อน : 04-112-303 การออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก
Pre-requisite : 04-112-303 Reinforced Concrete Design
ชนิดและลักษณะทั่วไปของระบบส่งน้้าชลประทาน การวางแนวระบบส่งน้้า การออกแบบ
รูปตัดคลองส่งน้้าประเภทคลองดินและคลองดาด การออกแบบอาคารรับน้้า อาคาร
ล้าเลียงผ่านสิ่งกีดขวาง อาคารควบคุมการไหล อาคารวัดน้้า อาคารปล่อยน้้า
Type and general characteristics of irrigation conveying system, irrigation
conveying system layout, design of earth canal and concrete lining canal
section, design of undertaking structure, design of transition structure,
design of regulating structure, design of flow measurement structure, design
of release structure
04-832-408 วิศวกรรมชลศาสตร์ส้าหรับงานระบบชลประทาน
3(3-0-6)
Hydraulic Engineering for Irrigation System
วิชาบังคับก่อน : 04-832-301 อุทกวิทยาเชิงวิศวกรรม
Pre-requisite : 04-832-301 Engineering Hydrology
การประยุ กต์ใช้ หลั กการของกลศาสตร์ของไหล เพื่อใช้ในการศึกษาและปฏิบัติการ
เกี่ยวกับงานทางวิศวกรรมชลศาสตร์ การไหลในระบบท่อ วอเตอร์แฮมเมอร์ ปั๊มและ
เทอร์ ไบน์ การระบายน้้า การไหลในทางน้้าเปิด อาคารควบคุมการไหลในทางน้้า
การออกแบบอ่างเก็บน้้า เขื่อน ทางระบายน้้าล้นและแบบจ้าลองทางชลศาสตร์
Application of fluid mechanic principles to study and practice of hydraulic
engineering, piping systems, water hammer, pumps and turbines, open
channel flow, control structure in channel, design of reservoir, dams,
spillways, hydraulic models
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04-832-409 วิศวกรรมทรัพยากรน้้า
3(3-0-6)
Water Resources Engineering
การวางโครงการ การวิ เ คราะห์ แ ผนโครงการของระบบลุ่ ม น้้ า โดยใช้ แ บบจ้ า ลอง
การออกแบบองค์ประกอบโครงการเบื้องต้น การวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์ การจัดการ
ลุ่มน้้าโดยใช้แบบจ้าลอง การก้าหนดระดับน้้าควบคุม และ กรณีศึกษาต่างๆ
Project planning, basin system analysis of planned project by modeling,
preliminary design of project components, economic analysis, water
management on basin systems by modeling, reservoir rule curves, case
studies
04-830-301 การเตรียมโครงงานวิศวกรรมชลประทานและการจัดการน้้า
1(1-0-2)
Irrigation Engineering and Water Management Pre-Project
เสนอหัวข้อโครงงาน รวบรวมข้อมูลโครงงาน วิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงงาน แบบ
และรายการวัสดุ แผนการด้าเนินงานโครงงาน และการทดลองเบื้องต้น
Present topic of agricultural engineering project, collecting data related the
topic, feasibility study of the project, drawing, list of materials for the
project, activity planning and preliminary testing
04-830-402 โครงงานวิศวกรรมชลประทานและการจัดการน้้า
3(1-6-4)
Irrigation Engineering and Water Management Project
วิชาบังคับก่อน : 04-830-301 การเตรียมโครงงานวิศวกรรมชลประทานและการจัดการน้้า
Pre-requisite : 04-830-301 Irrigation Engineering and Water
Management Pre-Project
ด้าเนิ นโครงงานต่ อเนื่ องจากรายวิชาโครงงานด้านวิศวกรรมชลประทานและการจัดการน้้ า
(04-830-301) ให้เสร็จสมบูรณ์ ส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ และน้าเสนอโครงงานวิศวกรรม
ชลประทานและการจัดการน้้า ทั้งนี้ให้อยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน
Complete the project works continued from irrigation engineering and water
management pre-project (04-830-301), submit the final reports and give a
defended presentation of their project works, the project has to be
supervised by project advisor
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04-110-407 วิศวกรรมก่อสร้างและการจัดการ
3(3-0-6)
Construction Engineering and Management
การวางโครงการก่อสร้าง การจัดองค์กรงานก่อสร้าง การวางผังโครงการ การวางแผนงาน
ก่อสร้าง เทคโนโลยีการก่อสร้างสมัยใหม่ เครื่องจักรกลงานก่อสร้าง การวางแผนงานด้วย
วิธีวิถีวิกฤติ (CPM) การบริหารทรัพยากรในโครงการ การวัดความก้าวหน้าของโครงการ
ความปลอดภัยในงานก่อสร้าง ระบบคุณภาพ
Project delivery systems, project organization, site layout, project planning,
program evaluation and review technique (PERT) critical path method
(CPM), resource management, progress measurement, construction safety,
quality systems
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
การส้ารวจใต้ผิวดิน ก้าลังแบกทานของฐานรากชนิดฐานรากแผ่และแบบตื้น การออกแบบ
ฐานรากแผ่ เข็ม กลุ่มเข็มฐานรากปล่อง การวิเคราะห์การทรุดตัวของดิน แรงกระท้าของ
ดิน ก้าแพงกันดินและ เข็มพืด การออกแบบผนังค้้ายันหลุมขุด ความรู้เบื้องต้นเรื่องการ
ปรับปรุงคุณภาพดินและฝึกการออกแบบวิศวกรรมฐานรากตามเทคนิคการก่อสร้าง
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
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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 หลักการเบื้องต้นของการ
วางแผนสร้างทางและการวิเคราะห์การจราจร การออกแบบและด้าเนินการทางเรขาคณิต
เศรษฐศาสตร์การทาง การออกแบบผิวทางแบบยืดหยุ่นและผิวทางแบบแข็ง วัสดุการ
ทาง การก่อสร้างและการบ้ารุงรักษาทาง
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
04-831-303 เครื่องสูบน้้าและระบบสูบน้้า
3(3-0-6)
Pump and Pumping System
วิชาบังคับก่อน : 04-114-201 ชลศาสตร์
Pre-requisite : 04-114-201 Hydraulics
ความหมาย ชนิด และหลักการท้างานของเครื่องสูบน้้าชนิดต่างๆ สมรรถนะของเครื่องสูบ
น้้ า กฎแห่ งความคล้ ายคลึ ง NPSH และ Cavitation ชลศาสตร์ข องระบบสู บน้้ า
การต่อเครื่องสูบน้้าร่วมกัน ส่วนประกอบและอุปกรณ์ของระบบสูบน้้า โครงสร้างและวัสดุ
ของเครื่องสูบน้้าแบบหมุนเหวี่ยง เครื่องต้นก้าลังและอุปกรณ์เชื่อมต่อก้าลัง การเลือก การ
ติดตั้ง การใช้งาน การบ้ารุงรักษา และการแก้ไขข้อขัดข้องของเครื่อสูบน้้า
Definition, type and principle of water pump, pump performance, affinity
law, NPSH and cavitation, hydraulics of pumping system, pump in
combination, components and equipments of pumping system, structure
and materials of centrifugal pump, power unit and couplings, selection,
installation, operation, maintenance and trouble shooting of water pump
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04-831-405 การออกแบบระบบการปลูกพืชไร้ดิน
3(2-3-5)
Design of Hydroponics System
การออกแบบระบบการปลูกพืชไร้ดิน เทคนิคการปลูกพืชไร้ดิน การเตรียมสารละลายในการ
ปลูกพืชไร้ดิน การศึกษาและออกแบบระบบให้น้าและสารละลายธาตุอาหารแก่พืชรวมทั้งการ
แก้ไขปัญหาต่างๆ การออกแบบโรงเรือนเบื้องต้นส้าหรับระบบการปลูกพืชไร้ดิน
Design of hydroponics system, hydroponics system techniques, hydroponics
solution preparation, design of irrigation system and substance solution, problem
solving in hydroponics system, basic design of hydroponics system building
04-832-303 การไหลในทางน้้าเปิด
(3-0-6)
Open Channel Flow
วิชาบังคับก่อน : 04-114-201 ชลศาสตร์
Pre-requisite : 04-114-201 Hydraulics
หลักเบื้องต้นของการไหล หลักพลังงานและโมเมนตัมของการไหลผ่านทางน้้าเปิด การไหล
แบบวิกฤต การไหลแบบสม่้าเสมอ ไฮดรอลิคจั๊ม พ์ การออกแบบคลอง การวัดการไหล
ในทางน้้าเปิด อาคารควบคุมการไหลของน้้าในคลอง
Principle of flow, energy and momentum principle for open channel flow,
critical flow, uniform flow, hydraulic jump, channel design, open channel
flow measurement, control structure in channel
04-832-306 การส้ารวจข้อมูลระยะไกลเบื้องต้น
3(3-0-6)
Introduction to Remote Sensing
หลักการเบื้องต้นของการส้ารวจข้อมูลระยะไกล การแผ่รังสีแม่เหล็กไฟฟ้าของผิวโลก และ
ชั้นบรรยากาศ ระบบการถ่ายภาพทางอากาศ การแปลข้อมูลจากภาพถ่ายทางอากาศและ
จากดาวเทียม อากาศยานในการส้ารวจข้อมูลระยะไกล การประยุกต์ใช้ข้อมูลระยะไกล ใน
การจัดการทรัพยากรดินและน้้า
Elementary principle of remote sensing, earth and atmosphere
electromagnetic radiation, aerial photograph system, data interpretation
from aerial photograph and satellite, aircraft for remote sensing, application
of remote sensing data for water and land resource management

59

04-832-410 การวางโครงการชลประทาน
3(3-0-6)
Irrigation Project Planning
ศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ หลั ก การการพิ จ ารณาความเป็ น ไปได้ ข องโครงการด้ า นเทคนิ ค
ด้ า นการเกษตร ด้ า นเศรษฐศาสตร์ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ มส้ า หรั บ โครงการพั ฒ นาแหล่ ง น้้ า
การวางแผนโครงการชลประทาน การคั ด เลื อ กโครงการเพื่ อ การด้ า เนิ น การ และ
การประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม
Study on principle of technical, agricultural, economical and environmental
water resource development project feasibility, irrigation project planning,
project selection for implementation, social and environmental impact
assessment
04-832-411 การจัดการน้้าท่วมและภัยแล้ง
Floods and Droughts Management
วิชาบังคับก่อน : 04-832-301 อุทกวิทยาเชิงวิศวกรรม
Pre-requisite : 04-832-301 Engineering Hydrology

3(3-0-6)

อารัมภบทน้้าท่วมและภัยแล้ง อุทกวิทยาส้าหรับน้้าท่วมและภัยแล้ง การท้านายและระบบ
เตือนภัย ผลกระทบและการประเมิณ น้้าท่วมและการบรรเทา ภัยแล้งและการบรรเทา
และการจัดการความเสี่ยง
Introduction to floods and droughts, hydrology of floods and droughts,
forecasting and warning system, impacts and assessment, floods and
mitigation, droughts and mitigation, and risk management
04-832-412 การออกแบบเขื่อนขนาดเล็กและอาคารควบคุมน้้า
3(3-0-6)
Design of Small Dams and Water Control Structures
วิชาบังคับก่อน : 04-112-303 การออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก
Pre-requisite : 04-112-303 Reinforced Concrete Design
การออกแบบเขื่อนดินขนาดเล็ก ฝายคอนกรีต อาคารระบายน้้าล้น อาคารสลายพลังงาน
ประตูระบายน้้าหัวงาน การป้องกันตลิ่ง วิธีประเมินราคาค่าก่อสร้างงานแหล่งน้้า และการ
วางแผนงานก่อสร้าง
Design of small earth dams, concrete weirs, spillways, energy dissipaters,
head regulator, bank protection, construction cost estimation of water
resource works and planning of construction
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09-111-337 สมการเชิงอนุพันธ์
3(3-0-6)
Differential Equations
วิชาบังคับก่อน : 09-111-142 แคลคูลัสส้าหรับวิศวกร 2
Pre-requisite : 09-111-142 Calculus for Engineers 2
สมการเชิงอนุพันธ์สามัญอันดับหนึ่ง สมการเชิงอนุพันธ์อันดับสองและอันดับเอ็น สมการ
เชิงอนุพันธ์เชิงเส้นที่มีสัมประสิทธิ์เป็นตัวแปร ระบบสมการเชิงอนุพันธ์เชิงเส้น ผลการ
แปลงลาปลาซและการประยุกต์ ปัญหาค่าขอบ สมการเชิงอนุพันธ์ย่อยเบื้องต้น
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
04-000-302 การเตรียมความพร้อมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
1(0-2-1)
Preparation for Professional Experience
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรูปแบบและกระบวนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ความส้าคัญของการ
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หลักการเขียนจดหมายสมัครงานการเลือกสถานประกอบการ
หลักการสัมภาษณ์งานอาชีพ วัฒนธรรมองค์กร การพัฒนาบุคลิกภาพ จรรยาบรรณวิชาชีพ
คุณธรรมจริยธรรม กฎหมายแรงงาน การประกันสังคมกิจกรรม 5 ส ระบบมาตรฐานการ
ประกันคุณภาพและความปลอดภัยในการท้างาน การใช้งานภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
การเขียนรายงาน การน้าเสนอผลงาน ทักษะการวางแผน ทักษะการวิเคราะห์ ทักษะ
แก้ปัญหาเฉพาะหน้าและการตัดสินใจ ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ และ
กฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสืบค้นข้อมูล
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
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04-000-401 สหกิจศึกษา
6(0-40-0)
Cooperative Education
วิชาบังคับก่อน : 04-000-302 การเตรียมความพร้อมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
Pre-requisite : 04-000-302 Preparation for Professional Experience
ปฏิบัติงานในสถานประกอบการเสมือนหนึ่งเป็นพนักงานของสถานประกอบการ ในต้าแหน่ง
ตามที่ ตรงกั บสาขาวิชาและเหมาะสมกั บความรู้ความสามารถ เป็นระยะเวลาไม่ น้อยกว่ า
16 สั ปดาห์ ปฏิบัติตนตามระเบียบการบริหารงานบุคคลของสถานประกอบการในระหว่าง
ปฏิ บั ติ งาน มี หน้ าที่ รั บผิ ดชอบแน่ นอนและรั บผิ ดชอบงานที่ ไ ด้ รั บมอบหมายจากสถาน
ประกอบการอย่ างเต็มความสามารถ มีผู้ นิเทศงาน การติดตามและการประเมินผลการ
ปฏิบั ติงานอย่ างเป็ นระบบ ตลอดระยะเวลาปฏิบัติงานของนักศึกษา ท้าให้ เกิดการพัฒนา
ตนเองและมีประสบการณ์จากการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ ก่อนส้าเร็จการศึกษา
Practice in a government organization, a state enterprise or a company in
the relevant field as a temporary full-time employee with certain
responsibility, under assigned job supervisor who will advise the student
during the entire period of the training, required at least 16 weeks, 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, and develop themselves 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 การเตรียมความพร้อมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
Pre-requisite : 04-000-302 Preparation for Professional Experience
ปฏิ บั ติ ง านในสถานประกอบการเสมื อ นหนึ่ ง เป็ น พนั ก งานของสถานประกอบการ
ในต้าแหน่งตามที่ตรงกับสาขาวิชาและเหมาะสมกับความรู้ความสามารถ เป็นระยะเวลาไม่
น้อยกว่า 16 สัปดาห์ โดยต้องเป็นการปฏิบัติงานในต่างประเทศไม่น้อยกว่า 12 สัปดาห์
ปฏิบัติตนตามระเบียบการบริหารงานบุคคลของสถานประกอบการในระหว่างปฏิบัติงาน
มีหน้าที่รับผิดชอบแน่นอนและรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายจากสถานประกอบการ
อย่างเต็มความสามารถ มีผู้นิเทศงาน การติดตามและการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่าง
เป็นระบบ ตลอดระยะเวลาปฏิบัติงาน ของนักศึก ษา ท้าให้เกิดการพัฒนาตนเองและมี
ประสบการณ์จากการปฏิบัติงานในสถานประกอบการต่างประเทศ ก่อนส้าเร็จการศึกษา
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 การเตรียมความพร้อมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
Pre-requisite : 04-000-302 Preparation for Professional Experience
ฝึกปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ หรือรัฐบาล ทางด้านที่
เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาของนักศึกษาอย่างเป็นระบบ เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 8 สัปดาห์
ท้าให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์จากการท้างานก่อนส้าเร็จการศึกษา
Systemaatical 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 การเตรียมความพร้อมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
Pre-requisite : 04-000-302 Preparation for Professional Experience
ฝึกปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ หรือรัฐบาล ในต่างประเทศ
ทางด้านที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาของนักศึกษาอย่างเป็นระบบ เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า
8 สั ป ดาห์ ท้ า ให้ นั ก ศึ กษาได้รั บ ประสบการณ์จ ากการท้ างานต่า งประเทศก่ อ นส้ า เร็ จ
การศึกษา
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
น้าโจทย์ปัญหาที่ได้จากสถานประกอบการภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ หรือรัฐบาล ที่นักศึกษา
ได้ออกท้าการฝึกงาน น้ามาศึกษา วิเคราะห์ โดยใช้ความรู้จากวิชาชีพมาท้าการประยุกต์
แก้ปั ญหา และจั ดท้าตามรูปแบบของโครงการ โดยมีอาจารย์ผู้ เชี่ ยวชาญในสาขาค่อย
แนะน้าและเป็นที่ปรึกษา
Bring problem from relevant field with in private company, state enterprise
or government organization for detailed study, analysis, and/or research on
any special issue 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 an expert in its relevant
field
หมายเหตุ : การประเมินผลเป็น S และ U

64

ล้าดับ

ชื่อ-นามสกุล

5 นายเกรียงไกร
แซมสีม่วง

6

นางสาวดลหทัย
ชูเมฆา

ต้าแหน่ง
วิชาการ

คุณวุฒิ-สาขาวิชา

ส้าเร็จจาก

ผู้ช่วย
D.Eng. (Agricultural Systems and
ศาสตราจารย์
Engineering)
M.Sc.(Mechanics and Eng.
Design)
วศ.บ.(วิศวกรรมเครือ่ งจักรกล
เกษตร)
อาจารย์
ปร.ด. (เทคโนโลยีหลังการเก็บ
เกี่ยว)
วศ.ม. (วิศวกรรมเกษตร)
วศ.บ. (วิศวกรรมหลังการเก็บ
เกี่ยวและแปรสภาพ)

สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย
(AIT)
University of Hannover,
Hannover, Germany
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล

ปีที่จบ
2558 2559 2560 2561 2558
2555

10

10

10

10

10

10

10

10

2548
2543

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

2551

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล

2545
2542

หมายเหตุ: วิชาพื้นฐานทางด้านวิศวกรรมโยธาจ้านวน 25 หน่วยกิต ใช้ผู้สอนซึ่งเป็นอาจารย์ประจ้าจาก
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์
3.2.3 อาจารย์พิเศษ
ล้าดับ

ชื่อ-นามสกุล

ต้าแหน่ง
วิชาการ

1

นายธนิตย์ บุญพันธุ์

วิศวกรโยธา

คุณวุฒิ-สาขาวิชา

ส้าเร็จจาก

M.Eng. (Irrigation
สถาบันเทคโนโลยีแห่ง
Engineering and
เอเซีย
Management)
วศ.บ.(วิศวกรรมโยธา) สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
วิทยาเขตเทเวศร์

