
สวนราชการ สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน ฝายหลักสูตร โทร.0-2549-3504

วันที่   18 กรกฎาคม 2565

คณะวศิวกรรมศาสตร์
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับรีุ

เลขที�รบั 2337/2565
วนัที� 18 ก.ค. 65
เวลา 14:27 น.

 

บันทึกขอความ
 

ท่ี   อว 0649.15/ 2352  

เรื่อง แจงผลการพิจารณาความสอดคลองของหลักสูตรระบบ CHECO คณะวิศวกรรมศาสตร

เรียน คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร

ดวยกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมไดแจงผลการพิจารณาความ

สอดคลองของหลักสูตรระบบ CHECO หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ของคณะวิศวกรรมศาสตร จํานวน 2

หลักสูตร  เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2565 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมระบบราง (ตอ

เน่ือง) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) และเม่ือวันท่ี 12 กรกฎาคม 2565 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563)

ในการนี้ สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน ขอแจงผลการพิจารณาความสอดคลองของ

หลักสูตรระบบ  CHECO หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต รายละเอียดดังแนบ เพื่อใหคณะดําเนินการจัดทํา

สําเนา จํานวนสาขาวิชาละ 15 เลม และสงกลับไปยัง สวท. ภายในวันที่ 22 กรกฎาคม 2565 เพื่อฝายหลักสูตร

สวท. จะดําเนินการบันทึกขอมูลลงระบบโปรแกรมงานทะเบียน

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาดําเนินการดวย จะขอบคุณยิ่ง

 

 

  (ผูชวยศาสตราจารยณัชติพงศ อูทอง)

ผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงาน

ทะเบียน
18  ก.ค.  65 เวลา 13:14:46  Non-PKI Server Sign

Signature Code : OAA0A-DgANQ-BEAEQ-AQgA0

 

 

1 เรียน คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร
เพ่ือโปรดทราบ และมอบรองฯฝายวิชาการ เพ่ือ
ทราบและพิจารณาดําเนินการ

 
   

(นางสาวเมทิกา หมั่นทองสุขพร)

ปฏิบัติหนาที่ของหัวหนาสํานักงานคณบดี
18  ก.ค.  65  เวลา 16:13:20 ,  Non-PKI Server Sign , Signature

Code : OABGA-DAAMw-BFADQ-ANgAw

2 ทราบและมอบดังเสนอ

   

(รองศาสตราจารย ดร.สรพงษ ภวสุ

ปรีย)

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร
18  ก.ค.  65  เวลา  23:58:00 ,  Non-PKI Server Sign , Signature

Code : QgBBA-DAARA-A1ADE-AQgA5

เรียน รองคณบดีฝายวิชาการ
่



3 เพือโปรดทราบ และมอบงานพัฒนาหลักสูตร
ดําเนินการ

   

(นางสาวเมทิกา หมั่นทองสุขพร)

หัวหนาฝายวิชาการและวิจัย
19  ก.ค.  65  เวลา 14:56:33 ,  Non-PKI Server Sign , Signature

Code : MABBA-EYARQ-AxADE-ANgAw

4 ทราบและมอบดังเสนอ

   

(ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศิริชัย แดง

เอม)

รองคณบดีฝายวิชาการ
19  ก.ค.  65  เวลา  18:23:54 ,  Non-PKI Server Sign , Signature

Code : QwAzA-EUAQw-BGADc-AOQBE

5 เรียน หัวหนาภาควิชา
เพ่ือโปรดทราบผลการพิจารณาความสอดคลอง
ของหลักสูตรระบบ CHECO หลักสูตรวิศวกรรม
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) และ สาขาวิชา
วิศวกรรมระบบราง (ตอเนื่อง) (หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2563) ซึ่ง ฝายวิชาการ จะดําเนินการจัด
ทํา สําเนา มคอ.2 จํานวนสาขาวิชาละ 15 เลม
และสงกลับไปยัง สวท. ตอไป

 
 
 

(นางสาวเมธรัฐญา เจตนคุณาวัฒน)

หัวหนางานพัฒนาหลักสูตร
20  ก.ค.  65  เวลา 09:32:35 ,  Non-PKI Server Sign , Signature

Code : NABEA-EYANA-AxAEE-AMwA0
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หลกัสูตรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 

(หลกัสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2563) 

 

 
 
 
 
 

คณะวิศวกรรมศาสตร ์
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลธัญบรุ ี

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร ์วิจยัและนวตักรรม 



ก 
 

ค ำน ำ 
 
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ฉบับนี้ เป็นหลักสูตรปรับปรุงปี
พุทธศักราช 2563 ที่ได้มีการปรับปรุงจากหลักสูตรปีพุทธศักราช 2558 ในการปรับปรุงครั้งนี้ได้พิจารณา
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติปีพุทธศักราช 2552 รวมทั้งให้สอดคล้องและ
สนับสนุนกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพ่ืออนาคต การพัฒนาเข้าสู่อุตสาหกรรมที่มีศักยภาพในกลุ่ม First S-
Curve และอุตสาหกรรมกลุ่ม New S-Curve ปรัชญาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีและ
เป้าหมายของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ในอันที่จะผลิตวิศวกรทางด้านวิศวกรรมโยธา ที่มีความรู้และความ
ช านาญด้านการปฏิบัติ โดยก าหนดให้มีชั่วโมงปฏิบัติมากข้ึน ได้เพ่ิมเติมรายวิชาเพ่ิมวิชาทางด้าน Internet 
of Thing, Cloud Computing, Big Data, Machine Learning แ ล ะMobile applications เ พ่ื อ ให้
สอดคล้องกับกระแสเทคโนโลยีที่มีความต้องการสูงมากในปัจจุบัน และให้สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัยที่ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติมืออาชีพ โดยหลักสูตรปรับปรุงนี้จะมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลใน
การผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ คุณลักษณะและศักยภาพที่เหมาะสม ตรงกับความต้องการขององค์กรผู้ใช้
บัณฑิต หน่วยงานหรือสถานประกอบการต่าง ๆ อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติและสังคมต่อไป 

 หลักสูตรฉบับนี้มีส่วนที่ส าคัญประกอบด้วย 8 หมวด ได้แก่ ข้อมูลทั่วไป ข้อมูลเฉพาะของ
หลักสูตร ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร  ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การ
สอนและการประเมินผล  หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา การพัฒนาคณาจารย์ การประกัน
คุณภาพหลักสูตร การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร ซึ่งการน าเอาหลักสูตรไปใช้ใน
การเรียนการสอนควรพิจารณาให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เพ่ือช่วยให้สามารถใช้หลักสูตรนี้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพต่อไป และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า หลักสูตรฉบับนี้จะมีประสิทธิภาพในการผลิตบัณฑิตสาขาวิชา
วิศวกรรมโยธา ที่มีคุณภาพคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามความต้องการของตลาดแรงงานและสังคม อันจะ
น าไปสู่การพัฒนาประเทศชาติที่ยั่งยืนต่อไป 
 
 

คณะวิศวกรรมศำสตร์ 
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลธัญบุรี 
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สำรบัญ 
 

  หน้า 
ค าน า  ก 
สารบัญ  ข 
หมวดที ่
 1  ข้อมูลทั่วไป 1 
 2  ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 7 
 3  ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างหลักสูตร 11 
 4  ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 86 
 5  หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 106 
 6  การพัฒนาคณาจารย์ 107 
 7  การประกันคุณภาพหลักสูตร 108 
 8  การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 112 
 ตารางเปรียบเทียบระหว่างหลักสูตรเดิมและหลักสูตรปรับปรุง 114 
 ตารางเปรียบเทียบระหว่างรายวิชาของ มคอ.1 กับ รายวิชาของหลักสูตรปรับปรุง 121 
 ตารางเปรียบเทียบองค์ความรู้เฉพาะสาขาในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 126 
ภาคผนวก 
 ก คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 134 
 ข ประวัติ ผลงานทางวิชาการ ประสบการณ์การสอนของอาจารย์ผู้รับผิดชอหลักสูตร 137 
 ค ข้อบังคับ ระเบียบ  และประกาศ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา 145 
 ง ตารางเปรียบเทียบและการเชื่อมโยงผลการเรียนรู้ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ภายใต้ 179 

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และผลการเรียนรู้ตาม 
มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ พ.ศ. 2562  

 จ ตารางแสดงสมรรถนะ 184 
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หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 
 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
 
คณะ/ภาควิชา/สาขาวิชา คณะวิศวกรรมศาสตร์  ภาควิชาวิศวกรรมโยธา 

 
หมวดที ่1 ข้อมูลทัว่ไป 

 
1. ชื่อหลักสูตร 

ภาษาไทย: หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 
ภาษาอังกฤษ: Bachelor of Engineering Program in Civil Engineering 

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
 ชื่อเต็ม (ไทย): วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา) 
 ชื่อย่อ (ไทย): วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา) 

ชื่อเต็ม (อังกฤษ): Bachelor of Engineering (Civil Engineering) 
ชื่อย่อ (อังกฤษ):  B. Eng. (Civil Engineering) 

3. วิชาเอก 
         - 
4. จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 

148  หน่วยกิต 
5. รูปแบบของหลักสูตร 

5.1 รูปแบบ 
หลักสูตรระดับปริญญาตรี   หลักสูตร  4  ปี 

5.2 ประเภทของหลักสูตร  
หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพ 

5.3 ภาษาที่ใช้ 
ภาษาไทย และ/หรือ ภาษาอังกฤษ 

5.4 การรับเข้าศึกษา 
รับนักศึกษาไทย และนักศึกษาต่างประเทศที่สามารถใช้ภาษาไทยและ/หรือ ภาษาอังกฤษได้ 