ปีที่
2542

หน่วยงาน
กรม
ชลประทาน

2536

4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (สหกิจศึกษา หรือการฝึกงาน)
ผู้ใช้บัณฑิตต้องการให้บัณฑิตมีประสบการณ์ในวิชาชีพก่อนเข้าสู่การท้างานจริง ดังนั้นหลักสูตรได้ก้าหนด
รายวิชาการเตรียมความพร้อมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และรายวิชาสหกิจศึกษา ส้าหรับผู้ที่เ ลือกเรียนแผน
สหกิจศึกษา ส้าหรั บนักศึกษาที่ไม่เลือกแผนสหกิจศึกษาจะลงเรียนในรายวิชาการเตรียมความพร้อมฝึ ก
ประสบการณ์วิชาชีพ และการฝึกงาน ซึ่งรายวิชาเหล่านี้จัดอยู่ในกลุ่มเสริมสร้างประสบการณ์ในวิชาชีพ
4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม
ความคาดหวังในผลการเรียนรู้ประสบการณ์ภาคสนามของนักศึกษา มีดังนี้
4.1.1 มีทักษะในการปฏิบัติงานด้านวิศวกรรมชลประทานและการจัดการน้้าจากสถานประกอบการ
และมีความเข้าใจในการเรียนรู้ทฤษฎีและการปฏิบัติจริงมากยิ่งขึ้น
4.1.2 บูรณาการความรู้ที่เรียนมาเพื่อน้าไปแก้ปัญหาทางวิศวกรรมโดยใช้เทคโนโลยีและเครื่องมือใน
ภาคประกอบการได้อย่างเหมาะสม
4.1.3 มีมนุษยสัมพันธ์และสามารถท้างานร่วมกับผู้อื่นได้ดี
4.1.4 มีระเบียบวินัย ตรงเวลา เข้าใจวัฒนธรรมองค์กรและสามารถปรับตัวเข้ากับสถานประกอบการได้
4.1.5 มีความกล้าในการแสดงออก และน้าความคิดสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์ในงานได้
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4.2 ช่วงเวลา
เรียนวิชาสหกิจศึกษา ในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษาที่ 4
4.3 การจัดเวลาและตารางสอน
- วิชาสหกิจศึกษา จัดเต็มเวลาใน 1 ภาคการศึกษา ในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษาที่ 4
5. ข้อก้าหนดเกี่ยวกับการท้าโครงงานหรืองานวิจัย
ต้องเป็น หัว ข้อที่เกี่ย วข้องกับการประยุกต์ใช้ความรู้ทางด้านวิศวกรรมชลประทานและการจัดการน้้า
สามารถออกแบบทางวิศวกรรมชลประทาน การสร้างสรรค์ผลงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มุ่งเน้นให้มีการ
ค้น คว้าพัฒ นา เพื่อการสร้ างสรรค์ผ ลงานทางวิศวกรรมชลประทาน โดยมีผู้ เข้ าร่ว ม โครงการ 1-3 คน
มีรูปแบบของรายงานและการสอบเพื่อประเมินผล ตามเวลาที่ก้าหนด
5.1 ค้าอธิบายโดยย่อ
โครงการมีการเสนอหัวข้อที่นักศึกษาสนใจประกอบด้วย จุดประสงค์ และขอบเขต วิธีการที่ได้รับ
อนุมัติจากคณะกรรมการพิจารณาหัวข้อ มีการค้นคว้า วิเคราะห์ พัฒนาเพื่อการสร้างสรรค์ด้วยตนเองให้
เสร็จภายในเวลาที่ก้าหนด
5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้
นักศึกษาสามารถท้างานเป็นทีมคือท้างานร่วมกับผู้อื่นได้ สามารถใช้ภาษาเขียนและภาษาพูด สามารถ
วางแผนงาน มีความรับผิดชอบงาน สามารถแก้ไขปัญหาทางวิศวกรรมชลประทานและการจัดการน้้า
5.3 ช่วงเวลา
ภาคการศึกษาที่ 2 ในปีที่ 4 ของแผนการศึกษา
5.4 จ้านวนหน่วยกิต
3 หน่วยกิต
5.5 การเตรียมการ
มีการจั ดการเรียนการสอนวิชาการเตรียมโครงงาน ในภาคการศึกษาที่ 2 ของปีการศึกษาที่ 3
เพื่อเสนอหัวข้อในรูปแบบที่นักศึกษาสนใจ มีการค้นคว้า ทดลอง รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูล และการเขียน
โครงการ จัดเตรียมอาจารย์ให้ค้าปรึกษาเป็นรายบุคคลจัดเตรียมกรรมการสอบความรู้ของนักศึกษากลุ่มละไม่
น้อยกว่า 3 คน
5.6 กระบวนการประเมินผล
ประเมินผลจากความก้าวหน้าในการท้าโครงงาน โดยคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยภาควิชาวิศวกรรม
เกษตร ประเมินผลจากรายงานที่ได้ก้าหนดรูปแบบการน้าเสนอตามระยะเวลา น้าเสนอขั้นตอนและวิธีการ
ท้างานของนักศึกษา มีกรรมการสอบกลุ่มละไม่น้อยกว่า 2 คน
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
คุณลักษณะพิเศษ
1. ด้านทักษะความรู้
-มีความรู้ในศาสตร์ที่เกี่ยวข้องทั้งภาคทฤษฎีและ
ปฏิบัติสามารถประยุกต์ใช้ศาสตร์ดังกล่าวอย่าง
เหมาะสม เพื่ อ การประกอบวิ ช าชี พ หรื อ
การศึกษาต่อในระดับสูงขึ้นไปได้
-มีความใฝ่รู้ในองค์ความรู้และเทคโนโลยีที่มีการ
เปลี่ยนแปลงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สามารถ
พัฒนาองค์ความรู้ที่มีอยู่ให้สูงขึ้น เพื่อพัฒนา
ตนเอง พัฒนางาน พัฒนาสังคมและ
ประเทศชาติ
-สามารถมี ค วามคิ ด ริ เ ริ่ ม สร้ า งสรรค์ แ ละเลื อ ก
วิธีแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม
-มี ค วามสามารถในการติ ด ต่ อ สื่ อ สาร และใช้
ภาษาไทย ภาษาต่ า งประเทศ และศั พ ท์ ท าง
เทคนิ ค ในการติ ด ต่ อ สื่ อ สาร รวมถึ ง การใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างดี

กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา
-การเรียนการสอนในภาคปฏิบัติให้สอดคล้องกับการ
เรียนการสอนในภาคทฤษฎี
-การมอบหมายงานที่มีลักษณะให้มีการค้นคว้าเพื่อจะ
สามารถสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง

-การมอบหมายงานที่เป็นโครงงาน เป็นระบบครบ
วงจร การท้ากิจกรรมที่ต้องมีการจัดสรรงาน คน และ
เวลา
-การใช้หนังสือและสื่อการสอนเป็นภาษาอังกฤษ การ
มอบหมายงานที่ ต้ อ งมี ก ารน้ า เสนอในลั ก ษณะปาก
เปล่าประกอบสื่อในชั้นเรียน

2. ด้านภาวะผู้น้า และความรับผิดชอบ
-มี ม นุ ษ ยสั ม พั น ธ์ แ ละมี ค วามสามารถในการ -การมอบหมายงานที่ เ ป็ น โครงงาน เป็ น ระบบครบ
ท้างานร่วมกับ ผู้อื่ น มีทักษะในด้านการท้างาน วงจร การท้ากิจกรรมที่ต้องมีการจัดสรรงาน คน และ
เป็นหมู่คณะ สามารถบริหารจัดการการท้างาน เวลา
ได้อย่างเหมาะสมและเป็นผู้มีทัศนคติที่ดีในการ
ท้างาน
3. จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ
-มีคุณธรรม จริยธรรม ท้าหน้าที่เป็นพลเมืองดีที่มี -การสอดแทรกความรู้ ถึ ง ผลกระทบของการขาด
ความรั บ ผิ ดชอบต่ อตนเอง ต่อวิ ช าชีพ และต่ อ คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณในวิชาชีพ ที่มีต่อ
สังคม ปฏิบัติตนภายใต้จรรยาบรรณวิชาชีพด้วย สังคม ในบางรายวิชาที่เกีย่ วข้อง
ความซื่อสัตย์สุจริต และเสียสละ
4. ด้านบุคลิกภาพ
-มีสัมมาคารวะและรู้จักกาลเทศะ

-มีการสอดแทรกเรื่องการแต่งกาย บุคลิกภาพ การ
เข้าสังคม การเจรจาสื่อสาร การมีมนุษยสัมพันธ์ และ
การวางตัวที่ดีในการท้างาน ในบางรายวิชาที่เกี่ยวข้อง
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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. ให้ความส้าคัญในวินัย การตรงต่อเวลา การส่งงานภายในเวลาที่ก้าหนด
2. เปิดโอกาสให้นักศึกษาจัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม และแสดงถึงการมีเมตตา
กรุณาและความเสียสละ
3. สอดแทรกความซื่อสัตย์ต่อตนเอง และสังคม
4. จัดกิจกรรมการพัฒนาคณะ / มหาวิทยาลัยฯ / ชุมชน
5. เน้ นเรื่ องการแต่งกายและปฏิบัติตนที่เหมาะสม ถูกต้อง ตามระเบียบข้อบังคับของ
มหาวิทยาลัยฯ
1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1. การขานชื่อ การให้คะแนนการเข้าชั้นเรียนและการส่งงานตรงเวลา
2. พิจารณาจากผลการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษา
3. สังเกตพฤติกรรมของนักศึกษาในการปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ
2. ความรู้
2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้
1. มีความรู้และทักษะในเนื้อหาวิชาที่ศึกษา
2. สามารถบูรณาการความรู้ที่ศึกษากับความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมหรือศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
3. สามารถน้าความรู้มาปรับใช้ให้เหมาะสมกับสถานการณ์และงานที่รับผิดชอบ
2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้
1. ใช้การสอนหลายรูปแบบ โดยเน้นหลักทางทฤษฎีและการปฏิบัติ เพื่อให้เกิดองค์ความรู้
2. มอบหมายให้ท้ารายงาน
3. จัดให้มีการเรียนรู้จากสถานการณ์จริง โดยการศึกษาดูงาน
2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้
1. ประเมินจากแบบทดสอบด้านทฤษฎี ส้าหรับการปฏิบัติประเมินจากผลงานและการ
ปฏิบัติการ
2. พิจารณาจากรายงานที่มอบหมาย
3. ประเมินจากรายงานผลการศึกษาดูงาน
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3. ทักษะทางปัญญา
3.1 ผลการเรี ยนรู้ด้ า นทักษะทางปัญญา นักศึกษาต้องมีคุณสมบัติต่า ง ๆ จากการสอน
เพื่อให้เกิดทักษะทางปัญญาดังนี้
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. ประเมินจากการรายงานผลการด้าเนินงานและการแก้ปัญหา
2. ประเมินผลการปฏิบัติการจากสถานการณ์จริง
3. ประเมินจากการทดสอบ
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
ให้นักศึกษาเรียนวิชาทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ที่เกี่ยวกับคุณสมบัติต่าง ๆ
ดังนี้สถานการณ์ต่าง ๆ ในกลุ่มทั้งในบทบาทของผู้น้า หรือบทบาทของผู้ร่วมทีมท้างาน
1. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีมารยาททางสังคมและมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
2. มีภาวะการเป็นผู้น้าและผู้ตามที่ดี สามารถท้างานเป็นทีมได้
3. สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์และการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ได้เป็นอย่างดี
4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ
1. ก้าหนดการท้างานกลุ่มโดยให้หมุนเวียนการเป็นผู้น้าและผู้รายงาน
2. ให้ค้าแนะน้าในการเข้าร่วมกิจกรรมสโมสร กิจกรรมของมหาวิทยาลัยฯ
3. ให้ความส้าคัญในการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบและการให้ความร่วมมือ
4. มอบหมายงานให้สัมภาษณ์บุคคลต่าง ๆ
4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ โดยใช้การประเมินดังนี้
1. ประเมินจากการรายงานหน้าชั้นเรียนโดยอาจารย์และนักศึกษา
2. พิจารณาจากการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษา
3. ประเมินผลจากแบบประเมินตนเองและกิจกรรมกลุ่ม
4. ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรม
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5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ผลการเรี ยนรู้ด้า นทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1. มีทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
2. สามารถใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์
3. สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้น วิเคราะห์และน้าเสนอได้
4. สามารถเชื่อมองค์ความรู้และมีทักษะในการแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง
5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทั กษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
1. ส่งเสริมให้เห็นความส้าคัญ และฝึกให้มีการตัดสินใจบนฐานข้อมูลและข้อมูลเชิงตัวเลข
2. มอบหมายงานค้นคว้าองค์ความรู้จากแหล่งข้อมูลต่างๆและให้นักศึกษาน้าเสนอหน้าชั้น
3. การใช้ศักยภาพทางคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศในการน้าเสนอผลงานที่
ได้รับมอบหมาย
4. ฝึกการน้าเสนอผลงานโดยเน้นความส้าคัญของการใช้ภาษา และบุคลิกภาพ
5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
1. ประเมินจากผลงานและการน้าเสนอผลงาน
2. สังเกตการณ์ปฏิบัติงาน
หมวดวิชาเฉพาะ
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1. เข้าใจและซาบซึ้งในวัฒนธรรมไทย ตระหนักในคุณค่าของระบบคุณธรรม จริยธรรม
เสียสละและซื่อสัตย์สุจริต
2. มีวินัย ตรงต่อเวลา รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับ
ต่างๆ ขององค์กรและสังคม
3. มีภาวะความเป็นผู้น้าและผู้ตาม สามารถท้างานเป็นหมู่คณะ สามารถแก้ไข ข้อขัดแย้ง
ตามล้าดับความส้าคัญ เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นรวมทั้งเคารพใน
คุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์
4. สามารถวิเคราะห์ และประเมินผลกระทบจากการใช้ความรู้ทางวิศวกรรมต่อบุคคล
องค์กร สังคม และสิ่งแวดล้อม
5. มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ และมีความรับผิดชอบในฐานะผู้ประกอบวิชาชีพ
รวมถึงเข้าใจถึงบริบททางสังคมของวิชาชีพวิศวกรรมในแต่ละสาขาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1. ก้าหนดให้มีวัฒนธรรมองค์กร เพื่อเป็นการปลูกฝังให้นักศึกษามีระเบียบวินัย การปฏิบัติ
ตามกฎกติกาที่ก้าหนดหรือได้ตกลงกันไว้
2. มีการปลูกฝังความรับผิดชอบให้นักศึกษา โดยเริ่มตั้งแต่การเข้าชั้นเรียนให้ตรงเวลา
การส่งงานตามก้าหนดเวลา ตลอดจนการแต่งกายที่เป็นไปตามระเบียบข้อบั งคับของ
มหาวิทยาลัยฯ
71

3. ฝึกนักศึกษาให้มีภาวะความเป็นผู้น้า การท้างานกลุ่มนั้นต้องฝึกให้รู้หน้าที่ของการเป็น
ผู้น้ากลุ่มและการเป็นสมาชิกกลุ่ม มีความซื่อสัตย์ โดยต้องไม่กระท้าการทุจริตในการ
สอบหรือลอกการบ้านของผู้อื่น
4. สอดแทรกเรื่องคุณธรรม จริยธรรม ในการสอนทุกรายวิชา รวมทั้งมีการจัดกิจกรรม
ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม อาทิ การยกย่องนักศึกษาที่ท้าดี ท้าประโยชน์แก่ส่วนรวม
และเสียสละ
1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1. ประเมิ น จากการตรงเวลาของนั กศึ กษาในการเข้ าชั้ นเรี ยน การส่ งงานตามก้ าหนด
ระยะเวลาที่มอบหมาย และการร่วมกิจกรรม
2. ประเมิ น จากการมี วิ นั ย และพร้ อ มเพรี ย งของนั ก ศึ ก ษาในการเข้ า ร่ ว มกิ จ กรรม
เสริมหลักสูตร
3. ปริมาณการกระท้าทุจริตในการสอบ
4. ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
5. สังเกตพฤติกรรมการแสดงออกในโอกาสต่างๆ
2. ความรู้
2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้
1. มีความรู้และความเข้าใจในทางคณิตศาสตร์พื้นฐาน วิทยาศาสตร์พื้นฐาน วิศวกรรม
พื้ น ฐาน และเศรษฐศาสตร์ เพื่ อ ประยุ ก ต์ ใ ช้ กั บ งานทางด้ า นวิ ศ วกรรมศาสตร์
ทีเ่ กี่ยวข้อง และการสร้างนวัตกรรมทางเทคโนโลยี
2. มีความรู้ แ ละความเข้ าใจเกี่ย วกั บหลั ก การที่ส้ าคั ญ ทั้ง ในเชิ งทฤษฎีแ ละปฏิ บัติ ใน
เนื้อหาของสาขาวิชาเฉพาะด้านทางวิศวกรรม
3. สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
4. สามารถวิ เ คราะห์ แ ละแก้ ไ ขปั ญ หา ด้ ว ยวิ ธี ที่ เ หมาะสม รวมถึ ง การประยุ ก ต์ ใ ช้
เครื่องมือเหมาะสม อาทิ โปรแกรมคอมพิวเตอร์เป็นต้น
5. สามารถใช้ความรูแ้ ละทักษะในสาขาวิชาของตนในการประยุกต์แก้ไขปัญหาในงานจริงได้
2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้
1. ใช้การสอนหลายรูปแบบ โดยเน้นหลักทางทฤษฎีและการปฏิบัติ เพื่อให้เกิดองค์ความรู้
2. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส้าคัญ
3. ฝึกการแก้ปัญหาจากการสร้างสถานการณ์จ้าลอง
4. ใช้วิธีการสอนแบบวิจัยเป็นฐาน
5. นักศึกษาทุกคนศึกษาประสบการณ์ตรงจากสถานประกอบการหรือสหกิจศึกษา
2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้
ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการปฏิบัติของนักศึกษา ในด้านต่างๆ คือ
1. การทดสอบย่อย
2. การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน
3. ประเมินจากรายงานที่นักศึกษาจัดท้า
4. ประเมินจากโครงงานที่น้าเสนอ
5. ประเมินจากการน้าเสนอรายงานในชั้นเรียน
6. ผลการฝึกประสบการณ์จากสถานประกอบการ หรือสหกิจศึกษา
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3. ทักษะทางปัญญา
3.1 ผลการเรี ยนรู้ด้ า นทักษะทางปัญญา นักศึกษาต้องมีคุณสมบัติต่า ง ๆ จากการสอน
เพื่อให้เกิดทักษะทางปัญญาดังนี้
1. มีความคิดอย่างมีวิจารณญาณที่ดี
2. สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปประเด็นปัญหาและความต้องการ
3. สามารถคิด วิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาด้านวิศวกรรมได้อย่างมีระบบ รวมถึงการใช้
ข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการท้างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. มีจิน ตนาการและความยืดหยุ่นในการปรับใช้องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสม
ในการพัฒนานวัตกรรมหรือต่อยอดองค์ความรู้จากเดิมได้อย่างสร้างสรรค์
5. สามารถสืบค้นข้อมูลและแสวงหาความรู้เพิ่มเติมได้ด้วยตนเอง เพื่อการเรียนรู้ตลอด
ชีวิต และทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางองค์ความรู้และเทคโนโลยีใหม่ๆ
3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
1. กรณีศึกษาทางการประยุกต์สาขาวิชาวิศวกรรมชลประทานและการจัดการน้้า
2. มอบหมายงาน Project โดยใช้หลักการวิจัย
3. การศึกษา ค้นคว้า และรายงานทางเอกสารและรายงานหน้าชั้นเรียน
3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
1. ประเมินตามสภาพจริงจากผลงาน
2. การปฏิบัติของนักศึกษา อาทิ ประเมินการน้าเสนอรายงานในชั้นเรียน
3. การทดสอบโดยใช้แบบทดสอบหรือสัมภาษณ์
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
ให้นักศึกษาเรียนวิชาทางภาษา สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ที่เกี่ยวกับคุณสมบัติต่าง ๆ
ดังนี้
สถานการณ์ต่าง ๆ ในกลุ่มทั้งในบทบาทของผู้น้า หรือบทบาทของผู้ร่วมทีมท้างาน
1. สามารถสื่ อ สารกั บ กลุ่ ม คนที่ ห ลากหลาย และสามารถสนทนาทั้ ง ภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถใช้ความรู้ในสาขาวิชาชีพมาสื่อสาร
ต่อสังคมได้ในประเด็นที่เหมาะสม
2. สามารถเป็ น ผู้ริ เริ่มแสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์เชิงสร้างสรรค์ทั้งส่ว นตัว
และส่วนรวมพร้อมทั้งแสดงจุดยืนอย่างพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุ่มรวมทั้ง ให้
ความช่วยเหลือและอ้านวยความสะดวกในการแก้ไขปัญหาสถานการณ์ต่างๆ
3. สามารถวางแผนและรับผิดชอบในการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งของตนเองและสอดคล้องกับ
ทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
4. รู้จักบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบในการท้างานตามที่มอบหมาย ทั้งงานบุคคล
และงานกลุ่ม สามารถปรับตัวและท้างานร่วมกับผู้อื่นทั้งในฐานะผู้น้าและผู้ตามได้อย่าง
มีประสิทธิภาพสามารถวางตัวได้อย่างเหมาะสมกับความรับผิดชอบ
5. มี จิ ต ส้ า นึ ก ความรั บ ผิ ด ชอบด้ า นความปลอดภั ย ในการท้ า งาน และการรั ก ษา
สภาพแวดล้อมต่อสังคม
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4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ
ใช้การสอนที่มีการก้าหนดกิจกรรมให้มีการท้างานเป็นกลุ่ม การท้างานที่ต้องประสานงานกับ
ผู้ อื่น ข้ามหลั กสู ตร หรื อต้ องค้น คว้ าหาข้อ มูล การสั มภาษณ์บุ คคลอื่น หรือผู้ มี ประสบการณ์โ ดยมีความ
คาดหวังในผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลและความสามารถในการรับผิดชอบ ดังนี้
1. ปลูกฝังให้มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับในงานกลุ่ม
2. ส่ งเสริ มให้ นั กศึกษากล้ าแสดงออกและเสนอความคิดเห็ นโดยการจัดอภิปรายและ
เสวนางานที่มอบหมายที่ให้ค้นคว้า
3. ใช้วิธีการสอนแบบเปิดโอกาสในการแสดงความคิดเห็น ( Brainstorming ) เพื่อฝึกการ
ยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่นด้วยเหตุผล
4. ส่งเสริมการเคารพสิทธิและการรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ โดยใช้การประเมินดังนี้
1. ประเมินพฤติกรรมภาวการณ์เป็นผู้น้าและผู้ตามที่ดี
2. ติ ด ตามการท้ า งานร่ ว มกั บ สมาชิ ก กลุ่ ม ของนั ก ศึ ก ษาเป็ น ระยะ พร้ อ มบั น ทึ ก
พฤติกรรมเป็นรายบุคคล
3. ประเมินจากผลงานการอภิปรายและเสวนา
4. สังเกตพฤติกรรมการระดมสมอง
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ผลการเรี ยนรู้ด้า นทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1. มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ส้าหรับการท้างานที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพได้เป็นอย่างดี
2. มี ทั ก ษะในการวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล สารสนเทศทางคณิ ต ศาสตร์ หรื อ การแสดงสถิ ติ
ประยุกต์ ต่อการแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องได้อย่างสร้างสรรค์
3. สามารถประยุ ก ต์ ใ ช้ เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศ และการสื่ อ สารที่ ทั น สมั ย ได้ อ ย่ า ง
เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ
4. มี ทั ก ษะในการสื่ อ สารข้ อ มู ล ทั้ ง การพู ด การเขี ย น และการสื่ อ ความหมายโดยใช้
สัญลักษณ์
5. สามารถใช้เครื่ องมือการค้านวณและเครื่องมือทางวิศวกรรม เพื่อประกอบวิ ช าชี พ
ในสาขาวิชาวิศวกรรมที่เกี่ยวข้องได้
5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
1. จัดกิจ กรรมการเรียนรู้ในรายวิชาต่างๆ ให้นักศึกษาได้วิเคราะห์ส ถานการณ์จ้าลอง
และสถานการณ์ เสมื อ นจริ ง และน้ า เสนอการแก้ปั ญ หาที่ เ หมาะสมเรี ย นรู้ เ ทคนิ ค
การประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศในหลากหลายสถานการณ์ที่สามารถประยุกต์ใช้
ในห้องปฏิบัติการ
2. ส่งเสริมการค้นคว้า เรียบเรียงข้อมูลและน้าเสนอให้ผู้อื่นเข้าใจได้ถูกต้อง และให้
ความส้าคัญในการอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูล
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5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
1. ประเมิน จากเทคนิคการน้าเสนอโดยใช้ทฤษฎีการเลื อกใช้เครื่องมือทางเทคโนโลยี
สารสนเทศ หรือคณิตศาสตร์และสถิติที่เกี่ยวข้องทางวิศวกรรมศาสตร์
2. ประเมินจากความสามารถในการอธิบายถึงข้อจ้ากัด เหตุผลในการเลือกใช้เครื่องมือ
ต่างๆ การอภิปราย กรณีศึกษาต่างๆ ที่มีการน้าเสนอต่อชั้นเรียน
3. สังเกตพฤติกรรมนักศึกษาด้านความมีเหตุผลและมีการบันทึกเป็นระยะ
6. ทักษะพิสัย
6.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะพิสัย
1. มี ค วามสามารถในการใช้ อุ ป กรณ์ เครื่ อ งมื อพื้ น ฐานทางวิ ศ วกรรมศาสตร์ และ
การประยุกต์ใช้ได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย
2. มี ทั ก ษะในการพั ฒ นาและดั ด แปลงใช้ อุ ป กรณ์ เครื่ อ งมื อ ส้ า หรั บ การแก้ ปั ญ หา
เฉพาะทาง เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในงานที่ด้าเนินการ
3. มี ทั ก ษะในการร่ า งแบบส้ า หรั บ งานสาขาวิ ช าชี พ เฉพาะ และสามารถน้ า ไปสู่
ภาคปฏิบัติ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
6.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะพิสัย
1. สาธิตการใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ รวมทั้งขั้นตอนการปฏิบัติ
2. มอบหมายงานตามใบฝึกปฏิบัติ (Job Sheet)
3. เตรี ย มใบฝึ ก ปฏิ บั ติ ที่ ต้ อ งใช้ ค วามรู้ ค วามสามารถเชิ ง ทั ก ษะในการแก้ ปั ญ หาทาง
วิศวกรรม
4. ฝึกท้าการร่างแบบสั่งงานจริงในสาขาวิชาชีพเฉพาะ
5. ฝึกนักศึกษาให้มีกิจนิสัยที่ดีในการปฏิบัติงาน
6.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะพิสัย
1. ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมระหว่างการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์โดยการบันทึก
เป็นระยะๆ
2. ประเมินผลจากแบบประเมินตนเองและกิจกรรมกลุ่ม
3. ประเมินจากผลงานและการน้าเสนอผลงาน
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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. สามารถน้าความรู้มาปรับใช้ให้เหมาะสมกับสถานการณ์และงานที่รับผิดชอบ
3. ทักษะทางปัญญา
1. สามารถประมวลผล วิเคราะห์ และสรุปข้อมูลความรู้
2. สามารถจัดการความคิดได้
3. สามารถประยุกต์ความรู้ และแก้ปัญหาได้
4. สามารถคิดสร้างสรรค์งานนวัตกรรม
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
1. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีมารยาททางสังคมและมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
2. มีภาวะการเป็นผู้น้าและผู้ตามที่ดี สามารถท้างานเป็นทีมได้
3. สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์และการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ได้เป็นอย่างดี
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
1. มีทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
2. สามารถใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์
3. สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้น วิเคราะห์และน้าเสนอได้
4. สามารถเชื่อมองค์ความรู้และมีทักษะในการแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) : หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง
1. คุณธรรม
2. ความรู้
3. ทักษะทางปัญญา
4. ทักษะ
5. ทักษะการวิเคราะห์
จริยธรรม
ความสัมพันธ์
เชิงตัวเลข
ระหว่างบุคคลและ การสื่อสารและการใช้
รายวิชา
ความรับผิดชอบ เทคโนโลยีสารสนเทศ
1 2 3 1
2
3 1 2 3
4
1
2
3 1 2 3 4















01-110-003 มนุษยสัมพันธ์














01-110-004 สังคมกับสิ่งแวดล้อม
01-110-012 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการ






พัฒนาที่ยั่งยืน











01-110-013 สังคมกับการเมืองการปกครองไทย













01-110-015 กฎหมายแรงงาน
01-210-001 สารนิเทศและการเขียนรายงานทาง    













วิชาการ















01-210-006 มนุษย์กับปรัชญา














01-210-007 ตรรกะในชีวิตประจ้าวัน















01-210-008 การใช้เหตุผลและจริยธรรม












01-210-013 วัฒนธรรมไทย
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) : หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ต่อ)
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง
1. คุณธรรม
2. ความรู้
3. ทักษะทางปัญญา
4. ทักษะ
5. ทักษะการวิเคราะห์
จริยธรรม
ความสัมพันธ์
เชิงตัวเลข
ระหว่างบุคคลและ การสื่อสารและการใช้
รายวิชา
ความรับผิดชอบ เทคโนโลยีสารสนเทศ
1 2 3 1
2
3 1 2 3
4
1
2
3 1 2 3 4













01-320-001 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1













01-320-002 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2













01-320-003 สนทนาภาษาอังกฤษ









01-310-001 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร








01-310-006 การอ่านและการเขียนทางวิชาการ










01-310-007 การเขียนเชิงวิชาชีพ










01-310-009 ศิลปะการพูด












01-320-004 การอ่านภาษาอังกฤษ
01-320-006 ภาษาอังกฤษเพื่อวิทยาศาสตร์และ











เทคโนโลยี














01-320-007 ภาษาอังกฤษเพื่อการน้าเสนอ










01-320-008 การเขียนส้าหรับชีวิตประจ้าวัน
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) : หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ต่อ)
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง
1. คุณธรรม
2. ความรู้
3. ทักษะทางปัญญา
4. ทักษะ
5. ทักษะการวิเคราะห์
จริยธรรม
ความสัมพันธ์
เชิงตัวเลข
ระหว่างบุคคลและ การสื่อสารและการใช้
รายวิชา
ความรับผิดชอบ เทคโนโลยีสารสนเทศ
1 2 3 1
2
3 1 2 3
4
1
2
3 1 2 3 4











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 ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์และ





●   ● 
●  ●  
● ●
เทคโนโลยีสารสนเทศ













09-111-050 คณิตศาสตร์ทั่วไป
















09-121-045 สถิติทั่วไป




09-311-051 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม
●
●
●
●
●
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) : หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ต่อ)
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง
1. คุณธรรม
2. ความรู้
3. ทักษะทางปัญญา
4. ทักษะ
5. ทักษะการวิเคราะห์
จริยธรรม
ความสัมพันธ์
เชิงตัวเลข
ระหว่างบุคคลและ การสื่อสารและการใช้
รายวิชา
ความรับผิดชอบ เทคโนโลยีสารสนเทศ
1 2 3 1
2
3 1 2 3
4
1
2
3 1 2 3 4










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 การฝึกด้วยน้้าหนักเพื่อสุขภาพ












01-610-008 ลีลาศเพื่อสุขภาพ





01-000-001 ทักษะทางสังคม







01-010-001 วิถีชีวิตสังคมไทยในยุคโลกาภิวัตน์















01-010-009 ทักษะการเรียนรู้สู่ความส้าเร็จ
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) : หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ต่อ)
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง
1. คุณธรรม
2. ความรู้
3. ทักษะทางปัญญา
4. ทักษะ
5. ทักษะการวิเคราะห์
จริยธรรม
ความสัมพันธ์
เชิงตัวเลข
ระหว่างบุคคลและ การสื่อสารและการใช้
รายวิชา
ความรับผิดชอบ เทคโนโลยีสารสนเทศ
1 2 3 1
2
3 1 2 3
4
1
2
3 1 2 3 4











01-010-010 การพัฒนาบุคลิกภาพ
01-020-013 การพัฒนาชีวิตที่เป็นมิตรกับ















สิ่งแวดล้อม
01-010-014 การควบคุมน้้าหนักและรูปร่างเพื่อ











สุขภาพ















01-010-016 มนุษย์กับวิถีชีวิตที่งดงาม








01-310-017 มองโลกผ่านวรรณกรรม
01-310-018 สุนทรียภาพของภาษาไทยในบท







เพลง















04-000-301 การจัดการในองค์กรอุตสาหกรรม












09-090-010 วิทยาศาสตร์กับธรรมชาติ
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หมวดวิชาเฉพาะ
1. คุณธรรม จริยธรรม
1. เข้าใจ และซาบซึ้งในวัฒนธรรมไทย ตระหนักในคุณค่าของระบบคุณธรรม จริยธรรม
เสียสละและซื่อสัตย์สุจริต
2. มีวินัย ตรงต่อเวลา รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ
ขององค์กรและสังคม
3. มีภาวะความเป็นผู้น้าและผู้ตาม สามารถท้างานเป็นหมู่คณะ สามารถแก้ไขข้อขัดแย้ง
ตามล้าดับความส้าคัญ เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นรวมทั้งเคารพในคุณค่า
และศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์
4. สามารถวิเคราะห์และประเมินผลกระทบจากการใช้ความรู้ทางวิศวกรรมต่อบุคคล องค์กร
สังคม และสิ่งแวดล้อม
5. มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ และมีความรับผิดชอบในฐานะผูป้ ระกอบวิชาชีพ รวมถึง
เข้าใจถึงบริบททางสังคมของวิชาชีพวิศวกรรมในแต่ละสาขา ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
2. ความรู้
1. มีความรู้และความเข้าใจในทางคณิตศาสตร์พื้นฐาน วิทยาศาสตร์พื้นฐาน วิศวกรรมพื้นฐาน
และเศรษฐศาสตร์ เพื่อประยุกต์ใช้กับงานทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง และการสร้าง
นวัตกรรมทางเทคโนโลยี
2. มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการที่ส้าคัญ ทั้งในเชิงทฤษฎีและปฏิบัติ ในเนื้อหาของ
สาขาวิชาเฉพาะด้านทางวิศวกรรม
3. สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
4. สามารถวิเคราะห์และแก้ไขปัญหา ด้วยวิธีที่เหมาะสม รวมถึงการประยุกต์ใช้เครื่องมือเหมาะสม
อาทิ โปรแกรมคอมพิวเตอร์เป็นต้น
5. สามารถใช้ความรู้และทักษะในสาขาวิชาของตน ในการประยุกต์แก้ไขปัญหาในงานจริงได้
3. ทักษะทางปัญญา
1. มีความคิดอย่างมีวิจารณญาณที่ดี
2. สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปประเด็นปัญหาและความต้องการ
3. สามารถคิด วิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาด้านวิศวกรรมได้อย่างมีระบบ รวมถึงการใช้ข้อมูล
ประกอบการตัดสินใจในการท้างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. มีจินตนาการและความยืดหยุ่นในการปรับใช้องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสมในการ
พัฒนานวัตกรรมหรือต่อยอดองค์ความรู้จากเดิมได้อย่างสร้างสรรค์
5. สามารถสืบค้นข้อมูลและแสวงหาความรู้เพิ่มเติมได้ด้วยตนเอง เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต
และทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางองค์ความรู้และเทคโนโลยีใหม่ๆ
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4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
1. สามารถสื่อสารกับกลุ่มคนที่หลากหลาย และสามารถสนทนาทั้งภาษาไทยและภาษา
ต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถใช้ความรู้ในสาขาวิชาชีพมาสื่อสารต่อสังคมได้ใน
ประเด็นที่เหมาะสม
2. สามารถเป็นผู้ริเริ่มแสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์เชิงสร้างสรรค์ทั้งส่วนตัวและ
ส่วนรวมพร้อมทั้งแสดงจุดยืนอย่างพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุ่ม รวมทั้งให้ความ
ช่วยเหลือและอ้านวยความสะดวกในการแก้ไขปัญหาสถานการณ์ต่างๆ
3. สามารถวางแผนและรับผิดชอบในการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งของตนเองและสอดคล้องกับ
ทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
4. รู้จักบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบในการท้างานตามที่มอบหมาย ทั้งงานบุคคลและ
งานกลุ่ม สามารถปรับตัวและท้างานร่วมกับผู้อื่นทั้งในฐานะผู้น้าและผู้ตามได้อย่างมี
ประสิทธิภาพสามารถวางตัวได้อย่างเหมาะสมกับความรับผิดชอบ
5. มีจิตส้านึกความรับผิดชอบด้านความปลอดภัยในการท้างาน และการรักษาสภาพแวดล้อม
ต่อสังคม
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
1. มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ส้าหรับการท้างานที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพได้เป็นอย่างดี
2. มีทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือการแสดงสถิติประยุกต์
ต่อการแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องได้อย่างสร้างสรรค์
3. สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารที่ทันสมัยได้อย่างเหมาะสม
และมีประสิทธิภาพ
4. มีทักษะในการสื่อสารข้อมูลทั้งการพูด การเขียน และการสื่อความหมายโดยใช้สัญลักษณ์
5. สามารถใช้เครื่องมือการค้านวณและเครื่องมือทางวิศวกรรม เพื่อประกอบวิชาชีพในสาขา
วิศวกรรมที่เกี่ยวข้องได้
6. ทักษะพิสัย
1. มีความสามารถในการใช้อุปกรณ์ เครื่องมือพื้นฐานทางวิศวกรรมศาสตร์ และการประยุกต์ใช้
ได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย
2. มีทักษะในการพัฒนาและดัดแปลงใช้อุปกรณ์ เครื่องมือ ส้าหรับการแก้ปัญหาเฉพาะทาง
เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในงานที่ด้าเนินการ
3. มีทักษะในการร่างแบบส้าหรับงานสาขาวิชาชีพเฉพาะ และสามารถน้าไปสู่ภาคปฏิบัติ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) : หมวดวิชาเฉพาะ
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง

รายวิชา
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09-111-141
09-111-142
09-111-243
09-210-121
09-210-122
09-410-141
09-410-142

แคลคูลัสส้าหรับวิศวกร 1
แคลคูลัสส้าหรับวิศวกร 2
แคลคูลัสส้าหรับวิศวกร 3
เคมีส้าหรับวิศวกร
ปฏิบัติการเคมีส้าหรับวิศวกร
ฟิสิกส์ส้าหรับวิศวกร 1
ปฏิบัติการฟิสิกส์ส้าหรับ
วิศวกร 1
09-410-143 ฟิสิกส์ส้าหรับวิศวกร 2
09-410-144 ปฏิบัติการฟิสิกส์ส้าหรับ
วิศวกร 2
04-110-201 ความแข็งแรงของวัสดุ 1

1. คุณธรรม จริยธรรม
4

1

2

3




O
O
O






O

O O O 
O O O 
O O O 
O
O
O
O
O


O  
O O

O

5

2. ความรู้
1

2

3

4

3. ทักษะทางปัญญา
4

5

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

5. ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร 6. ทักษะ
และการใช้เทคโนโลยี
พิสัย
สารสนเทศ
1 2 3 4 5 1 2 3

5

1

2

3

1

2

3

4

5
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O
O
O  O O

O
O
O



O
O
O
O
O


O O  O
O O  O
O O  O
O O
O O
O  O

O
O
O
O
O


O
O
O
O
O
O







O O  O O O
O O  O O O
O O O O O O
O O

O O 

O



  O   O  O  O

O O  



O  

 O  O O

 O

O





O O  



O  

 O  O

O  

  O   O  O  O

O  O

   O O  O   O O

84

O  

O O

 