5.5 ความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน 
เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ที่จัดการเรียนการสอนโดยตรง 

5.6 การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 
ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 
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6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 

  หลักสูตรใหม พ.ศ. ....    หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 

 สภาวิชาการ เห็นชอบในการนําเสนอหลักสูตรตอสภามหาวิทยาลัยฯ ในการประชุม 

 คร้ังที่  3/2563   วันพฤหัสบดีที่  5  มีนาคม  พ.ศ. 2563 

 สภามหาวิทยาลัย ใหความเห็นชอบหลักสูตร ในการประชุม คร้ังท่ี 4/2563 วันท่ีพุธท่ี 29 เมษายน พ.ศ. 2563 

 เปดสอน ภาคการศึกษาที่ 1  ปการศึกษา 2563 

7. ความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรคุณภาพและมาตรฐาน 

หลักสูตรจะไดรับการเผยแพรวาเปนหลักสูตรท่ีมีคุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับ

ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร พ.ศ. 2562  ในปการศึกษา 2565 

8. อาชีพท่ีสามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา 

8.1 วิศวกรออกแบบความม่ันคงของโครงสราง  ควบคุมโครงการกอสรางและวางแผนบริหารจัดการ ใน

สถานประกอบการเอกชน หนวยงานราชการ และรัฐวิสาหกิจ 

8.2 วิศวกรควบคุมระบบตนทุนทางเศรษฐศาสตรวิศวกรรม 

8.3 วิศวกรนักฝกอบรม นักเทคโนโลยีทางวิศวกรรมโยธา 

8.4 ผูสอนในสถาบันการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 

8.5 นักวิจัยและนักวิชาการในหนวยงานของภาครัฐ เอกชน องคกรตางๆ 

8.6 ประกอบวิชาชีพสวนตัวและเปนเจาของกิจการ 
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9. ช่ือ-สกุล  ตําแหนง  และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

ลําดับ 

ชื่อ-นามสกุล 

ตําแหนงวิชาการ 

คุณวุฒิ – สาขาวิชา 

ชื่อสถาบัน, ป พ.ศ. ท่ีสําเร็จการศึกษา 

ผลงานทางวิชาการ ยอนหลังภายใน 5 ป 

1 นายสุธี ปยะพิพัฒน* 

ผูชวยศาสตราจารย 

วศ.ม. (วิศวกรรมโยธา), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี, 2544 

วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา), สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล, 2534 

 

สุธี ปยะพิพัฒน และ ศุภสิทธิ พงศศิวะสถิตย, 2561. การทดสอบใน

หองปฏิบัติการดวยแบบจําลองเพ่ือตรวจสอบพฤติกรรมการยุบอัด

ตัวคายนํ้าของชั้นดินเหนียวที่ถูกปรับปรุงดวยเสาเข็มดินซีเมนตแบบ

ไมหยั่งลึ กกับแผน พ้ืน ดินซี เมนต . วารสาร วิศวกรรม ศาสตร

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, ปท่ี 13, ฉบับที่ 2, (พฤษภาคม-

สิงหาคม), หนา 97-105. 

 

2 นายกําธรเกียรติ มุสิเกต 

ผูชวยศาสตราจารย 

Ph. D.  ( Structural engineering) , University of Colorado Boulder, 

Colorado, United State of America, 2558 

M.S. (Structural Engineering), University of Colorado Boulder, Colorado, 

United State of America, 2552 

วศ.ม. (วิศวกรรมโยธา), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2545 

วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2543 

ยอดชาย สีพันดร, กําธรเกียรติ มุสิเกต, สุธีปยะพิพัฒน และ พงศ

พิชญ ตวนภูษา, “ผลกระทบของอัตราสวนน้ํ าต อซีเ มนต ต อ

พารามิเตอรการแตกหักของคานคอนกรีตมวลรวมหยาบรีไซเคิล

แบบมีรอยบาก,” วิศวกรรมสารเกษมบัณฑิต, ปที่ 9, ฉบับท่ี 3, 

หนาท่ี 218 – 237, กันยายน-ธันวาคม 2562. (TCI 1) 

 

3 นายบุญชัย  ผึ้งไผงาม 

ผูชวยศาสตราจารย 

ปร.ด. (วิศวกรรมโยธา), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี, 2552 

วศ.ม. (วิศวกรรมโยธา), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี, 2545 

วศ.บ. (วิศวกรรมการกอสราง), สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหาร

ลาดกระบัง, 2541 

Phungpaingam, B. and Chantarakunmanee, N., 2019, Effect 

of internal bilinear rotational spring joint on behavior of 

VAL elastica, IC- SEI 2019, 7- 9th August 2019, Deevana 

Hotel & Resort Krabi, pp.88-91. 

 

4 นายอมเรศ บกสุวรรณ 

วศ.ม. (วิศวกรรมแหลงน้ํา), จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2547 

วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา), สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล, 2541 

 

ธรรมศักดิ์ โรจนวิรุฬห,สัญญา สิริวิทยาปกรณ, อรวรรณ โรจนวิรุฬห, 

อมเรศ บกสุวรรณ, สุคม ลิปเลิศ. “การบําบัดสีและซีโอดีของน้ําเสีย

จากอุตสาหกรรมฟอกยอมดวยกระบวนการโฟโตคะตะลิ ติก”. 

วารสารคณะวิศวกรรมศาสตร ราชมงคลธัญบุรี, ปท่ี 15, ฉบับที่ 2, 

เดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 2560, หนา 29-40. 

5 นายศุภกร  ศิรพจนกุล 

วศ.ม. (วิศวกรรมแหลงน้ํา), จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2547 

วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา), สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล, 2541 

 

ชูวฤทธ์ิ ยะวิญชาญ ปติศานต กรํ้ามาตร ทวีชัย สําราญวานิช นรา 

รักษาพล และ ศุภกร ศิรพจนกุล, “ความสามารถในการกักเก็บคลอ

ไรดของคอนกรีตท่ีใชเถาลอย ตะกรันเตาถลุงเหล็กบดละเอียด ซิลิ

กาฟูม และผงหินปูน,” การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแหงชาติ 

ครั้งท่ี 22, โรงแรมเดอะกรีนเนอร่ี รีสอรท เขาใหญ นครราชสีมา, 

18-20 กรกฎาคม 2560, หนา MAT 193-201. 

    หมายเหตุ  * ประธานหลักสูตร 

 

10. สถานท่ีจัดการเรียนการสอน 

คณะวิศวกรรมศาสตร   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
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11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 
11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 

สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาเปนสาขาวิชาที่มีความเกี่ยวของกับการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานของ
ประเทศเป็นอย่างมาก รัฐบาลโดยมติคณะรัฐมนตรีได้ประกาศยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (2560-2579) โดย
มุ่งเน้นยุทธศาสตร์ด้านความสามารถในการแข่งขัน  ซึ่งสอดคล้องกับส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้จัดท าแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) 
ตามส่วนที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศซึ่งจ าเป็นต้องมีการพัฒนางานทางด้านโครงสร้างพ้ืนฐานของ
ประเทศ  และระบบสาธารณูปโภค ตลอดจนในสภาวะปัจจุบันประเทศไทยก าลังเผชิญกับภัยพิบัติ  เช่น  
ความถี่ของการเกิดแผ่นดินไหวมากขึ้น ปัญหาที่พบจากการด าเนินการควบคุมมาตรฐานการเรียนการสอนที่
ผ่านมานั้นคือ นักศึกษาที่มีทักษะและความรู้ทางวิชาชีพวิศวกรรมไม่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงตามสภาวะการณ์
ปัจจุบันที่มุ่งเน้นการเรียนการสอนโดยการใช้ระบบไอที เช่น การประยุกต์ใช้โปรแกรมส าหรับการวิเคราะห์และ
ออกแบบ  ตลอดจนการสาธิตพฤติกรรม การอ่านแบบ  การเขียนแบบวิศวกรรมโยธา และฝึกงานในสถาน
ประกอบการ เป็นต้น นักศึกษาขาดทักษะในการใช้ภาษาต่างประเทศนอกเหนือจากภาษาอังกฤษ  แผนการศึกษา
ในหลักสูตรเดิมจัดล าดับการเรียนการสอนไม่เป็นไปตามหลักการเรียนรู้  เนื้อหารายวิชาไม่ครบถ้วนตามเกณฑ์
ที่สภาวิศวกรก าหนด  ตลอดจนไม่มีความทันสมัยเพ่ือให้เข้ากับกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ดังนั้นภาควิชาวิศวกรรม
โยธา จึงไดท าการปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2563) ใหมีความเหมาะสมและทันสมัยเพ่ือเตรียมบัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมโยธาส าหรับรองรับต่อการพัฒนา
ประเทศดังกล่าว 

เนื้อหาของหลักสูตรได้เพ่ิมวิชาและเนื้อหาทางด้านหมวดวิชาชีพเฉพาะคือ กลุ่มวิชาพ้ืนฐานทาง
วิศวกรรมและกลุ่มวิชาชีพบังคับจะมุงเนนการเรียนการสอนทางด้านปฏิบัติ กลุ่มวิชาชีพเลือกเพ่ิมวิชาเกี่ยวกับ
พฤติกรรมของโครงสร้างต้านทานแรงแบบพลศาสตร์และโครงสร้างสาธารณูปโภคโครงสร้างพ้ืนฐาน โดยเพ่ิม
ศักยภาพให้นักศึกษา สามารถเข้าใจและใช้วิเคราะห์ออกแบบระบบโครงสร้าง วางแผนบริหารจัดการ ควบคุม
ต้นทุนและประมาณราคา ด้วย Software ที่ทันสมัย  อ่าน เขียน ให้รายละเอียดแบบงานวิศวกรรมโยธาด้วย
ระบบ BIM ได้ ส าหรับรายวิชาทางวิศวกรรมโยธาเน้นให้นักศึกษาได้ศึกษาและดูงานในสาขาวิชาที่เก่ียวข้องกับ
รายวิชานั้น  เพื่อให้นักศึกษาสามารถบูรณาการความรู้และปรับใช้ได้อย่างเหมาะสมและเปนไปตามข้อก าหนด
ของสภาวิศวกร  