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

รายวิชา

1. คุณธรรม จริยธรรม
1
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04-114-201 ชลศาสตร์
04-114-302 ปฏิบัติการชลศาสตร์
04-121-201 การส้ารวจ
04-311-202 กลศาสตร์วิศวกรรม
04-411-102 เขียนแบบวิศวกรรม
04-621-101 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
04-720-201 วัสดุวิศวกรรม
04-831-201 วิศวกรรมชลประทานและ
การระบายน้้า
04-000-101 การปฎิบัติงานเชิงวิศวกรรม
04-411-101 การฝึกพื้นฐานทางวิศวกรรม
04-831-302 การออกแบบระบบชลประทาน
แบบภายใต้ความดัน

2

3

4

5

O  
O  
 O
O  O
O
O
 O


O

O


O

O
O

2. ความรู้
1

2

3

4

3. ทักษะทางปัญญา
5

O    
O
O  O
 O O O 
O  O O O
 O O O


O   O O O O

1

2
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4
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O
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4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
1

2

3

4

5

O O
O
O O
O O

O
O
O
O





O
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O
O

O
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O O O
O 

 O

5. ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร 6. ทักษะ
และการใช้เทคโนโลยี
พิสัย
สารสนเทศ
1 2 3 4 5 1 2 3
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) : หมวดวิชาเฉพาะ (ต่อ)
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง

รายวิชา

1. คุณธรรม จริยธรรม
1

04-832-304 การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศ
ทางภูมิศาสตร์ส้าหรับวิศวกร
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04-110-202
04-110-203
04-111-202
04-111-303
04-112-201
04-112-302
04-112-303

เทคโนโลยีคอนกรีต
ปฏิบัติการทดสอบวัสดุ
ปฐพีกลศาสตร์
ปฏิบัติการปฐพีกลศาสตร์
ทฤษฎีโครงสร้าง
การวิเคราะห์โครงสร้าง
การออกแบบคอนกรีต
เสริมเหล็ก

2

3

O  
O 

O 

O 
O 

4

5

O

2. ความรู้
1

2

3

5

1

2

3

4

5
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3. ทักษะทางปัญญา
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4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
1

2

3

4

O O

5

5. ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร 6. ทักษะ
และการใช้เทคโนโลยี
พิสัย
สารสนเทศ
1 2 3 4 5 1 2 3
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) : หมวดวิชาเฉพาะ (ต่อ)
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง

รายวิชา

1. คุณธรรม จริยธรรม
1

2

3

4

5

2. ความรู้
1

2

3

4
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04-112-304 การออกแบบโครงสร้าง
O     O   
เหล็กและไม้
04-831-304 ปฏิบัติการระบบชลประทาน O  
 
04-832-301 อุทกวิทยาเชิงวิศวกรรม
O  
O   
04-832-302 วิศวกรรมการระบายน้้าและ
  O  O  O 
การป้องกันน้้าท่วม
04-832-305 การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์
O  O
 

ในงานวิศวกรรมชลประทาน
04-832-307 การออกแบบคลองและ
O  O
O
 
อาคารส่งน้้าชลประทาน
04-832-408 วิศวกรรมชลศาสตร์ส้าหรับ
O   O O   O 
งานระบบชลประทาน
04-832-409 วิศวกรรมทรัพยากรน้้า
O  O 
O   
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3. ทักษะทางปัญญา
5

1

2

3

4

5

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
1

2

3

4

5

5. ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร 6. ทักษะ
และการใช้เทคโนโลยี
พิสัย
สารสนเทศ
1 2 3 4 5 1 2 3
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) : หมวดวิชาเฉพาะ (ต่อ)
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง

รายวิชา
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04-830-301 การเตรียมโครงงานวิศวกรรม
ชลประทานและการจัดการน้้า
04-830-402 โครงงานวิศวกรรมชลประทาน
และการจัดการน้้า
04-110-407 วิศวกรรมก่อสร้างและการจัดการ
04-111-304 วิศวกรรมฐานราก
04-113-301 วิศวกรรมการทาง
04-831-303 เครื่องสูบน้้าและระบบสูบน้้า
04-831-405 การออกแบบระบบการปลูกพืช
ไร้ดิน
04-832-303 การไหลในทางน้้าเปิด

1. คุณธรรม จริยธรรม

2. ความรู้

1

2

2 3

O  

4 5 1

3

4 5

5. ทักษะการวิเคราะห์
4. ทักษะความสัมพันธ์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร
3. ทักษะทางปัญญา
ระหว่างบุคคลและ
และการใช้เทคโนโลยี
ความรับผิดชอบ
สารสนเทศ
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

O O    O O   

  

6. ทักษะ
พิสัย
1

2 3

 O      O

O   O O   O   O     O O      O O    
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 O

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

รายวิชา

1. คุณธรรม จริยธรรม
1
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04-832-306 การส้ารวจข้อมูลระยะไกล
เบื้องต้น
04-832-410 การวางโครงการชลประทาน
04-832-411 การจัดการน้้าท่วมและภัยแล้ง
04-832-412 การออกแบบเขื่อนขนาดเล็ก
และอาคารควบคุมน้้า
09-111-337 สมการเชิงอนุพันธ์
04-000-302 การเตรียมความพร้อมฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ
04-000-303 ฝึกงาน
04-000-304 ฝึกงานต่างประเทศ

2

3

4

O  

5

2. ความรู้
1

2

3

4

3. ทักษะทางปัญญา
5

1

2

3

4

5

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
1

2

3

4

5

5. ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร 6. ทักษะ
และการใช้เทคโนโลยี
พิสัย
สารสนเทศ
1 2 3 4 5 1 2 3
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) : หมวดวิชาเฉพาะ (ต่อ)
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง

รายวิชา

04-000-401 สหกิจศึกษา
04-000-402 ปัญหาพิเศษจากสถาน
ประกอบการ
04-000-403 สหกิจศึกษาต่างประเทศ

5. ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร 6. ทักษะ
1. คุณธรรม จริยธรรม
2. ความรู้
3. ทักษะทางปัญญา
และการใช้เทคโนโลยี
พิสัย
สารสนเทศ
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3
                           
4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
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  O O O O  
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด)
การวั ด ผลและการส้ า เร็ จ การศึ ก ษาเป็ น ไปตามประกาศมหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลธั ญ บุ รี
เรื่อง เกณฑ์การวัดและประเมินผลการศึกษาระดับปริญญาตรี และกลุ่มวิชาสร้างเสริมประสบการณ์ในวิชาชีพ
ให้วัดผลเป็น S กับ U
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่ส้าเร็จการศึกษา
2.1.1 ประเมิ น รายละเอี ย ดรายวิช าว่า ผลการเรี ยนรู้ ที่ ก้ าหนดสอดคล้ อ งกับ ความรั บผิ ดชอบใน
หลักสูตร
2.1.2 ประเมินข้อสอบของรายวิชาว่าครอบคลุมผลการเรียนรู้ตามที่ก้าหนดในรายละเอียดวิชา
2.1.3 การเปรียบเทียบวิเคราะห์คะแนน
2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังนักศึกษาส้าเร็จการศึกษา
2.2.1 สภาวะการมีงานท้าของบัณฑิตประเมิน จากบัณฑิตแต่ละรุ่นที่ส้าเร็จการศึกษา ในด้านของ
ระยะเวลาในการหางานท้า ความเห็ นต่อความรู้ ความสามารถ ความมั่นใจของบัณฑิตในการประกอบ
การงานอาชีพ
2.2.2 การตรวจสอบจากผู้ ป ระกอบการ โดยการขอเข้ า สั ม ภาษณ์ ห รื อ การส่ ง แบบสอบถาม
เพื่อประเมินความพึงพอใจในบัณฑิตและเข้าท้างานในสถานประกอบการ
2.2.3 การประเมินจากบัณฑิตที่ไปประกอบอาชีพ ในแง่ของความพร้อม และความรู้จากสาขาวิชาที่
เรียนในหลักสูตร ที่เกี่ยวเนื่องกับการประกอบอาชีพของบัณฑิต รวมทั้งเปิดโอกาสให้เสนอข้อคิดเห็นในการปรับ
หลักสูตรให้ดียิ่งขึ้น
3. เกณฑ์การส้าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
3.1 นักศึกษาที่มีสิทธิ์ได้รับปริญญา ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วน ดังต่อไปนี้
3.1.1 เรียนครบหน่วยกิต และรายวิชาตามที่มหาวิทยาลัยฯ ก้าหนดไว้ในหลักสูตร
3.1.2 มีแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่้ากว่า 2.00
3.1.3 ใช้ร ะยะเวลาไม่เ กิน 2 เท่าของระยะเวลาการศึกษาที่ก้าหนดไว้ใ นหลั กสู ตร ทั้งนี้นับรวม
การลาพักการศึกษาด้วย
3.1.4 ไม่มีพันธะด้านหนี้สินใด ๆ กับมหาวิทยาลัยฯ
3.2 นักศึกษาที่มีสิทธิ์แสดงความจ้านงขอส้าเร็จการศึกษา ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วน ดังนี้
3.2.1 เป็นนักศึกษาภาคการศึกษาสุดท้ายที่ลงทะเบียนเรียนครบตามหลักสูตร
3.2.2 ผ่านกิจกรรมภาคบังคับ ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยฯ ก้าหนด
3.2.3 ให้นักศึกษาที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ระบุ ไว้ในข้อ 3.2.1 และ 3.2.2 ยื่นค้าร้องแสดง
ความจ้านงขอส้าเร็จการศึกษาต่อส้านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยฯ
ก้าหนด มิฉะนั้นอาจไม่ได้รับการพิจารณาเสนอชื่อต่อสภามหาวิทยาลัยฯ เพื่ออนุมัติให้ปริญญาในภาคการศึกษา
นั้น
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หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์
1. การเตรียมการส้าหรับอาจารย์ใหม่
1.1 การปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ เกี่ยวกับบทบาทความรับผิดชอบ ต่อผลการเรียนรู้ของนักศึกษา
ในรายวิชา
1.2 ชี้แจงปรัชญา วัตถุประสงค์ และเป้าหมายของหลักสูตร มอบเอกสารที่เกี่ยวข้อง อาทิ
รายละเอียดหลักสูตร คู่มือการศึกษาและหลักสูตร คู่มืออาจารย์ กฎระเบียบต่าง ๆ
1.3 อบรมเทคนิค วิธีการสอน การใช้สื่อ การวัดและประเมินผล การวิเคราะห์ผู้เรียน การวิจัยเพื่อ
พัฒนาการสอน การจัดท้ารายละเอียดรายวิชาและแผนการสอน
1.4 ก้าหนดอาจารย์พี่เลี้ยงเพื่อช่วยเหลือและให้ค้าปรึกษาแนะน้า
1.5 ทดลองสอน ประเมินการสอน

2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
2.1.1 จัดอบรมพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล
2.1.2 จัดให้อาจารย์น้าเสนอวิธีการสอนอย่างน้อยปีการศึกษาละ 1 ครั้ง เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และ
พัฒนาการสอน
2.1.3 การศึกษาดูงาน การไปประชุม อบรมหรือสัมมนา เพื่อพัฒนาวิชาชีพอาจารย์
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพ
2.2.1 การมีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาความรู้
และคุณธรรม
2.2.2 ส่งเสริมการท้าวิจัยสร้างองค์ความรู้ใหม่เป็นหลักและเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน และมี
ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาวิศวกรรมชลประทาน
2.2.3 จัดให้อาจารย์ทุกคนเข้าร่วมกลุ่มวิจัยหรือกิจกรรมวิชาการต่าง ๆ
2.2.4 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่นๆ อาทิ การวิจัย การท้าผลงานทางวิชาการ การ
น้าเสนอผลงานทางวิชาการ การศึกษาต่อ การอบรมระยะสั้น เป็นต้น
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
2. การบริหารหลักสูตร
ระบบและกลไกในการบริหารหลักสูตร มีคณะกรรมการประจ้าหลักสูตร ซึ่งประกอบด้วย หัวหน้าภาควิชา
หรืออาจารย์ที่ได้รับมอบหมาย เป็นประธานคณะกรรมการ และอาจารย์ประจ้าหลักสูตรอีก 4 คน เป็นกรรมการ
คณะกรรมการชุดนี้ ท้าหน้าที่รับผิดชอบบริหารหลักสูตร โดยคณบดีมอบหมายให้รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย
เป็นผู้ก้ากับและให้ค้าแนะน้า คณะกรรมการประจ้าหลักสูตรจะมีการวางแผนการจัดการเรียนการสอน ก้าหนด
อาจารย์ผู้สอน ติดตาม รวบรวมข้อมูลต่างๆ อาทิ วิธีการสอน วิธีสอบ การประเมินผล เครื่องมืออุปกรณ์ เป็นต้น
มาเป็นข้อมูลในการปรับปรุงหลักสูตร โดยมีการประชุมทุกภาคการศึกษา และมีการด้าเนินการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
ทุกๆ ปี
1.1 เป้าหมาย
1.1.1 พัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัย โดยอาจารย์และนักศึกษาสามารถทันต่อความก้าวหน้าทางวิชาการ
และเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อเป็นผู้น้าในการสร้างองค์ความรู้ใหม่ๆ ทางด้านวิชาการหรือวิชาชีพเฉพาะทาง
1.1.2 กระตุ้นให้นักศึกษาเกิดความใฝ่รู้ มีแนวทางการเรียนรู้ที่สร้างความรู้ ความสามารถ ใน
วิชาการวิชาชีพที่ทันสมัย
1.1.3 ตรวจสอบและปรับปรุงหลักสูตรให้มีคุณภาพมาตรฐาน
1.1.4 มีการประเมินมาตรฐานของหลักสูตรอย่างสม่้าเสมอ
1.2 การด้าเนินการ
1.2.1 ปรับปรุงรายวิชาในหลักสูตรให้ทันสมัย อย่างสม่้าเสมอ ภายในระยะเวลา 4 ปี
1.2.2 จัดแนวทางการเรียนในวิชาเรียนให้มีทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
1.2.3 จัดให้มีผู้สอนและหรือผู้ช่วยสอน
1.2.4 ก้าหนดให้อาจารย์ผู้สอนมีคุณวุฒิไม่ต่้ากว่าปริญญาโท หรือมีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญตรง
สาขาวิชาการที่สอน
1.2.5 สนับสนุนให้อาจารย์ผู้สอนเป็นผู้น้าทางวิชาการ และหรือเป็นผู้เชี่ยวชาญทางวิชาชีพเฉพาะด้าน
1.2.6 ส่งเสริมอาจารย์ประจ้าหลักสูตรให้ไปดูงานด้านหลักสูตร ทั้งในและต่างประเทศ
1.2.7 มีการประเมินหลักสูตรทุกปี
1.2.8 จัดท้าฐานข้อมูลทางด้านนักศึกษา อาจารย์ อุปกรณ์ เครื่องมือวิจัย งบประมาณ ความร่วมมือ
กับต่างประเทศ ผลงานทางวิชาการ
1.2.9 ประเมินความพึงพอใจของหลักสูตรและการเรียนการสอน โดยบัณฑิตผู้ส้าเร็จการศึกษา
1.3 การประเมินผล การด้าเนินการ
1.3.1 จ้านวนวิชาเรียนที่มีภาคปฏิบัติ
1.3.2 จ้านวนและรายชื่อคณาจารย์ประจ้า
1.3.3 จ้านวนบุคลากรผู้สนับสนุนการเรียนรู้
1.3.4 ผลการประเมินการเรียนการสอน
1.3.5 ประเมินผลโดยคณะกรรมการที่ประกอบด้วยอาจารย์ภายในคณะฯ ทุกๆ 2 ปี
1.3.6 ประเมินผลโดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ทุกๆ 4 ปี
1.3.7 ประเมินผลโดยบัณฑิตผู้ส้าเร็จการศึกษาทุกๆ 2 ปี
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2. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน
2.1 การบริหารงบประมาณ
คณะจัดสรรงบประมาณประจ้าปี ทั้งงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้เพื่อจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ใน
การฝึกปฏิบัติ ทุกภาคการศึกษา
2.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม
ทรัพยากรที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการสืบค้นผ่านฐานข้อมูลโดยมีส้านักงานสารสนเทศของ
คณะ ห้องสมุดประจ้าคณะ และส้านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีหนังสือด้านการบริหารจัดการ
และด้านอื่น ๆ รวมถึงฐานข้อมูลที่จะให้สืบค้น ส่วนระดับคณะมีหนังสือ ต้าราเฉพาะทางที่เป็นหนังสือภาษาไทย
และภาษาอังกฤษ นอกจากนี้มีอุปกรณ์ที่ใช้สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนอย่างพอเพียง
2.3 การจัดการทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม
คณะได้จั ดสรรงบประมาณในการจัดซื้อหนังสือและมีการประสานงานกั บส้านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดซื้อหนังสือ และต้าราที่เกี่ยวข้อง เพื่อบริการให้อาจารย์และนักศึกษาได้ค้นคว้า
และใช้ประกอบการเรียนการสอน ในการติดต่อประสานการจัดซื้อหนังสือนั้น อาจารย์ผู้สอนแต่ละรายวิชามี
ส่วนร่วมในการเสนอแนะรายชื่อหนังสือ ตลอดจนสื่ออื่น ๆ ที่จ้าเป็น คณะมีการจัดสื่อการสอนอื่นเพื่อใช้
ประกอบการสอนของอาจารย์ อาทิ เครื่องมัลติมีเดีย โปรเจคเตอร์ คอมพิวเตอร์ เครื่องฉายสไลด์ เป็นต้น
2.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร
มีเจ้าหน้าที่ประจ้าห้องสมุดของคณะซึ่งประสานงานการจัดซื้อจัดหาหนังสือเพื่อเข้าส้านักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ และท้าหน้าที่ประเมินความพอเพียงของหนังสือ ต้ารา นอกจากนี้มีเจ้าหน้าที่ด้าน
โสตทัศ นู ป กรณ์ ซึ่ง จะอ้า นวยความสะดวกในการใช้สื่ อ ของอาจารย์ ท้า หน้ าที่ ป ระเมิ น ความเพี ย งพอของ
โสตทัศนูปกรณ์
2.4.1 เป้าหมาย
จัดให้มีห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ระบบเครือข่าย แม่ข่าย อุปกรณ์การทดลอง ทรัพยากร สื่อ
และช่องทางการเรียนรู้ที่เพียบพร้อมทันสมัย
2.4.2 การด้าเนินการ
1. จัดเตรียมห้องปฏิบัติการทดลองที่มีเครื่องมือทันสมัย
2. จัดให้มีเครือข่ายและห้องเรียนออนไลน์
3. จัดให้มีห้องสมุดที่สามารถให้บริการทั้งหนังสือ ต้ารา และสื่อดิจิตอล
4. จัดให้มีห้องเรียนที่มีเครื่องอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ที่ทันสมัย
2.4.3 การประเมินผล
1. รวบรวม จัดท้าเป็นสถิติ จ้านวนเครื่องมืออุปกรณ์ ต่อหัวนักศึกษา ชั่วโมงการใช้งาน
ห้องปฏิบัติการ และเครื่องมือ
2. จ้านวนนักศึกษาลงทะเบียนเรียนในวิชาที่มีการฝึกปฏิบัติด้วยอุปกรณ์ต่างๆ
3. สถิติของจ้านวนหนังสือ ต้ารา และสื่อดิจิตอล ที่มีให้บริการ
4. ผลส้ารวจความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการให้บริการทรัพยากรเพื่อการเรียนรู้ และการ
ปฏิบัติการ
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3. การบริหารคณาจารย์
3.1 การรับอาจารย์ใหม่
3.1.1 อาจารย์ประจ้าต้องมีคุณวุฒิเป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548 โดยมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
1. ส้าเร็จการศึกษาทางสาขาวิชาวิศวกรรมชลประทานหรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
2. มีประสบการณ์การสอนทางสาขาวิชาวิศวกรรมชลประทานและการจัดการน้้า
3.1.2 มีความเข้าใจถึงวัตถุประสงค์และเป้าหมายของหลักสูตร
3.1.3 มีความรู้ ทักษะในการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาและมี
ประสบการณ์ท้าวิจัย หรือประสบการณ์ประกอบวิชาชีพในสาขาวิชาที่สอน
3.2 การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร
คณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และผู้สอน จะต้องประชุมร่วมกันในการวางแผนและการจัดการ
เรียนการสอน ประเมินผล และให้ความเห็นชอบการประเมินผลทุกรายวิชา เก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อเตรียมไว้
ส้าหรับการปรับปรุงหลักสูตร ตลอดจนปรึกษาหารือแนวทางที่จะท้าให้บรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ของ
หลักสูตร และได้บัณฑิตเป็นไปตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
3.3 การแต่งตั้งคณาจารย์พิเศษ
ส้าหรับอาจารย์พิเศษถือว่ามีความส้าคัญมาก เพราะจะเป็นผู้ถ่ายทอดประสบการณ์ตรงจากการ
ปฏิบั ติมาให้ กับ นั กศึกษา ดังนั้ น บางรายวิช าที่เห็ นว่ามี ความส้ าคัญส้ าหรับการน้าไประยุกต์ใช้ในสถาน
ประกอบการจะต้องมีการเชิญอาจารย์พิเศษ หรือวิทยากรมาบรรยาย อย่างน้อยรายวิชาละ 3 ชั่วโมงและ
อาจารย์พิเศษนั้น ไม่ว่าจะสอนทั้งรายวิชาหรือบางชั่วโมงจะต้องเป็นผู้มีประสบการณ์ตรง โดยผ่านกระบวนการ
เลือกสรร และการเห็นชอบจากภาควิชา คณะกรรมการบริหารคณะ ตามล้าดับ
4. การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน
4.1 การก้าหนดคุณสมบัติเฉพาะส้าหรับต้าแหน่ง
มีการก้าหนดคุณสมบัติบุคลากร ให้ตรงตามภาระหน้าที่ ที่ต้องรับผิดชอบ โดยคณะกรรมการคัดเลือก
บุคลากรก่อนรับเข้าท้างาน และต้องผ่านการสอบแข่งขันที่ประกอบไปด้วย การสอบข้อเขียน และการสอบ
สัมภาษณ์ โดยข้อสอบให้ความส้าคัญต่อความสามารถในการปฏิบัติงานตามต้าแหน่ง และทัศนคติต่องาน
4.2 การเพิ่มทักษะความรู้เพื่อการปฏิบัติงาน
บุคลากรต้องเข้าใจโครงสร้างและธรรมชาติของหลักสูตร และจะต้องสามารถให้บริการ ให้อาจารย์
สามารถใช้สื่อการสอนได้อย่างสะดวก ซึ่งจ้าเป็นต้องให้มี การฝึกอบรมเฉพาะทาง เพื่อให้เข้าใจแนวปฏิบัติงาน
ของสาขาวิชาต่างๆ
5. การสนับสนุนและการให้ค้าแนะน้านักศึกษา
5.1 การให้ค้าปรึกษาด้านวิชาการและอื่น ๆ แก่นักศึกษา
คณะฯ มีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาให้ แก่นักศึกษาทุกคน โดยนักศึกษาที่มีปัญหาในการเรียน
สามารถปรึกษากับ อาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อขอค้าแนะน้า อาทิ ปัญหาการลงทะเบียนเรียน การเลือกรายวิชาที่
เหมาะสม สถานการณ์รอพินิจ การเรียนเพื่อปรับสภาพ เป็นต้น ทั้งนี้อาจารย์ที่ปรึกษาทุกคนต้องก้าหนดชั่วโมง
การให้ค้าปรึกษา เพื่อให้นักศึกษาเข้าปรึกษาได้
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3. การอุทธรณ์ของนักศึกษา
กรณีที่นั ก ศึกษามีความสงสั ยเกี่ยวกับผลการประเมินในรายวิช าใด สามารถที่จะยื่นค้าร้องขอดู
กระดาษค้าตอบในการสอบ ตลอดจนดูคะแนนและวิธีการประเมินของอาจารย์ในแต่ละรายวิชาได้ การอุทธรณ์
ของนักศึกษาในเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวกับวิชาการ สามารถกระท้าได้ โดย ผ่านช่องทางหลายช่องทาง อาทิ กล่ องรับ
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ทางโทรศัพท์ ทางไปรษณีย์ ทางเว็บบอร์ด เป็นต้น เมื่อฝ่ายวิชาการมีข้อมูล
ดังกล่าวจากการอุทธรณ์ของนักศึกษาก็จะมีกระบวนการพิจารณาเลือกสรร น้าเข้าสู่การพิจารณาของคณะ
กรรมการบริ ห ารคณะเพื่ อ หาแนวทางในการปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ขปั ญ หาต่ า งๆ และมอบหมาย ให้ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบ
ด้าเนินการแก้ไข และแจ้งผลการด้าเนินการ ติดตาม พร้อมกับประเมินผลอย่างต่อเนื่อง
4. ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต
ส้าหรับความต้องการก้าลังคนของสาขาวิชาวิศวกรรมชลประทานและการจัดการน้้า นั้น คาดว่าความ
ต้ อ งการทั้ ง ในภาครั ฐ และเอกชนมี แ นวโน้ ม สู ง ขึ้ น ได้ ก้ า หนดระดั บ ความพึ ง พอใจของผู้ ใ ช้ บั ณ ฑิ ต ของ
ผู้ประกอบการโดยเฉลี่ยอยู่ในระดับ 3.5 จากเกณฑ์การประเมิน 5 ระดับ ทั้งนี้คณะฯโดยความร่วมมือจาก
มหาวิทยาลั ย ฯ จัดการส้ ารวจความต้องการแรงงานและความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตเพื่อน้าข้อมูลมาใช้
ประกอบการปรับปรุงหลักสูตร รวมถึงการศึกษาข้อมูลวิจัยอันเกี่ยวเนื่องกับการประเมินความต้องการของ
ตลาดแรงงาน เพื่อน้ามาใช้ในการวางแผนการรับนักศึกษา
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5. ตัวบ่งชี้ผลการด้าเนินงาน (Key Performance Indicators)
ผลการด้าเนินการบรรลุตามเป้าหมายตัวบ่งชี้ทั้งหมดอยู่ในเกณฑ์ดีต่อเนื่อง 2 ปี การศึกษาเพื่อติดตามการ
ด้าเนินการตาม Thai Qualifications Framework (TQF) ต่อไป ทั้งนี้เกณฑ์การประเมินผ่าน คือ มีการ
ด้าเนินงานตามข้อ 1-5 และอย่างน้อยร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้ผลการด้าเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี
ปีการศึกษา
ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4

ตัวบ่งชี้ผลการด้าเนินงาน

ปีที่ 1

1. อาจารย์ประจ้าหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการประชุม
เพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการด้าเนินงานหลักสูตร
2. มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับมาตรฐาน
คุณวุฒิสาขา / สาขาวิชา
3. มีรายละเอียดของรายวิชา และประสบการณ์ภาคสนาม ตามแบบ มคอ.3
และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุก
รายวิชา
4. จัดท้ารายงานผลการด้าเนินการของรายวิชา และ ประสบการณ์
ภาคสนามตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุด ภาค
การศึกษาที่เปิดสอนให้ ครบทุกรายวิชา
5. จัดท้ารายงานผลการด้าเนินการของหลักสูตรตามแบบ มคอ. 7 ภายใน
60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา
6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่
ก้าหนดใน มคอ. 3 และ มคอ. 4 อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิด
สอนในแต่ละปีการศึกษา
7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือ
การประเมินผลการเรียนรู้จากผลการ ประเมินการด้าเนินงานที่รายงานใน
มคอ.7 ปีที่ผ่านมา
8. อาจารย์ใหม่ทกุ คนได้รับการปฐมนิเทศหรือ
ค้าแนะน้าด้านการจัดการเรียนการสอน
9. อาจารย์ประจ้าทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/ หรือวิชาชีพ
อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
10. จ้านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน ได้รับการพัฒนาวิชาการ
และ/หรือวิชาชีพไม่น้อยกว่า ร้อยละ 50 ต่อปี
11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มตี ่อคุณภาพ
หลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
12. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มตี ่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่นอ้ ยกว่า
3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
รวมตัวบ่งชี้บังคับที่ต้องด้าเนินการ(ข้อ 1-5) ในแต่ละปี
รวมตัวบ่งชี้ในแต่ละปี

X

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

97

X
5
9

5
10

5
10

5
10

5
12

หมวดที่ 8 การประเมิน และปรับปรุงการด้าเนินการของหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน
- การประชุ ม ร่ ว มของอาจารย์ ใ นสาขาวิ ช า เพื่อ แลกเปลี่ ย นความคิ ด เห็ น และขอค้ า แนะน้ า /
ข้อเสนอแนะของอาจารย์ที่มีความรู้ในการใช้กลยุทธ์การสอน
- อาจารย์ผู้รับผิดชอบ/อาจารย์ผู้สอนรายวิชา ขอความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากอาจารย์ท่านอื่น
หลังการวางแผนกลยุทธ์การสอนส้าหรับรายวิชา
- การสอบถามจากนักศึกษา ถึง ประสิทธิผลของการเรียนรู้จากวิธีการที่ใช้ โดยใช้แบบสอบถามหรือ
การสนทนากับกลุ่มนักศึกษา ระหว่างภาคการศึกษา โดยอาจารย์ผู้สอน
- ประเมินจากการเรียนรู้ของนักศึกษา จากพฤติกรรมการแสดงออก การท้ากิจกรรม และผลการสอบ
1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน
- การประเมินการสอนโดยนักศึกษาทุกปลายภาคการศึกษา โดยส้านักทะเบียนและประเมินผล
- การประเมินการสอนของอาจารย์จากการสังเกตในชั้นเรียนถึงวิธีการสอน กิจกรรม งานที่มอบหมาย
แก่นักศึกษา โดยคณะกรรมการประเมินการสอนของภาควิชา
- การประเมินการสอนโดยอาจารย์ผู้ร่วมสอนในรายวิชา จากการสังเกตการณ์สอน
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
2.1 โดยนักศึกษาปัจจุบัน และบัณฑิตผู้ส้าเร็จการศึกษาในหลักสูตร
- การประเมินหลักสูตรในภาพรวม โดยนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ในภาคปลายก่อนส้าเร็จการศึกษาในรูป
แบบสอบถาม หรือการประชุมตัวแทนนักศึกษากับตัวแทนอาจารย์
2.2 โดยผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ปรึกษา และ/หรือจากกรรมการประเมินคุณภาพภายนอก
- การประเมินจากการเยี่ยมชมและข้อมูลในรายงานผลการด้าเนินการหลักสูตร
2.3 โดยนายจ้าง และ/หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอื่นๆ
- แบบประเมินความพึงพอใจต่อคุณภาพของบัณฑิต โดยผู้ใช้บัณฑิต
- การประชุมทบทวนหลักสูตร โดยผู้ทรงคุณวุฒิผู้ใช้งานนักศึกษา บัณฑิตใหม่ นักการศึกษา
3. การประเมินผลการด้าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
มีการประเมินผลการด้าเนินงานตามหลักสูตร ตามดัชนีบ่งชี้ผลการด้าเนินงานที่ระบุในหมวดที่ 7 ข้อ 7 โดย
ด้าเนินการตามเกณฑ์การประกัน คุณภาพการศึกษาของส้านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และ
ตามเกณฑ์ การประกั น คุณ ภาพการศึก ษาภายนอก ของส้ านั กงานรั บ รองมาตรฐานและประเมิน คุ ณภาพ
การศึกษา (สมศ.)
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4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธ์การสอน
1. อาจารย์ประจ้าวิชาทบทวนผลการประเมินประสิทธิผลของการสอนในวิชาที่รับผิดชอบในระหว่างภาค
ปรับปรุงทันทีหลังจากข้อมูลที่ได้รับ เมื่อสิ้นภาคการศึกษา จัดท้ารายงานผลการด้าเนินการรายวิชา (มคอ.3
และหรือ มคอ.5) เสนอหัวหน้าภาควิชาผ่านอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
2. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรติดตามผลการด้าเนินการตามตัวบ่งชี้ผลการด้าเนินงานจากการประเมิน
คุณภาพภายในสาขาวิชา
3. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสรุปผลการด้าเนินการหลักสูตรประจ้าปี (มคอ.7) โดยรวบรวมข้อมูลการ
ประเมินประสิทธิผลของการสอน รายงานรายวิชา รายงานผลการประเมินการสอน และสิ่งอ้านวยความสะดวก
รายงานผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา รายงานผลการประเมินหลักสูตร รายงานผลการประเมิน
คุณภาพภายใน ความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ จัดท้ารายงาน ผลการด้าเนินการหลักสูตรประจ้าปี เสนอ
หัวหน้าภาควิชา
4. ประชุมอาจารย์ประจ้าหลักสูตร พิจารณาทบทวนสรุปผลการด้าเนินการหลักสูตร จากร่างรายงานผล
การด้าเนินการหลักสูตรและความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ ระดมความคิดเห็น วางแผนปรับปรุงการด้าเนินการ
เพื่อใช้ในรอบการศึกษาต่อไป โดยจั ดท้ารายงานผลการด้าเนินการของหลักสู ตร เสนอคณบดีผ่านหัว หน้า
ภาควิชา เพื่อรายงานคณะกรรมการประจ้าคณะ
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ตารางเปรียบเทียบ
ระหว่างหลักสูตรเดิมและหลักสูตรปรับปรุง

100

ตารางเปรียบเทียบระหว่างหลักสูตรเดิมและหลักสูตรปรับปรุง
หัวข้อ
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553(เดิม)
ชื่อหลักสูตร
วิศวกรรมเกษตร แขนงวิศวกรรมดินและน้้า
ชื่อปริญญา วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเกษตร)
วศ.บ. (วิศวกรรมเกษตร)
Bachelor of Engineering (Agricultural
Engineering)
B.Eng. (Agricultural Engineering)
1. โครง 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
30 หน่วยกิต
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. หมวดวิชาเฉพาะ
113 หน่วยกิต
2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
36 หน่วยกิต

2.2 กลุ่มวิชาชีพบังคับ

61

หน่วยกิต

2.3 กลุ่มวิชาชีพเลือก
9
2.4 กลุ่มวิชาเสริมสร้างประสบการณ์ 7
ในวิชาชีพ
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
6
รวมหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 149

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558
วิศวกรรมชลประทานและการจัดการน้้า
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมชลประทานและการ
จัดการน้้า)
วศ.บ. (วิศวกรรมชลประทานและการจัดการน้้า)
Bachelor of Engineering (Irrigation Engineering
and Water Management)
B. Eng. (Irrigation Engineering and Water
Management)
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
113 หน่วยกิต
2.1 วิชาเฉพาะพื้นฐาน
56 หน่วยกิต
2.1.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานทาง
21 หน่วยกิต
คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
2.1.2 กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรม 35 หน่วยกิต
1) กลุ่มวิชาพื้นฐานทาง
25 หน่วยกิต
วิศวกรรมหลัก
2) กลุ่มวิชาพื้นฐานเพิ่มทักษะ 10 หน่วยกิต
ทางวิศวกรรม
2.2 วิชาเฉพาะด้าน
57 หน่วยกิต
2.2.1 กลุ่มวิชาบังคับทางวิศวกรรม 44 หน่วยกิต
1) กลุ่มวิชาบังคับทาง
40 หน่วยกิต
วิศวกรรมหลัก
2) กลุ่มวิชาบังคับบูรณาการ
4 หน่วยกิต
ทางวิศวกรรม
2.2.2 กลุ่มวิชาเลือกทางวิศวกรรม 6 หน่วยกิต
2.2.3 กลุ่มวิชาเสริมสร้างประสบการณ์ 7 หน่วยกิต
ในวิชาชีพ
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
6 หน่วยกิต
รวมหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 149 หน่วยกิต

หัวข้อ
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553(เดิม)
ชื่อหลักสูตร
วิศวกรรมเกษตร แขนงวิศวกรรมดินและน้้า
2. รายวิชา 1. กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
1.1 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
จ้านวน 4 วิชา หน่วยกิตเลือกรวม 3 หน่วยกิต
มีการเปลี่ยนแปลงดังนี้
-ตัดออกจากหลักสูตร
01-110-009 การพัฒนาคุณภาพชีวิต
3(3-0-6)
และสังคม
01-110-011 เศรษฐศาสตร์ทั่วไป
3(3-0-6)
1.2 รายวิชามนุษยศาสตร์
จ้านวน 3 วิชา หน่วยกิตเลือกรวม 3 หน่วยกิต
มีการเปลี่ยนแปลงดังนี้

-เปลี่ยนจากชื่อวิชา
01-210-007 ตรรกวิทยาทั่วไป
3(3-0-6)
2. กลุ่มวิชาภาษา
จ้านวน 9 วิชา หน่วยกิตเลือกรวม 12 หน่วยกิต
มีการเปลี่ยนแปลงดังนี้
- เปลี่ยนจากชื่อวิชา
01-320-001 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
3(3-0-6)
01-320-002 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3(2-2-5)
- เปลี่ยนจากหน่วยกิต
01-320-001 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
3(3-0-6)
01-310-006 การอ่านและการเขียนทางวิชาการ 3(2-2-5)

3. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์
จ้านวน 5 วิชา หน่วยกิตเลือกรวม 6 หน่วยกิต
มีการเปลี่ยนแปลงดังนี้
- ตัดออกจากหลักสูตร

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558
วิศวกรรมชลประทานและการจัดการน้้า
1. กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
1.1 รายวิชาสังคมศาสตร์
จ้านวน 5 วิชา หน่วยกิตเลือกรวม 3 หน่วยกิต
มีการเปลี่ยนแปลงดังนี้
- เพิ่มเข้ามาในหลักสูตร
01-110-004 สังคมกับสิ่งแวดล้อม
3(3-0-6)
01-110-012 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
3(3-0-6)
เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
01-110-013 สังคมกับการเมืองการ
3(3-0-6)
ปกครองไทย
1.2 รายวิชามนุษยศาสตร์
จ้านวน 3 วิชา หน่วยกิตเลือกรวม 3 หน่วยกิต
มีการเปลี่ยนแปลงดังนี้
- เพิ่มเข้ามาในหลักสูตร
01-210-006 มนุษย์กับปรัชญา
3(3-0-6)
01-210-013 วัฒนธรรมไทย
3(3-0-6)
-เปลี่ยนเป็นชื่อวิชา
01-210-007 ตรรกะในชีวิตประจ้าวัน
3(3-0-6)
2. กลุ่มวิชาภาษา
จ้านวน 17 วิชา หน่วยกิตเลือกรวม 12 หน่วยกิต
มีการเปลี่ยนแปลงดังนี้
- เพิ่มเข้ามาในหลักสูตร
01-310-007 การเขียนเชิงวิชาชีพ
3(3-0-6)
01-320-008 การเขียนส้าหรับชีวิตประจ้าวัน 3(2-2-5)
01-330-001 ภาษาจีนพื้นฐาน
3(3-0-6)
01-330-007 สนทนาภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น
3(2-2-5)
01-341-001 ภาษาเขมรเบื้องต้น
3(3-0-6)
01-342-001 ภาษาฮาซาเบื้องต้น
3(3-0-6)
01-343-001 ภาษาพม่าเบื้องต้น
3(3-0-6)
01-344-001 ภาษาเวียดนามเบื้องต้น
3(3-0-6)
-เปลี่ยนเป็นชื่อวิชา
01-320-001 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1 3(2-2-5)
01-320-002 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2 3(2-2-5)
-เปลี่ยนแปลงหน่วยกิต
01-320-001 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1 3(2-2-5)
01-310-006 การอ่านและการเขียนทางวิชาการ 3(3-0-6)
3. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์
จ้านวน 6 วิชา หน่วยกิตเลือกรวม 6 หน่วยกิต
มีการเปลี่ยนแปลงดังนี้
- เพิ่มเข้ามาในหลักสูตร
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หัวข้อ
ชื่อหลักสูตร