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ได้จัดท าหลักสูตรเพ่ือให้ผู้เข้าศึกษา
ได้รับสิทธิในการขอใบรับรองการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมโยธา ซึ่งเป็นสาขาวิศวกรรม
ควบคุมของสภาวิศวกร จึงต้องน ารายวิชาที่สภาวิศวกรบังคับมาสร้างจุดเด่นให้หลักสูตร โดยที่สาขาวิชา
วิศวกรรมโยธามีห้องปฏิบัติงานด้านวิศวกรรมโยธา 5 ห้องปฏิบัติการ การเพ่ิมเนื้อหาวิชาปฏิบัติทางด้าน
วิศวกรรมโยธาให้ครอบคลุมหัวข้อประยุกต์ใช้ในงานอุตสาหกรรมจริงส าหรับทุกห้องปฏิบัติการฯ  ท าให้ผู้เรียน
ได้เข้าใจถึงลักษณะงานที่ถูกน าไปใช้ในอุตสาหกรรมมากขึ้น  ส าหรับรายวิ ชาที่เกี่ยวกับการออกแบบและ
ควบคุมงานได้เน้นให้ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติในลักษณะงานจริงแบบครอบคลุมทั้งกระบวนการร่วมกับการใช้ศักยภาพ
ของครุภัณฑ์ที่มีในภาควิชาอย่างเต็มประสิทธิภาพ รายวิชาที่จะเน้นให้ตอบสนองการด าเนินงาน ได้แก่ การ
ออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก  การออกแบบโครงสร้างเหล็กและไม้  การออกแบบอาคาร  การประมาณและ
วิเคราะห์ราคางานก่อสร้าง  เขียนแบบวิศวกรรมโยธา  ฝึกงานโรงงาน การส ารวจ  ปฐพีกลศาสตร์  วิศวกรรม
ชลศาสตร์  วิศวกรรมการทาง การทดสอบวัสดุ เศรษฐศาสตร์ทางวิศวกรรม  และคอมพิวเตอร์ทางวิศวกรรม
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โยธา เป็นต้น  เพ่ือเสริมสร้างให้ผู้เรียนได้ออกแบบ  อ่านแบบ  ประมาณราคา  และฝึกปฏิบัติทั้งในห้องปฏิบัติการ
ฯ และในภาคสนาม  พร้อมฝึกใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ตามมาตรฐานการทดสอบ เน้นให้ผู้เรียนได้มีความช านาญ
ในทางปฏิบัติจริง และเป็นนักนวัตกรไดจ้ึงเป็นจุดเด่นของหลักสูตร  

บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาจากหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา จะต้องมี
ความพร้อมสามารถท างานและแก้ปัญหางานด้านวิศวกรรมโยธาได้อย่างมีประสิทธิภาพ และครอบคลุมทั้ง
กระบวนการในด้านการออกแบบและควบคุม  สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยที่ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ
มืออาชีพ และนักนวัตกรเพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของหน่วยงานหรือสถานประกอบการต่าง ๆ ที่เป็น
ผู้ใช้บัณฑิตทั้งในภาครัฐ ภาคอุตสาหกรรม และภาคเอกชนต่าง ๆ  โดยอยู่ภายใต้กรอบการควบคุมมาตรฐาน
วิชาชีพวิศวกรรมควบคุมให้เป็นตามเกณฑ์ข้อก าหนดสภาวิศวกร 

11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
สืบเนื่องจากการขยายตัวอย่างต่อเนื่องของภาคการผลิตในอุตสาหกรรมและความต้องการพ่ึงพา

เทคโนโลยีตนเอง ก่อให้เกิดการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม  ซึ่งความส าคัญของการพัฒนาเทคโนโลยีนั้น 
ส่งผลต่อการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต  การพ่ึงพาเทคโนโลยีตนเองที่เป็นรูปธรรม การบริหารจัดการ
ทรัพยากรทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ การควบคุมมลภาวะและสิ่งแวดล้อมจากการผลิตพลังงานไฟฟ้า การเพ่ิม
โอกาสการแข่งขัน ทางการค้า และการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ สิ่งเหล่านี้ล้วนมีผลต่อการมีคุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ้น และเพ่ือสร้าง ความมั่นคงให้กับประชากร ชุมชนและธุรกิจ การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวต้องมีความเข้าใจ
อย่างลึกซึ้งในผลกระทบต่อสังคมและวัฒนธรรม รวมถึงการมีคุณธรรม จริยธรรม จะช่วยให้มีการเปลี่ยนแปลง
การพัฒนาประเทศในรูปแบบที่เหมาะสมกับวิถีสังคมไทย 
12. ผลกระทบจากข้อ 11 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย 

12.1   การพัฒนาหลักสูตร 
การพัฒนาและเสริมสร้างองค์ความรู้  เทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์  โดยเฉพาะทางด้าน

วิศวกรรมศาสตร์ จ าเป็นต้องมีการเรียนการสอนที่มีกระบวนการวิจัยเป็นกระบวนการศึกษาน า ซึ่งหลักสูตร
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธานี้ ได้ถูกพัฒนาขึ้นเพ่ือตอบสนองต่อความต้องการ ในการ
ผลิตบุคลากรที่มีความรู้ ความช านาญทางสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา เพ่ือรองรับการพัฒนาเทคโนโลยีของ
ประเทศ เป็นการสร้างศักยภาพ ให้ประเทศสามารถพ่ึงพาตนเองทางเทคโนโลยี โดยเน้นการสร้างองค์ความรู้
ใหม่ เทคโนโลยีทางด้านกระบวน การผลิต การปรับปรุงคุณภาพ การควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ เศรษฐศาสตร์
อุตสาหกรรม และสามารถประยุกต์หรือบูรณาการเทคโนโลยีด้านวิศวกรรมโยธา ได้อย่างหลากหลาย อาทิ 
ด้านพลังงานทดแทน ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านวัสดุ และด้านชีววิทยาศาสตร์ เป็นต้น ทั้งนี้เพ่ือให้มีการใช้
ทรัพยากรและวัตถุดิบที่มีอยู่อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถเพ่ิมศักยภาพในการแข่งขันด้านการผลิตเพ่ือส่งออก
และทดแทนการน าเข้า รวมทั้งส่งเสริมให้ประชาชน มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีทั้งทางสังคม วัฒนธรรม และสวัสดิ
ภาพสิ่งแวดล้อม โดยหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมโยธานี้ สามารถสร้างวิศวกรหรือ
นักวิจัยที่มีความรู้และความสามารถในการท างานวิจัยที่มีคุณภาพ เป็นการยกระดับการศึกษาของชาติ เพ่ือให้
สามารถผลิตบุคลากร นักวิชาการอย่างมีคุณภาพ และยังช่วยส่งเสริมให้การเรียนการสอนของภาควิชา
วิศวกรรมโยธา มีความเข้มแข็งด้านการพัฒนางานวิจัย และวิชาการ ตามมาตรฐานสากล สามารถชี้น าและ
ก าหนดทิศทางความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีสาขาวิชาวิศวกรรมโยธาในระดับประเทศ และสอดคล้องต่อ
แนวทางการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน 

12.2   ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย 
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หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา เป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นด้านทักษะการ
ปฏิบัติเพ่ือผลิตบัณฑิตนวัตกรที่มีคุณภาพและการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ  ทั้งนี้ เป็นไปตามพันธกิจของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีในการจัดการศึกษาวิชาชีพระดับอุดมศึกษาบนพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีอย่างมีคุณภาพ และสร้างงานวิจัยและผลิตนวัตกรรม รวมถึงการถ่ายทอดเทคโนโลยี เพ่ือเพ่ิม
ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ รวมทั้งสอดคล้องกับปรัชญาของมหาวิทยาลัยที่มุ่งเน้นการพัฒนา
ก าลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นอกจากนี้หลักสูตร ยังมีการส่งเสริมความส าคัญของคุณธรรม 
จริยธรรมทั้งนี้เพ่ือให้บัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ตระหนักถึง ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม  
รวมถึงการท านุบ ารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม 
13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของมหาวิทยาลัย 

13.1   กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้เปิดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืน 
รายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ได้แก่ กลุ่มคุณค่าแห่งชีวิตและหน้าที่พลเมือง กลุ่มภาษาและ

การสื่อสาร กลุ่มวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม กลุ่มบูรณาการและศาสตร์ผู้ประกอบการ เปิดสอนโดย
คณะศิลปศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ส าหรับกลุ่มบูรณาการและศาสตร์ผู้ประกอบการ อาจสอน
โดยคณะต่างๆ ที่เก่ียวข้องในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

รายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ ได้แก่ กลุ่มวิชาเฉพาะพ้ืนฐาน กลุ่มวิชาชีพบังคับ กลุ่มวิชาชีพเลือก 
และกลุ่มวิชาเสริมสร้างประสบการณ์ในวิชาชีพ เปิดสอนโดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและ  
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดังนี้ 

1) กลุ่มวิชาเฉพาะพ้ืนฐาน แบ่งเป็น 3 กลุ่มย่อย คือ กลุ่มวิชาพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ กลุ่มวิชาพ้ืนฐานทางวิศวกรรมหลัก และกลุ่มวิชาพ้ืนฐานเพิ่มทักษะทางวิศวกรรม ซึ่งเป็นวิชาเพ่ิม
ทักษะภาคปฏิบัติทางวิศวกรรมตามนโยบายคณะวิศวกรรมศาสตร์ 

2) กลุ่มวิชาชีพบังคับ แบ่งเป็น 2 กลุ่มย่อย คือ กลุ่มวิชาชีพบังคับทางวิศวกรรมหลัก เน้น
แนวทางการเรียนการสอนและการจัดรายวิชาให้สอดคล้องกับองค์ความรู้เฉพาะสาขาตามแนวทางการตรวจ
รับรองปริญญาของสภาวิศวกร  กลุ่มวิชาชีพบังคับบูรณาการทางวิศวกรรม เน้นการบูรณาการศาสตร์การเรียน
และการแก้ปัญหาทางวิศวกรรมในรูปแบบโครงงานวิศวกรรมโยธา 

3) กลุ่มวิชาชีพเลือก เป็นกลุ่มวิชาเลือกเพ่ือความเป็นเลิศทางวิศวกรรม เปิดโอกาสให้นักศึกษา 
สามารถเลือกรายวิชาทีเ่ปิดสอนในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต เพ่ือเสริมทักษะเฉพาะทางของตนได้ 

4) กลุ่มวิชาเสริมสร้างประสบการณ์ในวิชาชีพ แบ่งเป็น 2 ทางเลือก คือ รายวิชาแบบสหกิจ
ศึกษา รายวิชาแบบฝึกงาน นักศึกษาออกสหกิจศึกษา ฝึกงาน ในสถานประกอบการในประเทศหรือ
ต่างประเทศ 

รายวิชาในหมวดวิชาเลือกเสรี เป็นหมวดที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาสามารถเลือกรายวิชาได้อย่าง
อิสระ ซ่ึงเปิดสอนโดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

13.2   กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้ภาควิชา/หลักสูตรอื่นต้องมาเรียน 
  ไม่มี 

13.3 การบริหารจัดการ 
ก าหนดอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรของภาควิชาฯ ประสานงานกับอาจารย์ผู้แทนจากภาควิชาอ่ืน

หรือหลักสูตรหรือคณะอ่ืนที่เกี่ยวข้อง เพ่ือบริหารจัดการการเรียนการสอนให้มีผลมาตรฐานการเรียนรู้เป็นไปตามที่
ระบุในหลักสูตร รวมทั้งก าหนดให้อาจารย์ผู้สอนจัดท ารายละเอียดของวิชาและรายงานผลการด าเนินการของ
รายวิชา เพ่ือเป็นมาตรฐานในการติดตามและประเมินคุณภาพการเรียนการสอน  
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หมวดที ่2  ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 

1. ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
1.1 ปรัชญา 

หลักสูตรมุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ ความสามารถทั้งด้านทฤษฎีและปฏิบัติ ประกอบกับมี
คุณธรรมจริยธรรม และมีทักษะความช านาญด้านวิชาชีพ รวมทั้งมีสมรรถนะในการน านวัตกรรมและ
เทคโนโลยีทางวิศวกรรมโยธามาใช้ในอุตสาหกรรมการก่อสร้าง เพ่ือตอบสนองต่อผู้ใช้บัณฑิตอย่างมีศักยภาพ
ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน 

1.2 วัตถุประสงค์ 
1.2.1 ผลิตบัณฑิตที่สามารถประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมสาขาวิศวกรรมโยธา ที่มีทักษะการคิด

วิเคราะห์และประยุกต์ใช้ความรู้ด้านวิศวกรรมในการแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อนได้อย่างเป็นระบบ 
1.2.2 เพ่ือพัฒนาบัณฑิตที่สามารถบูรณาการความรู้รอบด้านทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติในการ

ออกแบบสร้างสรรค์ผลงานและต่อยอดนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมโยธาให้ตอบสนองต่อความต้องการ
อุตสาหกรรมใหม่ (S-Curve) ของประเทศ 

1.2.3 เพ่ือผลิตบัณฑิตให้มีภาวะความเป็นผู้น าและผู้ตามที่ดี มีความฉลาดทางอารมณ์และท างาน
ร่วมกับผู้อ่ืนได้ เข้าใจในวัฒนธรรมที่หลากหลาย มีทักษะการติดต่อสื่อสารทั้งภาษาไทยและต่างประเทศ และ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเหมาะสมเพื่อความก้าวหน้าทางวิชาชีพ 

1.2.4 เพ่ือผลิตบัณฑิตที่ปฏิบัติงานบนฐานจรรยาบรรณวิชาชีพ มีทัศนคติเชิงบวกในการท างาน มีจิต
สาธารณะ มีความรับผิดชอบต่อสังคมและประเทศชาติและตระหนักถึงความปลอดภัยต่อสาธารณะ 

1.3 ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLO) 
PLO 1: สามารถประยุกต์ความรู้ ด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และวิศวกรรม เพ่ือแก้ไขปัญหาด้าน 

วิศวกรรมโยธา 
กลยุทธ์การสอนที่ใช้ พัฒนาการเรียนรู้ : 1 ใช้การเรียนการสอนแบบบรรยาย 2. ใช้ปัญหาทางด้าน

วิศวกรรมโยธา เป็นตัวอย่างในวิชาพ้ืนฐานทางด้าน คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 
กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ : ประเมินด้วยการสอบ 
PLO 2: ออกแบบและด าเนินการ ทดลองตลอดจนวิเคราะห์ และอภิปรายผลข้อมูลจากการทดลอง 

ของปัญหาทางวิศวกรรมโยธาได้ 
กลยุทธ์การสอนที่ใช้ พัฒนาการเรียนรู้ : 1. ใช้การเรียนการสอนแบบบรรยาย 2. ใช้การเรียนการ

สอนแบบกลุ่ม ระดมสมองและอภิปราย พร้อมให้ นักศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 3. การเรียนการสอนในวิชา
ปฏิบัติการ 

กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ : 1. ประเมินด้วยการสอบ 2. ประเมินด้วยการท างานในวิชา
ปฏิบัติการ 

PLO 3: ออกแบบโครงสร้าง ระบบ และองค์ประกอบของงานด้าน วิศวกรรมโยธาให้ได้ตามข้อจ ากัด
ที่ มีอยู่จริง เช่น สภาพเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม สังคม การเมือง จรรยาบรรณ สุขอนามัยและความ ปลอดภัย 
รวมทั้งกระบวนการผลิต และท าได้ด้วยความยั่งยืน 

กลยุทธ์การสอนที่ใช้ พัฒนาการเรียนรู้ : 1. ใช้การเรียนการสอนแบบบรรยาย 2. ใช้กรณีศึกษาจริง
ให้นักศึกษาได้ ออกแบบ 3. ใช้การศึกษาดูงานจากสถานที่จริง 

กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ : 1. ประเมินด้วยการสอบ 2. ประเมินด้วยงานที่มอบหมายตาม
รายวิชา 
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PLO 4: สามารถท างานร่วมกับกลุ่ม คนที่มีความรู้จากหลากหลายสาขา ได้ 
กลยุทธ์การสอนที่ใช้ พัฒนาการเรียนรู้ : 1.ใช้การเรียนการสอนแบบกลุ่ม ระดมสมองและอภิปราย 

พร้อมให้ นักศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 
กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ : 1. ประเมินจาการสังเกตการทางาน เป็นกลุ่มของนักศึกษา 2. 

ประเมินการจากผลงานของงานกลุ่มที่มอบหมาย 
PLO 5: ก าหนดปัญหา คิดวิธีแก้ และแก้ปัญหาทางวิศวกรรมได้ 
กลยุทธ์การสอนที่ใช้ พัฒนาการเรียนรู้ : 1. ใช้การเรียนการสอนแบบบรรยาย 2. ใช้การเรียนการ

สอนแบบกลุ่ม พร้อมให้นักศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 3. ใช้การเรียนการสอนที่มีโครงงานเป็นฐาน 
กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ : 1. ประเมินด้วยการสอบ 2. ประเมินการเขียนขั้นตอนวิธีใน

โครงงาน 
PLO 6: แสดงออกซ่ึงความเป็นมืออาชีพ มีความรับผิดชอบและมีจรรยาบรรณในวิชาชีพ 
กลยุทธ์การสอนที่ใช้ พัฒนาการเรียนรู้ : 1. ใช้การเรียนการสอนแบบบรรยาย 2. ประสบการณ์จาก

การฝึกงาน 
กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ : 1. ประเมินด้วยการสอบ 2. ประเมินด้วยแบบสอบถามจากผู้ดูแล

นักศึกษาฝึกงาน 
PLO 7: สื่อสารและน าเสนอได้อย่าง มีประสิทธิภาพ 
กลยุทธ์การสอนที่ใช้ พัฒนาการเรียนรู้ : 1. ใช้การเรียนการสอนแบบบรรยาย 2. ใช้การเรียนการ

สอนแบบกลุ่ม พร้อมให้นักศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 3. ให้นักศึกษาได้นาเสนอผลงานใน รูปแบบต่างๆ 
กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ : 1. ประเมินด้วยการสอบ 2. ประเมินการเขียนขั้นตอนวิธีใน

โครงงาน 3. ประเมินการนาเสนอผลงาน 
PLO 8: สามารถแสดงให้เห็นถึง ผลกระทบของการแก้ปัญหาทาง วิศวกรรมที่มีผลต่อส่วนรวม 

ทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและ สิ่งแวดล้อม 
กลยุทธ์การสอนที่ใช้ พัฒนาการเรียนรู้ : 1. ใช้การเรียนการสอนแบบบรรยาย 2. ใช้การศึกษาดูงาน