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553(เดิม)
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558
วิศวกรรมเกษตร แขนงวิศวกรรมดินและน้้า
วิศวกรรมชลประทานและการจัดการน้้า
09-416-056 พลังงานทางเลือก
3(3-0-6) 09-000-001 ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์และ 3(2-2-5)
เทคโนโลยีสารสนเทศ
09-311-051 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม
3(3-0-6)
4. กลุ่มวิชาพลศึกษาหรือนันทนาการ
4. กลุ่มวิชาพลศึกษาหรือนันทนาการ
จ้านวน 3 วิชา หน่วยกิตเลือกรวม 1 หน่วยกิต
จ้านวน 6 วิชา หน่วยกิตเลือกรวม 1 หน่วยกิต
มีการเปลี่ยนแปลงดังนี้
มีการเปลี่ยนแปลงดังนี้
- เพิ่มเข้ามาในหลักสูตร
01-610-005 การจัดและการบริหารค่ายพักแรม 3(3-0-6)
01-610-006 การฝึกด้วยน้้าหนักเพื่อสุขภาพ 3(2-2-5)
01-610-008 ลีลาศเพื่อสุขภาพ
3(2-2-5)
- เปลี่ยนจากชื่อวิชา
- เปลี่ยนจากชื่อวิชา
09-610-003 นันทนาการเพื่อชีวิตประจ้าวัน 1(0-2-1) 09-610-003 นันทนาการ
1(0-2-1)
5. กลุ่มวิชาบูรณาการ
5. กลุ่มวิชาบูรณาการ
จ้านวน 7 วิชา หน่วยกิตเลือกรวม 5 หน่วยกิต
จ้านวน 10 วิชา หน่วยกิตเลือกรวม 5 หน่วยกิต
มีการเปลี่ยนแปลงดังนี้
มีการเปลี่ยนแปลงดังนี้
- ตัดออกจากหลักสูตร
- เพิ่มเข้ามาในหลักสูตร
01-010-006 ภูมิปัญญาไทยเพื่อชีวิตที
2(2-0-4) 01-000-001 ทักษะทางสังคม
3(3-0-6)
พอเพียง
01-010-009 ทักษะการเรียนรู้สู่ความส้าเร็จ 2(2-0-4)
01-010-011 การจัดและการบริหารค่ายพักแรม 2(2-0-4) 01-010-013 การพัฒนาชีวิตที่เป็นมิตร
2(2-0-4)
06-060-008 ศิลปะการด้าเนินชีวติ
2(2-0-4)
กับสิ่งแวดล้อม
11-110-012 การดูแลสุขภาพครอบครัว
2(1-3-3) 01-010-015 การควบคุมน้้าหนักและรูปร่าง 2(1-2-3)
เพื่อสุขภาพ
01-010-016 มนุษย์กับวิถีชีวิตที่งดงาม
2(2-0-4)
01-310-017 มองโลกผ่านวรรณกรรม
2(2-0-4)
01-310-018 สุนทรียภาพของภาษาไทยใน
2(2-0-4)
บทเพลง
6. กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
6. กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรม
จ้านวน 14 วิชา หน่วยกิตรวม 36 หน่วยกิต
จ้านวน 13 วิชา หน่วยกิตรวม 35 หน่วยกิต
มีการเปลี่ยนแปลงดังนี้
มีการเปลี่ยนแปลงดังนี้
- เพิ่มเข้ามาในหลักสูตร
- เพิ่มเข้ามาในหลักสูตร
04-621-101 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 3(2-3-5) 04-411-101 การปฏิบัติงานเชิงวิศวกรรม
2(0-6-4)
04-210-121 เคมีส้าหรับวิศวกร
3(3-0-6)
- ย้ายมาจากกลุ่มวิชาบังคับทางวิศวกรรม
04-210-122 ปฏิบัติการเคมีส้าหรับวิศวกร 1(0-3-1) 04-110-201 ความแข็งแรงของวัสดุ 1
3(3-0-6)
- เปลี่ยนเป็นรหัสและชือ่ วิชา
04-114-201 ชลศาสตร์
3(3-0-6)
09-111-141 แคลคูลัสส้าหรับวิศวกร 1
3(3-0-6) 04-114-302 ปฏิบัติการชลศาสตร์
1(0-3-1)
09-111-142 แคลคูลัสส้าหรับวิศวกร 2
3(3-0-6) 04-121-201 การส้ารวจ
3(2-3-5)
09-111-243 แคลคูลัสส้าหรับวิศวกร 3
3(3-0-6) 04-831-302 การออกแบบระบบชลประทานแบบ
09-410-141 ฟิสิกส์ส้าหรับวิศวกร 1
3(3-0-6)
ภายใต้ความดัน
2(1-3-5)
09-410-142 ปฏิบัติการฟิสิกส์ส้าหรับวิศวกร 1 1(0-3-1)
- ย้ายมาจากกลุ่มวิชาเลือกทางวิศวกรรม
09-410-143 ฟิสิกส์ส้าหรับวิศวกร 2
3(3-0-6) 04-832-304 การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศทาง
09-410-144 ปฏิบัติการฟิสิกส์ส้าหรับวิศวกร 2 1(0-3-1)
ภูมิศาสตร์ส้าหรับวิศวกร
3(2-3-5)
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ชื่อหลักสูตร

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553(เดิม)
วิศวกรรมเกษตร แขนงวิศวกรรมดินและน้้า
7. กลุ่มวิชาชีพบังคับ
จ้านวน 26 วิชา หน่วยกิตรวม 61 หน่วยกิต
มีการเปลี่ยนแปลงดังนี้
- เพิ่มเข้ามาในหลักสูตร
04-812-304 การออกแบบโครงสร้างอาคาร 3(3-0-6)
เพื่อการเกษตร
04-820-418 วิศวกรรมการแปรรูปผลิตผลเกษตร 3(2-3-5)

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558
วิศวกรรมชลประทานและการจัดการน้้า

7. กลุ่มวิชาบังคับทางวิศวกรรม
จ้านวน 17 วิชา หน่วยกิตรวม 44 หน่วยกิต
มีการเปลี่ยนแปลงดังนี้
- เพิ่มเข้ามาในหลักสูตร
04-110-202 เทคโนโลยีคอนกรีต
3(2-3-5)
04-110-203 ปฏิบัติการทดสอบวัสดุ
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(3-3-6)
- เปลี่ยนเป็นชื่อวิชา
04-112-304 การออกแบบโครงสร้าง
3(3-3-6)
04-811-311 คอมพิวเตอร์ช่วยงานการออกแบบ 3(2-3-5)
เหล็กและไม้
ส้าหรับวิศวกรเกษตร
04-831-304 ปฏิบัติการระบบชลประทาน 1(0-3-1)
04-832-307 การออกแบบคลองและอาคารส่งน้้า
ชลประทาน
3(2-3-5)
04-832-408 วิศวกรรมชลศาสตร์ส้าหรับงานระบบ
ชลประทาน
3(3-0-6)
04-832-409 วิศวกรรมทรัพยากรน้้า
3(3-0-6)
- ย้ายมาจากกลุ่มวิชาเลือกทางวิศวกรรม
04-832-305 การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในงาน
วิศวกรรมชลประทาน
2(1-3-5)
- ตัดออกจากหลักสูตร
04-121-202 ปฏิบัติการส้ารวจ
1(0-3-1)
04-211-201 หลักมูลของวิศวกรรมไฟฟ้า
3(2-3-5)
04-811-201 พื้นฐานทางวิศวกรรมเกษตร 2(2-0-4)
04-811-304 เครื่องจักรกลเกษตร 1
3(2-3-5)
04-811-311 คอมพิวเตอร์ช่วยงานการออกแบบส้าหรับ
วิศวกรเกษตร
3(2-3-5)
04-812-202 สัมมนา
1(0-3-1)
04-812-203 ปฏิบัติการวิศวกรรมดินและน้้า1 1(0-3-1)
04-812-304 การออกแบบโครงสร้างอาคารเพื่อ
การเกษตร
3(3-0-6)
04-812-314 ปฏิบัติการวิศวกรรมดินและน้้า 2 1(0-3-1)
04-812-315 ปฏิบัติการออกแบบระบบ
1(0-3-1)
ชลประทาน
04-820-418 วิศวกรรมการแปรรูป
3(2-3-5)
ผลิตผลเกษตร
- ย้ายไปกลุ่มพื้นฐานทางวิศวกรรม
04-110-201 ความแข็งแรงของวัสดุ
3(3-0-6)
04-114-201 ชลศาสตร์
3(3-0-6)
04-114-302 ปฏิบัติการชลศาสตร์
1(0-3-1)
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ชื่อหลักสูตร

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553(เดิม)
วิศวกรรมเกษตร แขนงวิศวกรรมดินและน้้า

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558
วิศวกรรมชลประทานและการจัดการน้้า
04-121-201 การส้ารวจ
3(3-0-6)
04-812-312 ออกแบบระบบชล
3(3-0-6)
ประทานแบบภายใต้ความดัน
- ย้ายไปกลุ่มวิชาเลือกทางวิศวกรรม
04-812-306 การไหลในทางน้้าเปิด
3(3-0-6)
04-831-303 เครื่องสูบน้้าและระบบสูบน้้า 3(3-0-6)

8. กลุ่มวิชาชีพเลือก
จ้านวน 14 วิชา หน่วยกิตเลือกรวม 9 หน่วยกิต
มีการเปลี่ยนแปลงดังนี้
- เพิ่มเข้ามาในหลักสูตร
04-812-425 การพัฒนาแหล่งน้้า
3(3-0-6)

8. กลุ่มวิชาเลือกทางวิศวกรรม
จ้านวน 9 วิชา หน่วยกิตเลือกรวม 6 หน่วยกิต
มีการเปลี่ยนแปลงดังนี้
- เพิ่มเข้ามาในหลักสูตร
04-110-407 วิศวกรรมก่อสร้างและการจัดการ 3(3-0-6)
04-111-304 วิศวกรรมฐานราก
3(3-0-6)
04-113-301 วิศวกรรมการทาง
3(3-0-6)
04-832-306 การส้ารวจข้อมูลระยะไกลเบื้องต้น3(3-0-6)
04-832-410 การวางโครงการชลประทาน
3(3-0-6)
04-832-411 การจัดการน้้าท่วมและภัยแล้ง 3(3-0-6)
04-832-412 การออกแบบเขื่อนขนาดเล็ก
และอาคารควบคุมน้า้
3(3-0-6)
09-111-337 สมการเชิงอนุพันธ์
3(3-0-6)
- ย้ายมาจากกลุม่ วิชาชืพบังคับ
04-831-303 เครื่องสูบน้้าและระบบสูบน้้า
3(3-0-6)
04-832-303 การไหลในทางน้้าเปิด

3(3-0-6)

- ตัดออก
04-812-307 วิศวกรรมน้้าใต้ดิน
3(3-0-6)
04-812-309 วิศวกรรมการจัดการทรัพยากร
ดินและน้้า
3(3-0-6)
04-812-311 การออกแบบระบบชลประทาน
แบบผิวดิน
3(3-0-6)
04-812-317 การออกแบบระบบให้น้าภูมิทัศน์
และสนามกอล์ฟ
3(3-0-6)
04-812-423 วิศวกรรมการอนุรักษ์ดินและน้้า 3(3-0-6)
04-812-425 การพัฒนาแหล่งน้้า
3(3-0-6)
04-812-428 หัวข้อคัดสรรทางวิศวกรรม
ดินและน้้า
3(3-0-6)
- ย้ายไปกลุ่มวิชาบังคับทางวิศวกรรม
04-812-322 การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในงาน
วิศวกรรมดินและน้า้
2(1-3-5)
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ชื่อหลักสูตร

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553(เดิม)
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558
วิศวกรรมเกษตร แขนงวิศวกรรมดินและน้้า
วิศวกรรมชลประทานและการจัดการน้้า
9. กลุ่มวิชาสร้างเสริมประสบการณ์ในวิชาชีพ
9. กลุ่มวิชาสร้างเสริมประสบการณ์ในวิชาชีพ
จ้านวน 5 วิชา หน่วยกิตรวม 7 หน่วยกิต
จ้านวน 6 วิชา หน่วยกิตรวม 7 หน่วยกิต
มีการเปลี่ยนแปลงดังนี้
มีการเปลี่ยนแปลงดังนี้
ส้าหรับผู้มีคุณสมบัติตามข้อ 2.2.1 (หมวดที่ 3)
แผนที่ 1
- เปลี่ยนจากรหัส-ชื่อวิชา
ส้าหรับผู้มีคุณสมบัติตามข้อ 2.2.1 (หมวดที่ 3)
04-811-403 สหกิจศึกษาทางวิศวกรรมเกษตร 6(0-40-0)
- เปลี่ยนเป็นรหัส-ชื่อวิชา
- ตัดออกจากหลักสูตร
04-000-401 สหกิจศึกษา
6(0-40-0)
04-000-301 การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา1(0-2-1)
- เพิ่มเข้ามาในหลักสูตร
04-000-302 การเตรียมความพร้อมฝึก 1(0-2-1)
ประสบการณ์วิชาชีพ
04-000-403 สหกิจศึกษาต่างประเทศ
6(0-40-0)
แผนที่ 2
ส้าหรับผู้มีคุณสมบัติตามข้อ 2.2.1 (หมวดที่ 3)
- เพิ่มเข้ามาในหลักสูตร
04-000-302 การเตรียมความพร้อมฝึก 1(0-2-1)
ประสบการณ์วิชาชีพ
04-000-303 ฝึกงาน
3(0-40-0)
04-000-304 ฝึกงานต่างประเทศ
6(0-40-0)
04-000-402 ปัญหาพิเศษจากสถาน
3(0-6-3)
ประกอบการ
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ตารางเปรียบเทียบระหว่างรายวิชาของ มคอ.1 กับ รายวิชาของหลักสูตรปรับปรุง
รายวิชาใน มคอ. 1
รายวิชาในหลักสูตรปรับปรุง
(1) กลุ่มความรู้ด้านวิศวกรรมโครงสร้างและวัสดุ (Structural Engineering & Materials)
การวิเคราะห์และออกแบบโครงสร้าง
1. 04-112-201 ทฤษฎีโครงสร้าง
3(3-0-6)
Theory of Structures
2. 04-112-302 การวิเคราะห์โครงสร้าง
3(3-0-6)
Structural Analysis
3. 04-112-303 การออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก 4(3-3-6)
Reinforced Concrete Design
4. 04-112-304 การออกแบบโครงสร้างเหล็กและไม้ 4(3-3-6)
Steel and Timber Design
5. 04-832-307 การออกแบบคลองและอาคารส่งน้้า
ชลประทาน
3(2-3-5)
Design of Canal and Irrigation Water
Conveyance Structures
(2) กลุ่มความรู้ด้านวิศวกรรมปฐพี และชลศาสตร์ (Soil & Hydraulic Engineering)
วิศวกรรมปฐพี
1. 04-111-202 ปฐพีกลศาสตร์
3(3-0-6)
Soil Mechanics
2. 04-111-303 ปฏิบัติการปฐพีกลศาสตร์
1(0-3-1)
Soil Mechanics Laboratory
วิศวกรรมชลศาสตร์
1. 04-114-201 ชลศาสตร์
3(3-0-6)
Hydraulics
2. 04-114-302 ปฏิบัติการชลศาสตร์
1(0-3-1)
Hydraulic Laboratory
3. 04-832-408 วิศวกรรมชลศาสตร์ส้าหรับงานระบบ
ชลประทาน
3(3-0-6)
Hydraulic Engineering for Irrigation
System
(๓) กลุ่มความรู้ด้านวิศวกรรมส้ารวจ และการจัดการ(Surveying & Engineering Management)
วิศวกรรมส้ารวจ
1. 04-121-201 การส้ารวจ
3(2-3-5)
Surveying
การบริหารงานก่อสร้าง
1. 04-110-407 วิศวกรรมก่อสร้างและการจัดการ 3(3-0-6)
Construction Engineering and
Management
วิศวกรรมทาง
1. 04-113-301 วิศวกรรมการทาง
3(3-0-6)
Highway Engineering
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ภาคผนวก ข
ประวัติ ประสบการณ์การสอน และผลงานทางวิชาการ
ของอาจารย์ประจ้าหลักสูตร