จากสถานที่จริง 
กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ : 1. ประเมินด้วยการสอบ 2. ประเมินจากแบบสอบถาม 
PLO 9: ตระหนักถึงความจ าเป็น และมีความสามารถในการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
กลยุทธ์การสอนที่ใช้ พัฒนาการเรียนรู้ : 1. ใช้การเรียนการสอนแบบบรรยาย 2. ใช้การเรียนการ

สอนแบบกลุ่ม และให้นักศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 3.ใช้การศึกษาดูงานจากสถานที่จริง 
กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ : 1. ประเมินด้วยการสอบ 2. ประเมินจากแบบสอบถาม 
PLO 10: มีความรู้ในหัวข้อหรือ ประเด็นปัญหาร่วมสมัยที่เก่ียวข้องกับวิศวกรรมโยธา 
กลยุทธ์การสอนที่ใช้ พัฒนาการเรียนรู้ : 1. ใช้การเรียนการสอนแบบบรรยาย 2. ใช้การดูงานจาก

สถานที่จริง 3. การบรรยายจากวิทยากรภายนอก 
กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ : 1. ประเมินด้วยการสอบ 2. ประเมินจากแบบสอบถาม 
PLO 11: ใช้เทคนิค ทักษะ และ เครื่องมือทางวิศวกรรมสมัยใหม่ที่ จ าเป็นสาหรับการปฏิบัติงานด้าน 

วิศวกรรมโยธาได้ 
กลยุทธ์การสอนที่ใช้ พัฒนาการเรียนรู้ : 1. ใช้การเรียนการสอนแบบบรรยาย 2. ใช้การทดสอบวัสดุ

จริงในห้อง ปฏิบัติงาน 3. ใช้การเรียนการสอนที่มีโครงงานเป็นฐาน 
กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ : 1. ประเมินด้วยการสอบ 2. ประเมินจากรายงานผลทดสอบ 3. 

ประเมินจากผลงานของนักศึกษา 
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2. แผนพัฒนาปรับปรุง 

 
  

แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 
1. ปรับปรุงหลักสูตร ให้มี

มาตรฐานตามท่ี สกอ.
ก าหนด และตรงตามความ
ต้องการของตลาดแรงงาน  
ตรวจสอบและปรับปรุง
หลักสูตรให้มีคุณภาพตาม
เกณฑ์มาตรฐานและ
ข้อบังคับของ สภาวิศวกร 

- พัฒนาหลักสูตรตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับ 
อุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF)  

- ติดตามประเมินการใช้หลักสูตร
อย่างสม่ าเสมอ 

- จัดหลักสูตรให้มีรายวิชา
สอดคล้องกับมาตรฐานวิชาชีพ 
ตามเกณฑ์ของสภาวิศวกร 

- ปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัย    
โดยมีการพิจารณาปรับปรุง
หลักสูตรทุกๆ 5 ปี 

- เอกสารกระบวนการที่
เกี่ยวข้องกับการปรับ
หลักสูตร 

- รายงานผลการติดตามและ
ประเมินหลักสูตร 

- หลักสูตรเป็นไปตาม
มาตรฐานและเกณฑ์
ข้อบังคับของสภาวิศวกร 

- หลักสูตรที่เกี่ยวข้องผ่าน
เกณฑ์การรับรองจากสภา
วิศวกร 

2. พัฒนาศักยภาพของ
บุคลากรผู้สอน 

- สนับสนุนบุคลากรด้านการเรียน
การสอนเพ่ือให้เกิดความ
เข้มแข็งด้านวิชาการ อาทิ การ
อบรม การปฏิบัติงานร่วมกับ
สถานประกอบการและ
การศึกษาต่อ 

- อาจารย์ผู้สอนประจ า
หลักสูตร ทุกคนได้รับการ
สนับสนุนในการเข้ารับการ
อบรมหรือพัฒนาตนเอง/
คุณวุฒิอาจารย์ที่เพ่ิมข้ึน 

3. พัฒนาห้องปฏิบัติการ - จัดหางบประมาณในการจัดซื้อ
เครื่องมือในห้องปฏิบัติการเพ่ือ
สนับสนุนและส่งเสริม การ
เรียนการสอนและการวิจัย 

- เอกสารการขอจัดซื้อ
ครุภัณฑ์ประจ าปี 

4. สถานประกอบการ/
ภาคอุตสาหกรรม 

- จัดหลักสูตรให้มีรายวิชาสหกิจ
ศึกษา/ฝึกงานทางวิศวกรรม
โยธา  ในสถานประกอบการ 

- ส่งเสริมให้อาจารย์เข้าไปมีส่วน
ร่วมกับสถานประกอบการ 
อาทิเช่น  งานบริการวิชาการ  
งานวิจัยร่วม และเพ่ิมพูน
ความรู้และทักษะทางวิชาชีพ 

- หนังสือขอความอนุเคราะห์
และหนังสือตอบรับการไป
ฝึกปฏิบัติ  เพ่ือเพ่ิมพูน
ความรู้และทักษะทาง
วิชาชีพในสถาน
ประกอบการของบุคลากร
สายวิชาการ  
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หมวดที ่3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างหลักสูตร 
 

1. ระบบการจัดการศึกษา 
1.1 ระบบ 

การจัดการศึกษาเป็นระบบทวิภาค  ในปีการศึกษาหนึ่งจะแบ่งออกเป็นสองภาคการศึกษาซึ่งเป็นภาค
การศึกษาบังคับ มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่าสิบห้าสัปดาห์ต่อหนึ่งภาคการศึกษา ทั้งนี้ไม่รวมเวลาส าหรับ
การสอบด้วย  และข้อก าหนดต่าง ๆ เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  ว่าด้ วย
การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2550 

1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน 
มีการจัดการเรียนการสอนภาคการศึกษาฤดูร้อน โดยมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 7 สัปดาห์ ทั้งนี้ไม่

รวมเวลาส าหรับการสอบด้วย แต่ให้มีจ านวนชั่วโมงเรียนของแต่ละรายวิชาเท่ากับหนึ่งภาคการศึกษาปกติ 
ภาคการศึกษาฤดูร้อน เดือนมีนาคม – พฤษภาคม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของคณะกรรมการประจ า
หลักสูตร 

1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค 
 - 

2 การด าเนินการหลักสูตร 
2.1 วัน-เวลาในด าเนินการเรียนการสอน 
ภาคการศึกษาที่ 1 เดือนมิถุนายน – กันยายน 
ภาคการศึกษาที่ 2 เดือนพฤศจิกายน – กุมภาพันธ์ 
ภาคการศึกษาฤดูร้อน เดือนมีนาคม – พฤษภาคม 
2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 

2.2.1 รับผู้ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และผู้ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  
กลุ่มประเภทช่างอุตสาหกรรมทุกสาขาหรือเทียบเท่า 

2.2.2 รับผู้ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) กลุ่มประเภทช่าง
อุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างก่อสร้าง ช่างโยธา  ช่างส ารวจ  เทคโนโลยีขนส่ง  การบริหารงานก่อสร้าง  และ
ช่างเขียนแบบโยธา หรือเทียบเท่า โดยวิธีการเทียบโอนตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  
ว่าด้วยการเทียบโอนผลการเรียน พ.ศ. 2562 

2.2.3 มีคุณสมบัติอ่ืน ๆ ตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ว่าด้วย
การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2550 และฉบับเพ่ิมเติม พ.ศ. 2556 ผู้มีคุณสมบัติอื่นตามประกาศหรือข้อบังคับ
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลธัญบุรี  หรือให้เป็นไปตามดุลยพินิจของคณะกรรมการประจ าหลักสูตร 
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2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า 
เนื่องจากการปรับตัวจากการเรียนในระดับมัธยมศึกษาหรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ มา

เป็นการเรียนในระดับอุดมศึกษา มีรูปแบบที่แตกต่างไปจากเดิม เนื้อหารายวิชามีความเข้มข้นมากขึ้น 
โดยเฉพาะรายวิชาชีพซึ่งต้องอาศัยรายวิชาพ้ืนฐานทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ อาทิ รายวิชาแคลคูลัส รายวิชา
ฟิสิกส์และรายวิชาภาษาอังกฤษ ซึ่งเป็นส่วนสนับสนุนในการเรียนการสอนเข้าสู่เกณฑ์มาตรฐานสากล แต่จาก
ประสบการณ์ในหลักสูตร ที่ใช้ประกอบการเรียนการสอน ก่อนจะมีหลักสูตรปรับปรุงฉบับนี้พบว่า รายวิชา
พ้ืนฐานต่างๆ เหล่านี้ นักศึกษา มีความรู้ที่ไม่เพียงพอต่อการมาต่อยอดในระดับอุดมศึกษา ท าให้เกิดปัญหา ใน
ระหว่างการเรียนการสอนภาคปกติ ทั้งตัวผู้สอนและผู้เรียน 

2.4 กลยุทธ์ในการด าเนินการเพือ่แก้ไขปัญหา/ข้อจ ากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3 
1. จัดให้มีการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ แนะน าการวางเป้าหมายชีวิต เทคนิคการเรียนใน

มหาวิทยาลัยฯ  และการแบ่งเวลาในการเรียนและการท ากิจกรรม 
2. มอบหมายหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาให้แก่อาจารย์ทุกคน ท าหน้าที่สอดส่องดูแล ตักเตือน ให้

ค าปรึกษาแนะน า และการติดตามการเรียนของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่อยู่ในความดูแลจากอาจารย์ผู้สอน ดังนั้น
นักศึกษาทุกคน จะมีอาจารย์ที่ปรึกษาซึ่งสามารถเข้าพบเพ่ือขอค าแนะน าได้    

3. จัดสอนเสริมในรายวิชาพ้ืนฐานดังกล่าว โดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะศิลป
ศาสตร์ หรือคณะที่เก่ียวข้อง 

4. จัดกิจกรรมให้กับนักศึกษาทางด้านวิชาการให้มีความสัมพันธ์ระหว่างรุ่นพ่ีและรุ่นน้องภายใต้
การดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษา และจัดกิจกรรมสอนเสริม 

2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี 
หลักสูตร 4 ปี ปกติ 

จ านวนนักศึกษา 
จ านวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา 

2563 2564 2565 2566 2567 
ชั้นปีที่ 1 60 60 60 60 60 
ชั้นปีที่ 2 - 60 60 60 60 
ชั้นปีที่ 3 - - 60 60 60 
ชั้นปีที่ 4 - - - 60 60 

รวม 60 120 180 240 240 
คาดว่าจะจบการศึกษา - - - 60 60 

 
หลักสูตร 4 ปี เทียบโอนรายวิชา 

จ านวนนักศึกษา 
จ านวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา 

2563 2564 2565 2566 2567 
ชั้นปีที่ 1 60 60 60 60 60 
ชั้นปีที่ 2 - 60 60 60 60 
ชั้นปีที่ 3 - - 60 60 60 

รวม 60 120 180 240 240 
คาดว่าจะจบการศึกษา - - 60 60 60 
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2.6 งบประมาณตามแผน 
2.6.1  งบประมาณรายรับ (หน่วย:บาท) 

รายละเอียดรายรับ 
ปีงบประมาณ 

2563 2564 2565 2566 2567 
ค่าบ ารุงการศึกษาและค่าลงทะเบยีน 149,536,000 157,024,000 164,864,000 173,120,000 181,760,000 
เงินอุดหนุนจากรัฐบาล 136,843,700 138,212,137 139,594,258 140,990,201 142,400,103 

รวมรายรับ 286,379,700 295,236,137 304,458,258 314,110,201 324,160,103 

2.6.  งบประมาณรายจ่าย (หน่วย:บาท) 

หมวดเงิน 
ปีงบประมาณ 

2563 2564 2565 2566 2567 
ก. งบด าเนินการ      

1. ค่าใช้จ่ายบุคลากร 129,729,675 132,324,269 134,970,754 137,670,169 140,423,572 
2. ค่าใช้จ่ายด าเนินงาน (ไมร่วม 3) 71,150,669 72,573,682 74,025,156 75,505,659 77,015,772 
3. ทุนการศึกษา - - - - - 
4. รายจ่ายระดับมหาวิทยาลัย 67,291,200 70,660,800 74,188,800 77,904,000 81,792,000 

(รวม ก) 268,171,544 275,558,751 283,184,710 291,079,828 299,231,345 
ข. งบลงทุน      

ค่าครุภณัฑ ์ 37,464,900 38,214,198 38,978,482 39,758,052 40,553,213 
(รวม ข) 37,464,900 38,214,198 38,978,482 39,758,052 40,553,213 

รวม (ก) + (ข) 305,636,444 313,772,949 322,163,192 330,837,880 339,784,557 
จ านวนนักศึกษา 4,673 4,907 5,152 5,410 5,680 
ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษา 65,405 63,944 62,532 61,153 59,821 

*หมายเหตุ  ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษา ตามระบบเหมาจ่ายรายละ 31,285.46 บาทต่อปี 
 

2.7 ระบบการศึกษา 
    แบบชั้นเรียน 
    แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก 
    แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสื่อหลัก 
    แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (E-learning) 
    แบบทางไกลทางอินเตอร์เนต 
    อ่ืนๆ (ระบุ) .................................................. 

2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบันอุดมศึกษา 
นักศึกษาที่เคยศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนมาก่อน เมื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรนี้ สามารถเทียบ

โอนหน่วยกิตได้ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี  
พ.ศ. 2550 และฉบับเพ่ิมเติม 2556 และระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ว่าด้วยการเทียบโอน
ผลการเรียน พ.ศ. 2562 
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3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
3.1 หลักสูตร 

3.1.1 จ านวนหน่วยกิต     รวมตลอดหลักสูตร 148 หน่วยกิต 
3.1.2 โครงสร้างของหลักสูตร 
 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   30 หน่วยกิต 
    1.1  กลุ่มคุณค่าแห่งชีวิตและหน้าที่พลเมือง 

1.1.1 สังคมศาสตร์ 
1.1.2 มนุษยศาสตร์ 
1.1.3 พลศึกษาและนันทนาการ 

7 
3 
3 
1 

หน่วยกิต 
หน่วยกิต 
หน่วยกิต 
หน่วยกิต 

    1.2  กลุ่มภาษาและการสื่อสาร 
1.2.1 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 
1.2.2 ภาษาเพ่ิมเติม 

12 
6 
6 

หน่วยกิต 
หน่วยกิต 
หน่วยกิต 

    1.3  กลุ่มวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
1.3.1 เทคโนโลยีสารสนเทศ 
1.3.2 วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์  และนวัตกรรม 

    6 
3 
3 

หน่วยกิต 
หน่วยกิต 
หน่วยกิต 

    1.4  กลุ่มบูรณาการและศาสตร์ผู้ประกอบการ 
1.4.1 บูรณาการและศาสตร์ผู้ประกอบการ 

    5 
5 

หน่วยกิต 
หน่วยกิต 

 2. หมวดวิชาเฉพาะ   112 หน่วยกิต 
    2.1  กลุ่มวิชาเฉพาะพื้นฐาน 58 หน่วยกิต 
          2.1.1 กลุ่มวิชาพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 24 หน่วยกิต 
          2.1.2 กลุ่มวิชาพ้ืนฐานทางวิศวกรรมหลัก 24 หน่วยกิต 
          2.1.3 กลุ่มวิชาพ้ืนฐานเพิ่มทักษะทางวิศวกรรม 10 หน่วยกิต 
    2.2  กลุ่มวิชาชีพบังคับ 36 หน่วยกิต 
          2.2.1 กลุ่มวิชาบังคับทางวิศวกรรมหลัก 32 หน่วยกิต 
          2.2.2 กลุ่มวิชาบังคับบูรณาการทางวิศวกรรม 4 หน่วยกิต 
    2.3  กลุ่มวิชาเลือกทางวิศวกรรม 11 หน่วยกิต 
    2.4  กลุ่มวิชาเสริมสร้างประสบการณ์ในวิชาชีพ 7 หน่วยกิต 
 3.  หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต 
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3.1.3 รายวิชา 
-  รหัสวิชา 

 การก าหนดรหัสรายวิชา  ในหลักสูตร  ประกอบด้วยตัวเลขทั้งหมด  8  ตัว ซึ่งจ าแนกตามแผนภูมิ
ต่อไปนี้ 

 
 

ต าแหน่งที่         1 – 2   หมายถึง   คณะ 
ต าแหน่งที่         3    หมายถึง   ภาควิชา/สาขาวิชา 
ต าแหน่งที่         4   หมายถึง   สาขาวิชา(ตามชื่อที่ระบุในหลักสูตร) 
ต าแหน่งที่         5   หมายถึง    แขนงวิชา/กลุ่มวิชา 
ต าแหน่งที่         6   หมายถึง   ปีที่ควรศึกษา   
ต าแหน่งที่         7 - 8 หมายถึง   ล าดับวิชาในแขนงวิชา/กลุ่มวิชา  

 
 
 
 
 

ความหมายของเลขรหัสการจัดชั่วโมงเรียน 
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รายวิชา 
1.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30   หน่วยกิต 

1.1 กลุ่มคุณค่าแห่งชีวิตและหน้าที่พลเมือง ไม่น้อยกว่า  7  หน่วยกิต 
  1.1.1 รายวิชาสังคมศาสตร์ ให้เลือกศึกษาไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้ 

01-110-004 สังคมกับสิ่งแวดล้อม 
Society and Environment 

3(3-0-6) 

01-110-009 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม 
Development of Social and Life Quality 

3(3-0-6) 

01-110-017 คุณภาพชีวิตที่ดีของพลเมืองยุคใหม่ 
Quality Life for New Generation 

3(3-0-6) 

01-110-021 ชีวิตในสังคมพหุวัฒนธรรม 
Life in Multicultural Society 

3(3-0-6) 

01-110-024 ชีวิตที่พอเพียงกับภูมิปัญญาไทย 
Sufficiency Life with Thai Wisdom 

3(3-0-6) 

 1.1.2  รายวิชามนุษยศาสตร์ ให้เลือกศึกษาไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้ 
01-210-019 การพัฒนาบุคลิกภาพ 

Personality Development 
3(2-2-5) 

01-210-020 จิตวิทยาประยุกต์เพ่ือการท างาน 
Applied Psychology to Work 

3(3-0-6) 

01-210-024 ทักษะการเรียนรู้สู่ความส าเร็จ 
Learning Skills to Success 

3(3-0-6) 

 1.1.3 รายวิชาพลศึกษาและนันทนาการ ให้เลือกศึกษาไม่น้อยกว่า 1 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้ 
01-610-003 นันทนาการ 

Recreation 
1(0-2-1) 

01-610-014 ทักษะกีฬาเพ่ือสุขภาพ 
Sports Skill for health 

1(0-2-1) 

1.2 กลุ่มภาษาและการสื่อสาร ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต  
      1.2.1 รายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร จ านวน 6 หน่วยกิต ให้ศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้ 

01-320-001 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 1  
English for Communication 1 

3(2-2-5) 

01-320-002 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 2 
English for Communication 2 

3(2-2-5) 

          1.2.2 รายวิชาภาษาเพิ่มเติม ให้เลือกศึกษาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
                 โดยให้ศึกษา 3 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้ 

04-000-201 ภาษาอังกฤษส าหรับงานวิศวกรรม 
English for Engineering 
 
 