ประวัติและผลงานทางวิชาการ
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ประวัติและผลงานทางวิชาการ
1. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)
นายศุภชัย กฤตสุทธาชีวะ
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)
Mr. Supachai Krittasudthacheewa
2. ต้าแหน่ง
อาจารย์ ประจ้าภาควิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์
3. หน่วยงานและสถานที่ท้างาน
ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
39 หมู่ 1 ถนนรังสิต – นครนายก ต้าบลคลองหก อ้าเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12110
โทรศัพท์ 02 549 3580 โทรสาร 02 549 3581
4. ประวัติการศึกษา
คุณวุฒิ
ปี พ.ศ.
ชื่อสถานศึกษาและประเทศ
ที่ จบ
วศ.ม. (วิศวกรรมทรัพยากรน้้า)
2541 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประเทศไทย
วศ.บ. (วิศวกรรมชลประทาน)
2536 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประเทศไทย
5. ประสบการณ์สอน
5.1 การสอน
-พ.ศ. 2547-2550 อาจารย์ประจ้าภาควิชาวิศวกรรมดินและน้้า คณะวิศวกรรมและ
เทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
-พ.ศ. 2550-ปัจจุบัน อาจารย์ประจ้าภาควิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
5.2 รายวิชาที่ท้าการสอน
1. การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในงานวิศวกรรมชลประทาน
2. ปฐพีกลศาสตร์
3. การไหลในทางน้้าเปิด
4. การออกแบบคลองและอาคารส่งน้้าชลประทาน
6. ผลงานทางวิชาการ/ต้ารา
1. ศุภชัย กฤตสุทธาชีวะ สัจจะชาญ พรัดมะลิ อภิรัฐ ปิ่นทอง. โค้งอัตราการไหล-ช่วงเวลาเชิงภูมิภาค
ส้าหรับลุ่มน้้าชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก. โครงการวิจัยทุนงบประมาณแผ่นดิน (วช.) ปีงบบประมาณ 2550.
2. วี ร ะพงษ์ ครู ส่ ง ศุ ภ ชั ย กฤตสุ ท ธาชี ว ะ. ชุ ด สาธิ ต การระบายน้้ า แบบใต้ ดิ น . โครงการวิ จั ย ทุ น
งบประมาณผลประโยชน์ ปีงบบประมาณ 2549.
3. อภิรัฐ ปิ่นทอง ศุภชัย กฤตสุทธาชีวะ 2548. การศึกษาการเปลี่ยนแปลงปริมาณน้้าท่าโดยตรงด้วย
วิธีการหาหมายเลขโค้งน้้าท่าร่วมกับระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์(GIS). วารสารการประชุมวิชาการสมาคม
วิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 6 พศ. 2548.
4. สัจจะชาญ พรัดมะลิ ธวิช บูรณธนิต ศุภชัย กฤตสุทธาชีวะ 2547. โค้งอัตราการไหล-ช่วงเวลาเชิง
ภูมิภาค ส้าหรับลุ่มน้้าปิงตอนบน. วารสารชมรมนักอุทกวิทยาไทย.
5. อภิรัฐ ปิ่นทอง ศุภชัย กฤตสุทธาชีวะ. การประเมินประสิทธิภาพของระบบมินิสปริงเกอร์ในสวนส้ม
จังหวัดก้าแพงเพชร. โครงการวิจัยทุนงบประมาณผลประโยชน์ ปีงบบประมาณ 2546.
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6. การไหลในทางน้้าเปิด เอกสารประกอบการสอน สาขาวิศวกรรมดินและน้้า ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
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ประวัติและผลงานทางวิชาการ
1. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)
นายประชุม ค้าพุฒ
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)
Mr.Prachoom Khamput
2. ต้าแหน่ง
อาจารย์ ประจ้าภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์
3. หน่วยงานและสถานที่ท้างาน
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
39 หมู่ 1 ถนนรังสิต – นครนายก ต้าบลคลองหก อ้าเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12110
โทรศัพท์ 02 549 3417
4. ประวัติการศึกษา
คุณวุฒิ
ปี พ.ศ.
ชื่อสถานศึกษาและประเทศ
ที่ จบ
วศ.ม. (วิศวกรรมโยธา)
2544 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา)
2540 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
5. ประสบการณ์สอน
5.1 การสอน
พ.ศ. 2545-ปัจจุบัน อาจารย์ประจ้าภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
5.2 รายวิชาที่ท้าการสอน
1. การทดสอบวัสดุ
2. ความแข็งแรงของวัสดุ
3. การวิเคราะห์โครงสร้าง
6. ผลงานทางวิชาการ/ต้ารา
6.1 บทความวิชาการ
1. Rungthongbaisuree, S., Khamput, P., and Ketratanaborvorn, T. : Causes of Damage of
Electric Tower in Thailand; Proc. of Second Asia/Pacific Conference on Durability of
Building Systems : Harmonised Standards and Evaluation, Vol. 1, Bandung, Indonesia,
July, 2000, pp. 16-1 ~ 16-9.
2. Rungthongbaisuree, S., and Khamput, P. : Methods for Maintenance of
Transmission Towers; Proc. of the Fourth Regional Symposium on Infrastructure
Development in Civil Engineering (RSID4), Bangkok, Thailand, April, 2003, pp. A2-45 ~
A2-54.
3. Khamput, P. : A Study of Compressive Strength of Concrete used Quarry Dust to
Replace Sand; Technology and Innovation for Sustainable Development Conference
(TISD2006), Khon Kaen, Thailand, January 25-26, 2006, pp. 108-110.
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4. Boksuwan, A., and Khamput, P. : A Study of Mixing Natural Rubber in Concrete
Block for Developing Strength and Thermal Insulation Properties; The 3rd
International Symposium on Sustainable Energy System, Kyoto, Japan, August 30September 1, 2006, pp. 212. (Poster Presentation)
5. Pradmali, S., and Khamput, P. : Regional Analysis of Load Duration Curve for
Upper Ping River Basin; 3rd APHW Conference “Wise Water Resource Management
towards Sustainable Growth and Poverty Reduction”, Bangkok, Thailand, October1618, 2006, pp. 393. @
6. Khamput, P. : Using Latex from Para-Rubber for Developing Strength and
Thermal Insulation Properties of Concrete Block; Asian Symposium on Materials
and Processing 2006 (ASMP 2006), Bangkok, Thailand, November 9-10, 2006, pp. 23.
7. Malai, A., and Khamput, P. : Development of Rubber Natural Concrete Block for
Thermal Insulation and Energy Saving Purpose; The 2nd Joint International
Conference on “Sustainable Energy and Environment (SEE 2006)”, Bangkok, Thailand,
November 21-23, 2006, pp. 1009-1014.
8. Khamput, P. : A Study of Using Natural Rubber Mixed in Moderate Lightweight
Concrete; Asian Workshop on Polymer Processing 2006 (AWPP 2006), Bangkok,
Thailand, December 6-8, 2006, pp. 257-260.
9. Khamput, P. and Wanthong, P. : Using Para-Rubber Mixed in Moderate Lightweight
Concrete; International Conference on Mining, Materials, and Petroleum Engineering:
The Frontiers of Technology (ICFT-2007), Phuket, Thailand, May 10-12, 2007, pp. 23.
10.Khamput, P. : A Study of Properties of Composite Boards Made from Coir Fiber
and Polyethylene; The 2nd International Conference on Advances in Petrochemicals
and Polymers (ICAPP 2007), Bangkok, Thailand, June 25-28, 2007, pp. 329. (Poster
Presentation)
11.Khamput, P., Ruayruay, E. and Wanthong, P. : A Study of Properties of Composite
Boards Made from Coir Fiber and Polyethylene; Asian-Pacific Regional Conference
on Practical Environmental Technology (APRC 2007), Khon Kaen, Thailand, August 1-2,
2007, pp. 70.
12.Khamput, P., Wanthong, P. and Kumnuantip, Ch. : A Study of Para-Rubber Plate as
Load-Transfer Material in Compression Test of Concrete Specimens;
International Conference on Engineering, Applied Sciences, and Technology (ICEAST
2007), The Swissôtel Le Concorde, Bangkok, Thailand, November 21-23, 2007, pp. 448451.
13.Khamput, P. : Compressive Strength of Mortars Mixing with Fly Ash and Crushed
Dust; International Conference on Engineering, Applied Sciences, and Technology
(ICEAST 2007), The Swissôtel Le Concorde, Bangkok, Thailand, November 21-23, 2007,
pp. 452-455.
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14.Lawsuriyonta, M., Kumput, P., Rasilamlert, M. and Yamchaiya, P. : A Study of Forming
Materials from Coir Mixing with Natural Rubber; Eco-Energy and Materials Science
and Engineering Symposium (5th EMSES 2007), Asia Pattaya Hotel, Pattaya, Thailand,
November 21-24, 2007, pp. 178-180. (Poster Presentation)
15.Khamput, P. and Wanthong, P. : Composite Material from High Density
Polyethylene and Coconut Coir Powder; Eco-Energy and Materials Science and
Engineering Symposium (5th EMSES 2007), Asia Pattaya Hotel, Pattaya, Thailand,
November 21-24, 2007, pp. 191-194. (Poster Presentation)
16.Khamput, P. and Wanthong, P. : A Study of Properties of Lightweight Mortar Mixing
with Low Ammonia Concentrated Latex from Natural Rubber; The Second
GMSARN International Conference 2007 on Sustainable Development: Challenges and
Opportunities for the Greater Mekong Subregion, Ambassador City Jomtien Hotel,
Pattaya, Thailand, December 12-14, 2007, ME-07.
17.Khamput, P. and Wanthong, P. : A Study of Mortar mixing with Medium Ammonia
Concentrated Latex; The 2nd Technology and Innovation for Sustainable
Development Conference (TISD 2008), Khon Kaen, Thailand, January 28-29, 2008, pp.
134-138.
18.Khamput, P. : Strength Properties of Adobe Mixing with Rice Husk Ash; ASEAN
COST+3: New Energy Forum for Sustainable Environment (NEFSE), Kyoto, Japan, May
25-27, 2008, pp. 57-58.
19.Khamput, P. and Suweero, K. : Properties of Lightweight Mortar Mixing with Low
Ammonia Concentrated Latex from Natural Rubber; Eco-Energy and Materials
Science and Engineering Symposium (7th EMSES 2009), Chiang Mai, Thailand,
November 19-22, 2009, p. 60. (Poster Presentation)
20.Khamput, P. and Suweero, K. : A Study of Compressive Strength of Concrete used
Dolomite to Replace Sand; The 5th PSU-UNS International Conference on
Engineering and Technology (ICET-2011), Merlin Beach Resort Hotel, Tritrang Beach,
Phuket, Thailand, May 2-3, 2011, p. 100.
6.2 งานวิจัย
ล้าดับที่

ปี งปม.

ชื่อเรื่อง

สถานภาพ

หน่วยงาน

หัวหน้าโครงการ

งปม.แผ่นดิน
มทร.ธัญบุรี
งปม.แผ่นดิน
มทร.ธัญบุรี

1

2546

อุปกรณ์ช่วยแค็บหัวแท่งตัวอย่างทดสอบคอนกรีต

2

2548

ชุดทดสอบปริมาณความชื้นในดินโดยระบบดิจิตอล หัวหน้าโครงการ
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ล้าดับที่

ปี งปม.

ชื่อเรื่อง

สถานภาพ

หน่วยงาน

หัวหน้าโครงการ

สกอ.
(ภาคกลาง
ตอนบน)
งปม.แผ่นดิน
มทร.ธัญบุรี
สกอ.
(ภาคกลาง
ตอนบน)
งปม.จ.ปทุมธานี
งปม.จ.ปทุมธานี

3

2548

การศึกษาคุณสมบัติของแผ่นยิปซัมเสริมใยอ้อย
และใยมะพร้าว

4

2549

รางระบายน้้าส้าเร็จรูปหน้าตัดการไหลแบบประสม หัวหน้าโครงการ

5

2549

หัวหน้าโครงการ

6
7

2549
2549

8

2550

9

2550

10
11

2550
2550

12

2550

การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวิชาการและการศึกษา
ความเป็นไปได้ในการสัญจรทางน้้าของคลองรังสิต
จังหวัดปทุมธานี
รางระบายน้้าส้าเร็จรูปหน้าตัดการไหลแบบประสม
การศึกษาความเป็นไปได้ในการคมนาคมทางน้้าใน
คลองรังสิต
การปรับปรุงคุณสมบัติการเป็นฉนวนกันความร้อน
ของคอนกรีตมวลเบาแบบมีฟองอากาศ-อบไอน้้า
โดยใช้น้ายางธรรมชาติ
การใช้น้ายางพารามาปรับปรุงสมบัติด้านก้าลังและ
การเป็นฉนวนป้องกันความร้อนของคอนกรีตมวล
เบาและคอนกรีตบล็อก เพื่อพัฒนางานวัสดุ
ก่อสร้างและหนึ่งต้าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์
การศึกษาสมบัติของมอร์ต้าร์ผสมน้้ายางพารา
การใช้น้ายางพาราพัฒนาสมบัติทางกายภาพและ
ทางกลของคอนกรีตบล็อก
อิฐปูพื้นภายนอกอาคารเพื่อลดอุณหภูมิ

13

2551

หัวหน้าโครงการ

14

2551

15
16

2551
2551

17

2552

การใช้ดินขาวผสมในคอนกรีตมวลเบาแบบ
ปานกลาง
การใช้น้ายางธรรมชาติและเส้นใยธรรมชาติพัฒนา
คุณสมบัติของอิฐดินดิบเพื่องานวัสดุก่อสร้างเชิง
อนุรักษ์พลังงาน
ผลิตภัณฑ์คอนกรีตบล็อกดินขาว
การศึกษาสายพันธุ์ ระบบการผลิต การตลาด และ
คุณภาพมะละกอของเกษตรกรในจังหวัดปทุมธานี
นครนายก และปราจีนบุรี
การพัฒนาอิฐปูพื้นภายนอกอาคารเพื่อลดอุณหภูมิ

18

2553

การศึกษาคอนกรีตบล็อกมวลเบาผสมเถ้าแกลบ
เสริมแผ่นยางธรรมชาติ

หัวหน้าโครงการ
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หัวหน้าโครงการ
หัวหน้าโครงการ
หัวหน้าโครงการ

งปม.แผ่นดิน
มทร.ธัญบุรี

หัวหน้าโครงการ

งปม.แผ่นดิน
มทร.ธัญบุรี

หัวหน้าโครงการ
หัวหน้าโครงการ

MTEC
สกว.
(SPR)
สกอ.
(เชิงพาณิชย์)
งปม.แผ่นดิน
มทร.ธัญบุรี
งปม.แผ่นดิน
มทร.ธัญบุรี

หัวหน้าโครงการ

หัวหน้าโครงการ
หัวหน้าโครงการ
หัวหน้าโครงการ

MTEC
สกว.

หัวหน้าโครงการ

สกอ.
(เชิงพาณิชย์)
งปม.แผ่นดิน
มทร.ธัญบุรี

ล้าดับที่

ปี งปม.

ชื่อเรื่อง

สถานภาพ

หน่วยงาน

19

2553

ผลิตภัณฑ์คอนกรีตบล็อกผสมกากดินขาว
คุณภาพต่้า

หัวหน้าโครงการผู้เชี่ยวชาญ

สวทช.
(iTAP)

20

2553

21

2553

หัวหน้าโครงการผู้เชี่ยวชาญ
หัวหน้าโครงการ

22

2553

ผลิตภัณฑ์คอนกรีตบล็อกผสมเศษผลิตภัณฑ์
พลาสติกอีวีเอ
การใช้น้ายางวัลคาไนซ์ส้าหรับพัฒนาสมบัติของ
คอนกรีตบล็อกผสมเถ้าแกลบจากโรงไฟฟ้าชีวมวล
การศึกษาการป้องกันสารพิษจากบ่อฝังกลบขยะซึม
ลงน้้าใต้ดินโดยใช้น้ายางธรรมชาติ

23

2554

หัวหน้าโครงการ

24

2554

25

2554

26

2554

การพัฒนาคอนกรีตบล็อกผสมเศษผลิตภัณฑ์
พลาสติกอีวีเอเพื่อเป็นฉนวนป้องกันความร้อน
การวิจัยพัฒนาภูมิปัญญาอิฐก่อสร้างจากแหล่ง
เหมืองแร่ดินขาว
การใช้น้ายางพาราเพื่อพัฒนาสมบัติของคอนกรีต
บล็อกผสมเศษพลาสติกเอทธิลีนไวนิลอะซิเตทใน
งานก่อผนังฉาบปูน
โครงการผลิตภัณฑ์บล็อกประสานจากกากดินขาว

สวทช.
(iTAP)
สกว.
(SPR)
สกอ.
(ภาคกลาง
ตอนบน)
งปม.แผ่นดิน
มทร.ธัญบุรี
สกอ.

27

2554

โครงการบ้านส้าเร็จรูปทรงโดมเพื่อผู้ประสบภัย

หัวหน้าโครงการ

28

2555

หัวหน้าโครงการ

29

2555

30

2555

การใช้ยางธรรมชาติส้าหรับพัฒนาผลิตภัณฑ์พารา
ชิงเกิ้ลรูฟ
ความพึงพอใจในการใช้ปัจจัยสนับสนุนการเรียน
การสอนของนักศึกษา กรณีศึกษา : ภาควิชา
วิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
การพัฒนาบ้านส้าเร็จรูปทรงโดมเพื่อผู้ประสบภัย

31

2555

ผลิตภัณฑ์แผ่นพื้นคอนกรีตส้าเร็จรูปมวลเบาผสม
หินฝุ่น

หัวหน้าโครงการ
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หัวหน้าโครงการ

หัวหน้าโครงการ
หัวหน้าโครงการ

สกว.
(SPR)

หัวหน้าโครงการ

สวทช.
(iTAP)
สวทช.
(iTAP)
งปม.แผ่นดิน
มทร.ธัญบุรี
งปม.เงินรายได้
วิศวกรรมศาสตร์

หัวหน้าโครงการ

หัวหน้าโครงการ

สกอ.
(SP2)
สกอ.
(SP2)

ประวัติและผลงานทางวิชาการ
1. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) นายธีระพงษ์ ควรค้านวน
(ภาษาอังกฤษ) Mr.Thirapong Kuankhamnuan
2. ต้าแหน่ง อาจารย์
3. หน่วยงานและสถานที่ท้างาน
ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
เลขที่ 39 ม.1 ต.คลองหก อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110
โทรศัพท์ 0 2549 3580
4. การศึกษา
คุณวุฒิ

ปี พ.ศ. ที่จบ

ชื่อสถานศึกษาและประเทศ

วศ.ม. (วิศวกรรมชลประทาน)
2543
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประเทศไทย
วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา)
2549
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประเทศไทย
วท.บ. (เทคโนโลยีชนบท)
2538
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประเทศไทย
ศศ.บ. (รัฐศาสตร์)
2540
มหาวิทยาลัยรามค้าแหง ประเทศไทย
5. ประสบการณ์สอน
5.1 การสอน
-พ.ศ. 2545-2549 อาจารย์ประจ้าสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิชาโยธา สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
วิทยาเขตสุพรรณบุรี
-พ.ศ. 2549-2550 อาจารย์ประจ้าภาควิชาวิศวกรรมดินและน้้า คณะวิศวกรรมและ
เทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
-พ.ศ. 2550-ปัจจุบัน อาจารย์ประจ้าภาควิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
5.2 รายวิชาที่ท้าการสอน
1. ชลศาสตร์
2. อุทกวิทยา
3. วิศวกรรมการระบายน้้าและการป้องกันน้้าท่วม
4. การส้ารวจ
6. ผลงานทางวิชาการ/ต้ารา
วีระพงษ์ ครูส่ง และ ธีระพงษ์ ควรค้านวน. 2551. การศึกษาผลของการติดตั้งถังความดันต่อสมรรถนะของ
เครื่องสูบน้้า. บทความวิจัยเสนอในการประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลวิชาการ
ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 27-29 สิงหาคม 2551. ณ โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา จังหวัดตรัง.
ธีระพงษ์ ควรค้านวน และ สุนทร เฉินประยูร. 2556. การประยุกต์ใช้แบบจ้าลอง HEC-ResSim ช่วยในการ
บริหารงานอ่างเก็บน้้าโครงการส่งน้้าและบ้ารุงรักษาล้าพระเพลิง.
บทความวิจัยน้าเสนอในการ
ประชุมวิชาการสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 14 ระหว่างวันที่ 1-4 เมษายน
2556. ณ โรงแรมหัวหินแกรนด์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์.
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ธีระพงษ์ ควรค้านวน พิทวัฒน์ น้้าจันทร์ และธนรัตน์ แก้วพิพิธภัณฑ์. 2557. การประมาณค่าคงที่ส้าหรับ
ศึกษาการเคลื่อนตัวของน้้าหลากในสมการ Muskingum ในแม่น้าวังบางช่วง .
บทความวิจัย
น้าเสนอในการประชุมวิชาการสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 15 ระหว่างวันที่ 2-4
เมษายน 2557. ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา.
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ประวัติและผลงานทางวิชาการ
1. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) นายอภิรัฐ ปิ่นทอง
(ภาษาอังกฤษ) Mr.Apirat Pinthong
2. ต้าแหน่ง อาจารย์
3. หน่วยงานและถานที่ท้างาน
ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
เลขที่ 39 ม.1 ต.คลองหก อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110
โทรศัพท์ 0 2549 3580
4. การศึกษา
คุณวุฒิ
วศ.ม. (วิศวกรรมชลประทาน)
วท.บ. (ปฐพีวิทยา)

ปี พ.ศ. ที่จบ
ชื่อสถานศึกษาและประเทศ
2545
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประเทศไทย
2539
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง ประเทศไทย