3(2-2-5) 
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     และให้เลือกศึกษาไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้ 
01-310-018 สุนทรียภาพของภาษาไทยในบทเพลง 

Aesthetics of Thai Language in Songs 
3(3-0-6) 

01-320-007 ภาษาอังกฤษเพ่ือการน าเสนอ 
English for Presentation 

3(2-2-5) 

01-320-017 ภาษาอังกฤษเพ่ือการเขียนทางวิชาการ  
English for Academic Writing 

3(2-2-5) 

01-320-018 การพัฒนาทักษะการเขียน  
English Writing Development 

3(2-2-5) 

01-330-001 ภาษาจนีพื้นฐาน  
Basic Chinese   

3(3-0-6) 

01-330-002 การสนทนาภาษาจีนเบื้องต้น 
Basic Chinese Conversation  

3(3-0-6) 

01-330-006 ภาษาญี่ปุ่นพ้ืนฐาน  
Basic Japanese 

3(3-0-6) 

01-330-007 สนทนาภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น   
Basic Japanese Conversation      

3(3-0-6) 

 

 1.3  กลุ่มวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
1.3.1 รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  ให้เลือกศึกษา 1 รายวิชา จ านวน 3 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้ 

09-000-001 ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
Computer and Information Technology Skills 

3(2-2-5)     

09-000-002 การใช้งานโปรแกรมส าเร็จรูปเพ่ืองานมัลติมีเดีย 
Program Package for Multimedia 

3(2-2-5) 

09-000-003 เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการตัดสินใจ 
Information Technology for Decision Making 

3(2-2-5) 

1.3.2 รายวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และนวัตกรรม ให้เลือกศึกษาอีกไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต  
จากรายวิชาต่อไปนี้ 

09-111-001 การคิดและการให้เหตุผล  
Thinking and Reasoning 

3(3-0-6) 

09-121-002 สถิติเบื้องต้นส าหรับนวัตกรรม 
Basic Statistics for Innovation 

3(2-2-5) 

09-210-003 วิทยาศาสตร์ ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม 
Science, Creativity and Innovation  

3(3-0-6) 

09-210-033 เทคโนโลยีสีเขียว 
Green Technology 

3(3-0-6) 

09-311-051 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม 
Life and Environment 
 

3(3-0-6) 
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09-410-002 วิทยาศาสตร์เพื่อชีวิต 
Sciences for Life 

3(3-0-6) 

09-410-004 เทคโนโลยีพลังงานทดแทนเพ่ือความยั่งยืน 
Renewable Energy Technologies for Sustainability 

3(3-0-6) 

1.4 กลุ่มบูรณาการและศาสตร์ผู้ประกอบการ ไม่น้อยกว่า 5 หน่วยกิต 
1.4.1 รายวิชาบูรณาการและศาสตร์ผู้ประกอบการ ให้ศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้ 

00-100-101 อัตลักษณ์แห่งราชมงคลธัญบุรี 
RMUTT Identity  

2(0-4-2) 

00-100-201 มหาวิทยาลัยสีเขียว 
Green University 

1(0-2-1) 

00-100-202 การคิดเชิงออกแบบ 
Design Thinking 

1(0-2-1) 

00-100-301 ความเป็นผู้ประกอบการ  
Entrepreneurship  

1(0-2-1) 

   และสามารถเลือกศึกษาเพิ่มเติมได้จากรายวิชาต่อไปนี้ 
1.4.2 รายวิชาบูรณาการและศาสตร์ผู้ประกอบการ 

00-100-302 นวัตกรรมเพ่ือชุมชน 
Innovation for the community  

3(1-4-4) 

09-090-013 การจัดการสารสนเทศเพ่ือผู้ประกอบการ 
Information Management for Entrepreneur 
 

3(2-2-5) 

2.  หมวดวิชาเฉพาะ  112  หน่วยกิต 
    2.1  กลุ่มวิชาเฉพาะพื้นฐาน  58  หน่วยกิต  
         2.1.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 24 หน่วยกิต ให้ศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้ 

09-111-141 แคลคูลัสส าหรับวิศวกร 1 
Calculus for Engineers 1 

3(3-0-6) 

09-111-142 แคลคูลัสส าหรับวิศวกร 2 
Calculus for Engineers 2 

3(3-0-6) 

04-412-201 สถิติวิศวกรรม 
Engineering Statistics 

3(3-0-6) 

04-711-101 เคมีส าหรับวิศวกร 
Chemistry for Engineers 

3(3-0-6) 

04-711-102 ปฏิบัติการเคมีส าหรับวิศวกร 
Chemistry Laboratory for Engineers 

1(0-3-1) 

09-410-141 ฟิสิกส์ส าหรับวิศวกร 1 
Physics for Engineers 1 

3(3-0-6) 

09-410-142 ปฏิบัติการฟิสิกส์ส าหรับวิศวกร 1 
Physics Laboratory for Engineers 1 
 

1(0-3-1) 
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09-410-143 ฟิสิกส์ส าหรับวิศวกร 2 
Physics for Engineers 2 

3(3-0-6) 

09-410-144 ปฏิบัติการฟิสิกส์ส าหรับวิศวกร 2 
Physics Laboratory for Engineers 2 

1(0-3-1) 

09-111-337 สมการเชิงอนุพันธ์ 
Differential Equations   

3(3-0-6) 

2.1.2 กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรม  24  หน่วยกิต ให้ศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้ 
04-114-201 ชลศาสตร์   

Hydraulics 
3(3-0-6) 

04-114-302 ปฏิบัติการชลศาสตร์ 
Hydrauclic Laboratory 

1(0-3-1) 

04-121-201 การส ารวจ 
Surveying 

3(2-3-5) 

04-121-202 ปฏิบัติการส ารวจภาคสนาม 
Surveying Field Camp 

1(0-80-0) 

04-313-101 กลศาสตร์วิศวกรรม 
Engineering Mechanics 

3(3-0-6) 

04-411-102 เขียนแบบวิศวกรรม 
Engineering Drawing 

3(2-3-5) 

04-621-101 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
Computer Programming 

3(2-3-5) 

04-720-101 วัสดุวิศวกรรม 
Engineering Materials 

3(3-0-6) 

04-110-201 ความแข็งแรงของวัสดุ 1 
Strength of Materials 1 

3(3-0-6) 

04-111-201 ธรณีวิทยาส าหรับวิศวกร 
Geology for Engineers 

2(2-0-4) 

2.1.3 กลุ่มวิชาพื้นฐานเพิ่มทักษะทางวิศวกรรม  10  หน่วยกิต  ให้ศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้ 
04-000-101 การปฏิบัติงานเชิงวิศวกรรม 

Engineering Workshop 
2(0-6-4) 

04-110-204 เขียนแบบวิศวกรรมโยธา 
Civil Engineering Drawing 

2(0-4-2) 

04-411-101 การฝึกพ้ืนฐานทางวิศวกรรม 
Basic Engineering Training 

3(1-6-4) 

04-110-203 ปฏิบัติการทดสอบวัสดุทางวิศวกรรมโยธา 
Civil Engineering Materials Testing Laboratory 

1(0-3-1) 

04-111-303 ปฏิบัติการปฐพีกลศาสตร์ 
Soil Mechanics Laboratory 

1(0-3-1) 
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04-113-402 การทดสอบวัสดุการทาง 
Highway Materials Testing 

1(0-3-1) 

     2.2 กลุ่มวิชาชีพบังคับ  36  หน่วยกิต  
2.2.1 กลุ่มวิชาบังคับทางวิศวกรรมหลัก  32  หน่วยกิต ให้ศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้ 

04-110-202 เทคโนโลยีคอนกรีต 
Concrete Technology 

2(1-3-3) 

04-110-407 วิศวกรรมก่อสร้างและการจัดการ 
Construction Engineering and Management 

3(3-0-6) 

04-111-202 ปฐพีกลศาสตร์ 
Soil Mechanics 

3(3-0-6) 

04-112-201 ทฤษฎีโครงสร้าง 
Theory of Structures 

3(3-0-6) 

04-112-302 การวิเคราะห์โครงสร้าง 
Structural Analysis 

3(3-0-6) 

04-112-303 การออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก 
Reinforced Concrete Design 

3(3-0-6) 

04-112-304 การออกแบบโครงสร้างเหล็กและไม้ 
Steel and Timber Design 

3(3-0-6) 

04-113-301 วิศวกรรมการทาง 
Highway Engineering 

3(3-0-6) 

04-114-404 วิศวกรรมชลศาสตร์ 
Hydraulic Engineering 

3(3-0-6) 

04-111-401 วิศวกรรมฐานราก 
Foundation Engineering 

3(3-0-6) 

04-113-404 วิศวกรรมขนส่ง 
Transportation Engineering 

3(3-0-6) 

2.2.2 กลุ่มวิชาบังคับบูรณาการทางวิศวกรรม  4  หน่วยกิต  ให้ศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้  
04-110-304 การเตรียมโครงงานวิศวกรรมโยธา 

Civil Engineering Pre - Project 
1(1-0-2) 

04-110-406 โครงงานวิศวกรรมโยธา 
Civil Engineering Project 

3(1-6-4) 

 2.3 กลุ่มวิชาชีพเลือกทางวิศวกรรม ให้เลือกศึกษา  11  หน่วยกิต สามารถเลือกจากรายวิชาที่เปิดสอน
ในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยไม่ซ้ ากับรายวิชาที่ศึกษามาแล้ว หรือให้
เลือกจากรายวิชาต่อไปนี้ 

04-110-205 การประมาณและวิเคราะห์ราคางานก่อสร้าง 
Construction Cost Estimation and Analysis 

2(1-3-3) 