5. ประสบการณ์สอน
5.1 การสอน
-พ.ศ. 2546-2550 อาจารย์ประจ้าภาควิชาวิศวกรรมดินและน้้า คณะวิศวกรรมและ
เทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
-พ.ศ. 2550-ปัจจุบัน อาจารย์ประจ้าภาควิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
5.2 รายวิชาที่ท้าการสอน
1. การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ส้าหรับวิศวกร
2. วิศวกรรมชลประทานและการระบายน้้า
3. การออกแบบระบบการปลูกพืชไร้ดิน
6. ผลงานทางวิชาการ/ต้ารา
6.1บทความวิชาการ
1. การติดตามความแห้งแล้งด้วยดัชนี Palmer Drought Severity Index ในลุ่มน้้าชี การประชุม
วิชาการสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 15 ประจ้าปี 2557
2. การเปรียบเทียบการออกแบบระบบชลประทานฉีดฝอยส้าหรับภูมิ ทัศน์ด้วยโปรแกรม Eagle Point
2009, Land F/X 2009 และ RainCAD V.5 การประชุมวิชาการสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่ง
ประเทศไทย ครั้งที่ 14 ประจ้าปี 2556
3. การออกแบบระบบให้น้าแบบฉีดฝอยส้าหรับภูมิทัศน์ด้วยโปรแกรม RainCAD, การประชุมวิชาการ
สมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 9 ประจ้าปี 2551
4. การประเมินความแห้งแล้งด้วยดัชนีความแห้งแล้งโดยใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) ในลุ่มน้้าแม่
กลอง, วารสารชมรมอุทกวิทยาไทย ประจ้าปี 2546 หน้า 283-297
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5. การศึกษาการเปลี่ยนแปลงปริมาณน้้าท่าโดยตรงด้วยวิธีการหาหมายเลขโค้งน้้าท่า ร่วมกับระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) กรณีศึกษาลุ่มน้้าย่อยแม่กวงในลุ่มน้้าแม่น้าปิง , การประชุมวิชาการ
สมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย ประจ้าปี 2550
6.2 ต้ารา
1. หนังสือระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) ; ISBN 978-974-625-425-0
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ประวัติและผลงานทางวิชาการ
1. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) นายวีระพงษ์ ครูส่ง
(ภาษาอังกฤษ) Mr.Weeraphong Krusong
2. ต้าแหน่ง อาจารย์
3. หน่วยงานและถานที่ท้างาน
ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
เลขที่ 39 ม.1 ต.คลองหก อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110
โทรศัพท์ 0 2549 3580
4. การศึกษา
คุณวุฒิ
ปี พ.ศ. ที่จบ
ชื่อสถานศึกษาและประเทศ
M.Eng.(Irrigation Engineering)
2534
Katholieke Universitiet, Lueven.Belgium
วท.บ. (เกษตรศาสตร์)
2523
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
5. ประสบการณ์สอน
5.1 การสอน
-พ.ศ. 2535-2546 อาจารย์ประจ้าภาควิชาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร และวิศวกรรมหลังการเก็บ
เกี่ยวและแปรสภาพ คณะวิศวกรรมและเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
-พ.ศ. 2546-2550 อาจารย์ประจ้าภาควิชาวิศวกรรมดินและน้้า คณะวิศวกรรมและ
เทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
-พ.ศ. 2550-ปัจจุบัน อาจารย์ประจ้าภาควิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
5.2 รายวิชาที่ท้าการสอน
1. เครื่องสูบน้้าและระบบสูบน้้า
2. การออกแบบระบบชลประทานแบบฉีดฝอยและแบบหยด
3. ปฏิบัติการออกแบบระบบชลประทาน
4. ปฏิบัติการวิศวกรรมดินและน้้า 2
6. ผลงานทางวิชาการ/ต้ารา
วีระพงษ์ ครูส่ง และ ธีระพงษ์ ควรค้านวน. 2551. การศึกษาผลของการติดตั้งถังความดันต่อสมรรถนะของ
เครื่องสูบน้้า. บทความวิจัยเสนอในการประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลวิชาการ
ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 27-29 สิงหาคม 2551. ณ โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา จังหวัดตรัง.
ต้ารา เครื่องสูบน้้าและระบบสูบน้้า(Water Pump and Pumping System) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลธัญบุรี
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ภาคผนวก ค
กฎ ระเบียบ ข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาในระดับปริญญาตรี
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ภาคผนวก ง
ตารางสมรรถนะของสาขาวิชาวิศวกรรมชลประทานและการจัดการน้้า
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ตารางสรุปการวิเคราะห์หลักสูตรแบบสมรรถนะสาขาวิชาวิศวกรรมชลประทานและการจัดการน้้า
อาชืพ

ชั้นปี

สมรรถนะหลัก

1.งานออกแบบและคานวณ ปีที่ 1 1. สามารถออกแบบระบบชลประทานได้

รายวิชา

กระบวนการเรียนการสอน/วิธสี อน

วิธกี ารวัดสมรรถนะ

1.แคลคูลัสสาหรับวิศวกร 1

การบรรยาย

สอบภาคทฤษฎี

2. สามารถออกแบบระบบระบายน้าได้

2.ฟิสิกส์สาหรับวิศวกร 1

การบรรยาย

สอบภาคทฤษฎี

3. สามารถออกแบบโครงสร้างอาคารได้

3.ปฏิบัตกิ ารฟิสิกส์สาหรับวิศวกร1

ปฎิบัตกิ าร

สอบปฎิบัติ

4.เขียนแบบวิศวกรรม

การบรรยายและปฎิบัตกิ าร

สอบภาคทฤษฎีและปฎิบัติ

5.กลศาสตร์วศิ วกรรม

การบรรยาย

สอบภาคทฤษฎี

6.แคลคูลัสสาหรับวิศวกร2

การบรรยาย

สอบภาคทฤษฎี

7.ฟิสิกส์สาหรับวิศวกร 2

การบรรยาย

สอบภาคทฤษฎี

8.ปฏิบัตกิ ารฟิสิกส์สาหรับวิศวกร 2

ปฎิบัตกิ าร

สอบปฎิบัติ

1.ความแข็งแรงของวัสดุ

การบรรยาย

สอบภาคทฤษฎี

2.ชลศาสตร์

การบรรยาย

สอบภาคทฤษฎี

3.การสารวจ

การบรรยายและปฎิบัตกิ าร

สอบภาคทฤษฎีและปฎิบัติ

4.วิศวกรรมชลประทานและการระบายน้า

การบรรยายและปฎิบัตกิ าร

สอบภาคทฤษฎีและปฎิบัติ

5.ทฤษฎีโครงสร้าง

การบรรยาย

สอบภาคทฤษฎี

6.ปฐพีกลศาสตร์

การบรรยาย

สอบภาคทฤษฎี

7.ปฏิบัตกิ ารชลศาสตร์

ปฎิบัตกิ าร

สอบปฎิบัติ

8.แคลคูลัสสาหรับวิศวกร3

การบรรยาย

สอบภาคทฤษฎี

1.ชลศาสตร์

การบรรยาย

สอบภาคทฤษฎี

2.การสารวจ

การบรรยายและปฎิบัตกิ าร

สอบภาคทฤษฎีและปฎิบัติ

3.วิศวกรรมชลประทานและการระบายน้า

การบรรยายและปฎิบัตกิ าร

สอบภาคทฤษฎีและปฎิบัติ

4.ปฏิบัตกิ ารชลศาสตร์

ปฎิบัตกิ าร

สอบปฎิบัติ

5.แคลคูลัสสาหรับวิศวกร3

การบรรยาย

สอบภาคทฤษฎี

ปีที่ 2 1. สามารถออกแบบระบบชลประทานได้
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2. สามารถออกแบบระบบระบายน้าได้
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ตารางสรุปการวิเคราะห์หลักสูตรแบบสมรรถนะสาขาวิชาวิศวกรรมชลประทานและการจัดการน้้า (ต่อ)
อาชืพ

ชั้นปี

สมรรถนะหลัก
3. สามารถออกแบบโครงสร้างอาคารได้

160

ปีที่ 3 1. สามารถออกแบบระบบชลประทานได้

2. สามารถออกแบบระบบระบายน้าได้

รายวิชา

กระบวนการเรียนการสอน/วิธสี อน

วิธกี ารวัดสมรรถนะ

1.ความแข็งแรงของวัสดุ

การบรรยาย

สอบภาคทฤษฎี

2.เทคโนโลยีคอนกรีต

การบรรยายและปฎิบัตกิ าร

สอบภาคทฤษฎีและปฎิบัติ

3.ทฤษฎีโครงสร้าง

การบรรยาย

สอบภาคทฤษฎี

4.ปฐพีกลศาสตร์

การบรรยาย

สอบภาคทฤษฎี

5.ปฏิบัตกิ ารชลศาสตร์

ปฎิบัตกิ าร

สอบปฎิบัติ

6.วัสดุวศิ วกรรม

การบรรยาย

สอบภาคทฤษฎี

7.แคลคูลัสสาหรับวิศวกร3

การบรรยาย

สอบภาคทฤษฎี

1.ปฏิบัตกิ ารทดสอบวัสดุ

ปฎิบัตกิ าร

สอบปฎิบัติ

2. ปฏิบัตกิ ารปฐพีกลศาสตร์

การบรรยายและปฎิบัตกิ าร

สอบภาคทฤษฎีและปฎิบัติ

3. การออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก

การบรรยายและปฎิบัตกิ าร

สอบภาคทฤษฎีและปฎิบัติ

4. การออกแบบระบบชลประทานแบบภายใต้ความดัน

การบรรยายและปฎิบัตกิ าร

สอบภาคทฤษฎีและปฎิบัติ

5. การวิเคราะห์โครงสร้าง

การบรรยาย

สอบภาคทฤษฎี

6. อุทกวิทยาเชิงวิศวกรรม

การบรรยายและปฎิบัตกิ าร

สอบภาคทฤษฎีและปฎิบัติ

7. วิศวกรรมฐานราก

การบรรยาย

สอบภาคทฤษฎี

8. การออกแบบคลองและอาคารส่งน้าชลประทาน

การบรรยายและปฎิบัตกิ าร

สอบภาคทฤษฎีและปฎิบัติ

9. การออกแบบโครงสร้างเหล็กและไม้

การบรรยายและปฎิบัตกิ าร

สอบภาคทฤษฎีและปฎิบัติ

1. อุทกวิทยาเชิงวิศวกรรม

การบรรยายและปฎิบัตกิ าร

สอบภาคทฤษฎีและปฎิบัติ

2.การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในงานวิศวกรรมชลประทาน

การบรรยายและปฎิบัตกิ าร

สอบภาคทฤษฎีและปฎิบัติ
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3. สามารถออกแบบโครงสร้างอาคารได้

ปีที่ 4 1. สามารถออกแบบระบบชลประทานได้

161
2. งานวางโครงการ

รายวิชา

กระบวนการเรียนการสอน/วิธสี อน

วิธกี ารวัดสมรรถนะ

1.ปฏิบัตกิ ารทดสอบวัสดุ

ปฎิบัตกิ าร

สอบปฎิบัติ

2.ปฏิบัตกิ ารปฐพีกลศาสตร์

การบรรยายและปฎิบัตกิ าร

สอบภาคทฤษฎีและปฎิบัติ

3.การออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก

การบรรยายและปฎิบัตกิ าร

สอบภาคทฤษฎีและปฎิบัติ

4.การออกแบบระบบชลประทานแบบภายใต้ความดัน

การบรรยายและปฎิบัตกิ าร

สอบภาคทฤษฎีและปฎิบัติ

5.การวิเคราะห์โครงสร้าง

การบรรยาย

สอบภาคทฤษฎี

6.วิศวกรรมฐานราก

การบรรยาย

สอบภาคทฤษฎี

7.การออกแบบโครงสร้างเหล็กและไม้

การบรรยายและปฎิบัตกิ าร

สอบภาคทฤษฎีและปฎิบัติ

1.วิศวกรรมชลศาสตร์สาหรับงานระบบชลประทาน

การบรรยาย

สอบภาคทฤษฎี

2. สามารถออกแบบระบบระบายน้าได้

-

-

-

3. สามารถออกแบบโครงสร้างอาคารได้

-

-

-

ปีที่ 1 1. สามารถวางโครงการชลประทานได้
2. สามารถวางโครงการพัฒนาแหล่งน้าได้

1.แคลคูลัสสาหรับวิศวกร 1

การบรรยาย

สอบภาคทฤษฎี

2.ฟิสิกส์สาหรับวิศวกร 1

การบรรยาย

สอบภาคทฤษฎี

3.ปฏิบัตกิ ารฟิสิกส์สาหรับวิศวกร1

ปฎิบัตกิ าร

สอบปฎิบัติ

4.เขียนแบบวิศวกรรม

การบรรยายและปฎิบัตกิ าร

สอบภาคทฤษฎีและปฎิบัติ

5.กลศาสตร์วศิ วกรรม

การบรรยาย

สอบภาคทฤษฎี

6.แคลคูลัสสาหรับวิศวกร2

การบรรยาย

สอบภาคทฤษฎี

7.ฟิสิกส์สาหรับวิศวกร 2

การบรรยาย

สอบภาคทฤษฎี

8.ปฏิบัตกิ ารฟิสิกส์สาหรับวิศวกร 2

ปฎิบัตกิ าร

สอบปฎิบัติ
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สมรรถนะหลัก

ปีที่ 2 1. สามารถวางโครงการชลประทานได้
2. สามารถวางโครงการพัฒนาแหล่งน้าได้

ปีที่ 3 1. สามารถวางโครงการชลประทานได้
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2. สามารถวางโครงการพัฒนาแหล่งน้าได้

ปีที่ 4 1. สามารถวางโครงการชลประทานได้
2. สามารถวางโครงการพัฒนาแหล่งน้าได้

รายวิชา

กระบวนการเรียนการสอน/วิธสี อน

วิธกี ารวัดสมรรถนะ

1.ชลศาสตร์

การบรรยาย

สอบภาคทฤษฎี

2.การสารวจ

การบรรยายและปฎิบัตกิ าร

สอบภาคทฤษฎีและปฎิบัติ

3.การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์

การบรรยายและปฎิบัตกิ าร

สอบภาคทฤษฎีและปฎิบัติ

4.วิศวกรรมชลประทานและการระบายน้า

การบรรยายและปฎิบัตกิ าร

สอบภาคทฤษฎีและปฎิบัติ

5.ปฏิบัตกิ ารชลศาสตร์

ปฎิบัตกิ าร

สอบปฎิบัติ

6.แคลคูลัสสาหรับวิศวกร3

การบรรยาย

สอบภาคทฤษฎี

1.การออกแบบระบบชลประทานแบบภายใต้ความดัน

การบรรยายและปฎิบัตกิ าร

สอบภาคทฤษฎีและปฎิบัติ

2.อุทกวิทยาเชิงวิศวกรรม

การบรรยายและปฎิบัตกิ าร

สอบภาคทฤษฎีและปฎิบัติ

3.การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศทางภูมศิ าสตร์สาหรับวิศวกร การบรรยายและปฎิบัตกิ าร

สอบภาคทฤษฎีและปฎิบัติ

4.การออกแบบคลองและอาคารส่งน้าชลประทาน

การบรรยายและปฎิบัตกิ าร

สอบภาคทฤษฎีและปฎิบัติ

1.อุทกวิทยาเชิงวิศวกรรม

การบรรยายและปฎิบัตกิ าร

สอบภาคทฤษฎีและปฎิบัติ

2.การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศทางภูมศิ าสตร์สาหรับวิศวกร การบรรยายและปฎิบัตกิ าร

สอบภาคทฤษฎีและปฎิบัติ

3.การออกแบบคลองและอาคารส่งน้าชลประทาน

การบรรยายและปฎิบัตกิ าร

สอบภาคทฤษฎีและปฎิบัติ

4.การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในงานวิศวกรรมชลประทาน

การบรรยายและปฎิบัตกิ าร

สอบภาคทฤษฎีและปฎิบัติ

1.วิศวกรรมชลศาสตร์สาหรับงานระบบชลประทาน

การบรรยาย

สอบภาคทฤษฎี

2. วิศวกรรมทรัพยากรน้า

การบรรยาย

สอบภาคทฤษฎี
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รายวิชา

3. งานควบคุมการก่อสร้าง ปีที่ 1 สามารถควบคุมการก่อสร้างระบบชลประทาน 1.แคลคูลัสสาหรับวิศวกร 1
และงานโยธาทัว่ ไปได้

วิธกี ารวัดสมรรถนะ
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การบรรยาย

สอบภาคทฤษฎี

2.ฟิสิกส์สาหรับวิศวกร 1

การบรรยาย

สอบภาคทฤษฎี

3.ปฏิบัตกิ ารฟิสิกส์สาหรับวิศวกร1

ปฎิบัตกิ าร

สอบปฎิบัติ

4.เขียนแบบวิศวกรรม

การบรรยายและปฎิบัตกิ าร

สอบภาคทฤษฎีและปฎิบัติ

5.การฝึกพืน้ ฐานทางวิศวกรรม

การบรรยายและปฎิบัตกิ าร

สอบภาคทฤษฎีและปฎิบัติ

6.กลศาสตร์วศิ วกรรม

การบรรยาย

สอบภาคทฤษฎี

7.แคลคูลัสสาหรับวิศวกร2

การบรรยาย

สอบภาคทฤษฎี

8.ฟิสิกส์สาหรับวิศวกร 2

การบรรยาย

สอบภาคทฤษฎี

9.ปฏิบัตกิ ารฟิสิกส์สาหรับวิศวกร 2

ปฎิบัตกิ าร

สอบปฎิบัติ

การบรรยาย

สอบภาคทฤษฎี

2.ชลศาสตร์

การบรรยาย

สอบภาคทฤษฎี

3.การสารวจ

การบรรยายและปฎิบัตกิ าร

สอบภาคทฤษฎีและปฎิบัติ

4.เทคโนโลยีคอนกรีต

การบรรยายและปฎิบัตกิ าร

สอบภาคทฤษฎีและปฎิบัติ

5.ทฤษฎีโครงสร้าง

การบรรยาย

สอบภาคทฤษฎี

6.ปฐพีกลศาสตร์

การบรรยาย

สอบภาคทฤษฎี

7.ปฏิบัตกิ ารชลศาสตร์

ปฎิบัตกิ าร

สอบปฎิบัติ

8.แคลคูลัสสาหรับวิศวกร3

การบรรยาย

สอบภาคทฤษฎี

ปีที่ 2 สามารถควบคุมการก่อสร้างระบบชลประทาน 1.ความแข็งแรงของวัสดุ
และงานโยธาทัว่ ไปได้

กระบวนการเรียนการสอน/วิธสี อน
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รายวิชา

ปี 3 สามารถควบคุมการก่อสร้างระบบชลประทาน 1.ปฏิบัตกิ ารทดสอบวัสดุ
และงานโยธาทัว่ ไปได้

วิธกี ารวัดสมรรถนะ
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ปฎิบัตกิ าร

สอบปฎิบัติ

2.ปฏิบัตกิ ารปฐพีกลศาสตร์

การบรรยายและปฎิบัตกิ าร

สอบภาคทฤษฎีและปฎิบัติ

3.การออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก

การบรรยายและปฎิบัตกิ าร

สอบภาคทฤษฎีและปฎิบัติ

4.การออกแบบระบบชลประทานแบบภายใต้ความดัน

การบรรยายและปฎิบัตกิ าร

สอบภาคทฤษฎีและปฎิบัติ

5.การวิเคราะห์โครงสร้าง

การบรรยาย

สอบภาคทฤษฎี

6.อุทกวิทยาเชิงวิศวกรรม

การบรรยายและปฎิบัตกิ าร

สอบภาคทฤษฎีและปฎิบัติ

7.วิศวกรรมฐานราก

การบรรยาย

สอบภาคทฤษฎี

8.การออกแบบคลองและอาคารส่งน้าชลประทาน

การบรรยายและปฎิบัตกิ าร

สอบภาคทฤษฎีและปฎิบัติ

9.การออกแบบโครงสร้างเหล็กและไม้

การบรรยายและปฎิบัตกิ าร

สอบภาคทฤษฎีและปฎิบัติ

10.วิศวกรรมการทาง

การบรรยาย

สอบภาคทฤษฎี

การบรรยาย

สอบภาคทฤษฎี

การบรรยายและปฎิบัตกิ าร

สอบภาคทฤษฎีและปฎิบัติ

ปี 4 สามารถควบคุมการก่อสร้างระบบชลประทาน 1.วิศวกรรมชลศาสตร์สาหรับงานระบบชลประทาน
และงานโยธาทัว่ ไปได้

กระบวนการเรียนการสอน/วิธสี อน

2.วิศวกรรมก่อสร้างและการจัดการ
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