04-114-303 อุทกวิทยา 
Hydrology 

3(3-0-6) 
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04-111-402 การออกแบบฐานรากส าหรับระบบราง 
Design of Railway Track Foundation 

3(3-0-6) 

04-112-305 การออกแบบคอนกรีตอัดแรง 
Prestressed Concrete Design 

3(3-0-6) 

04-112-306 หัวข้อคัดสรรทางวิศวกรรมโยธา 
Selected Topics in Civil Engineering 

3(3-0-6) 

04-112-307 ความแข็งแรงของวัสดุ 2 
Strength of Materials 2 

3(3-0-6) 

04-112-308 การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในงานวิศวกรรมโยธา 
Computer Application in Civil Engineering 

3(2-3-5) 

04-112-406 การออกแบบอาคาร 
Building Design 

3(3-0-6) 

04-112-407 การออกแบบสะพาน 
Bridge Design 

3(3-0-6) 

04-112-408 พลศาสตร์ของโครงสร้างเบื้องต้น 
Fundamentals of Structural Dynamics 

3(3-0-6) 

04-112-409 การออกแบบโครงสร้างเหล็กโดยวิธีพลาสติก 
Plastic Design of Steel Structures 

3(3-0-6) 

04-112-410 การออกแบบทางด้านวิศวกรรมโยธา 
Civil Engineering Design 

3(3-0-6) 

04-112-411 การออกแบบโครงสร้างชั่วคราว 
Design of Temporary Structure 

3(3-0-6) 

04-112-412 การวิเคราะห์ไฟไนต์เอลิเมนต์เบื้องต้น 
Introduction to Finite Element Analysis 

3(3-0-6) 

04-112-413 การวิเคราะห์โครงสร้างด้วยวิธีเมทริกซ์ 
Matrix Structural Analysis 

3(3-0-6) 

04-112-414 การออกแบบชิ้นส่วนส าเร็จรูปเบื้องต้น 
Basic Precast Concrete Design 

3(3-0-6) 

04-112-415 พ้ืนฐานงานระบบส าหรับอาคารเบื้องต้น 
Basic Mechanical, Electrical and Sanitary for Building 

2(2-0-4) 

04-113-403 การออกแบบผิวทาง 
Pavement Design 

3(3-0-6) 

04-113-405 วิศวกรรมทางรถไฟ 
Railway Track Engineering 

3(3-0-6) 

04-114-305 ชลศาสตร์การไหลในทางน้ าเปิด 
Hydraulics of Open Channel Flow 

3(3-0-6) 

04-121-304 การส ารวจเส้นทาง 
Route Surveying 

3(2-3-5) 
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04-121-305 แผนที่ภาพถ่ายทางอากาศ 
Photogrammetry 

3(2-3-5) 

04-110-412 การบัญชีและการเงินเพ่ือการก่อสร้าง 
Accounting and Finance for Construction 

3(3-0-6) 

04-110-413 กฎหมายในงานวิศวกรรมการก่อสร้างและการจัดการ 
Laws in Construction Engineering and Management 

3(3-0-6) 

04-110-414 การบริหารอสังหาริมทรัพย์เบื้องต้น 
Introduction to Real Estate Administration 

3(3-0-6) 

04-110-415 เศรษฐศาสตร์วิศวกรรมส าหรับวิศวกรโยธา 
Engineering Economics for Civil Engineering 

3(3-0-6) 

04-211-204 ระบบไฟฟ้าเบื้องต้นส าหรับอาคาร 
Basic Electrical System for Building 

3(3-0-6) 

 2.4 กลุ่มวิชาเสริมสร้างประสบการณ์ในวิชาชีพ 7 หน่วยกิต โดยให้ศึกษา 1 หน่วยกิต จากรายวิชา
ต่อไปนี้ 

04-000-301 การเตรียมความพร้อมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
Preparation for Professional Experience 
 

   1(0-2-1) 

และให้เลือกศึกษาจ านวน 6  หน่วยกิต จากรายวิชาแบบสหกิจศึกษา  หากมีความจ าเป็นอาจ
เลือกศึกษารายวิชาแบบฝึกงาน หรือรายวิชาอื่นแทนได้ 
 2.4.1  รายวิชาแบบสหกิจศึกษา 

04-000-401 สหกิจศึกษา 
Cooperative Education 

6(0-40-0) 

04-000-403 สหกิจศึกษาต่างประเทศ 
International Cooperative Education 

6(0-40-0) 

 2.4.2  รายวิชาแบบฝึกงาน 
04-000-302 ฝึกงาน 

Apperenticeship 
3(0-20-0) 

04-000-303 ฝึกงานต่างประเทศ 
International Apperenticeship 

3(0-20-0) 

04-000-402 ปัญหาพิเศษจากสถานประกอบการ 
Workplace Special Problem 

3(0-6-3) 

 

  
 หรือหากมีความจ าเป็นอ่ืน ให้เลือกศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้ 

04-000-102 การจัดประสบการณ์ต้นหลักสูตร 
Pre-course Experience 

2(0-6-3) 

04-000-203 ปฏิบัติงานภาคสนาม  
Filed work 
 

2(0-6-3) 
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04-000-304 การติดตามพฤติกรรมการท างาน 
Job Shadowing 

2(0-6-3) 

04-000-305 การฝึกเฉพาะต าแหน่ง 
Practicum 

3(0-16-8) 

04-000-404 การฝึกปฏิบัติจริงภายหลังส าเร็จการเรียนทฤษฎี  
Post-course Internship 

6(0-40-0) 

 
3.  หมวดวิชาเลือกเสรี  6  หน่วยกิต 

ให้เลือกศึกษาจากรายวิชาที่เปิดสอนในหลักสูตรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โดยไม่
ซ้ ากับรายวิชาที่ศึกษามาแล้ว และต้องไม่เป็นรายวิชาที่ก าหนดให้นักศึกษาโดยไม่นับหน่วยกิต 
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3.1.4 แสดงแผนการศึกษาเสนอแนะ  
             1)  แผนการศึกษาแบบสหกิจศึกษา 

ปีท่ี 1 / ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต ทฤษฎ ี ปฏิบัต ิ ศึกษาด้วย
ตนเอง 

00-100-101 อัตลักษณ์แห่งราชมงคลธัญบุรี 2 0 4 2 
01-110-xxx เลือกรายวิชาสังคมศาสตร์ 3 3 0 6 
01-210-xxx เลือกรายวิชามนุษยศาสตร์ 3 3 0 6 
04-411-102 เขียนแบบวิศวกรรม 3 2 3 5 
04-720-101 วัสดุวิศวกรรม 3 3 0 6 
09-111-141 แคลคูลัสส าหรับวิศวกร 1 3 3 0 6 
09-410-141 ฟิสิกส์ส าหรับวิศวกร 1 3 3 0 6 
09-410-142 ปฏิบัติการฟิสิกส์ส าหรับวิศวกร 1 1 0 3 1 

รวม  21  หน่วยกิต 
 
 

ปีท่ี 1 / ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต ทฤษฎ ี ปฏิบัต ิ ศึกษาด้วย
ตนเอง 

01-320-001 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 1 3 2 2 5 
01-610-xxx เลือกรายวิชาพลศึกษาและนันทนาการ 1 0 2 1 
04-313-101 กลศาสตร์วิศวกรรม 3 3 0 6 
04-411-101 การฝึกพ้ืนฐานทางวิศวกรรม 3 1 6 4 
04-621-101 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 3 2 3 5 
04-711-101 เคมีส าหรับวิศวกร 3 3 0 6 
09-111-142 แคลคูลัสส าหรับวิศวกร 2 3 3 0 6 

รวม  19  หน่วยกิต 
 
 

ปีท่ี 1 / ภาคการศึกษาฤดูร้อน หน่วยกิต ทฤษฎ ี ปฏิบัต ิ
ศึกษาด้วย

ตนเอง 
04-000-101 การปฏิบัติงานเชิงวิศวกรรม 2 0 6 4 

รวม  2  หน่วยกิต 
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ปีท่ี 2 / ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต ทฤษฎ ี ปฏิบัต ิ
ศึกษา 

ด้วยตนเอง 

04-110-201 ความแข็งแรงของวัสดุ 1 3 3 0 6 
04-110-204      เขียนแบบวิศวกรรมโยธา 2 0 4 2 
04-111-201 ธรณีวิทยาส าหรับวิศวกร 2 2 0 4 
04-121-201 การส ารวจ 3 2 3 5 
04-121-202 ปฏิบัติการส ารวจภาคสนาม 1 - 80 - 
04-114-201 ชลศาสตร์ 3 3 0 6 
09-410-143 ฟิสิกส์ส าหรับวิศวกร 2 3 3 0 6 
09-410-144 ปฏิบัติการฟิสิกส์ส าหรับวิศวกร 2 1 0 3 1 
09-111-337 สมการเชิงอนุพันธ์ 3 3 0 6 

รวม  20  หน่วยกิต 
*ปฏิบัติการส ารวจภาคสนาม (Surveying Field Camp) ไม่นับหน่วยกิต  การประเมินผลเป็น S และ U 
 
 

ปีท่ี 2 / ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต ทฤษฎ ี ปฏิบัต ิ
ศึกษา 

ด้วยตนเอง 
00-100-201 มหาวิทยาลัยสีเขียว 1 0 2 1 
00-100-202 การคิดเชิงออกแบบ 1 0 2 1 
04-110-202 เทคโนโลยีคอนกรีต 2 1 3 3 
04-110-203 ปฏิบัติการทดสอบวัสดุทางวิศวกรรมโยธา 1 0 3 1 
04-111-202 ปฐพีกลศาสตร์ 3 3 0 6 
04-111-303 ปฏิบัติการปฐพีกลศาสตร์ 1 0 3 1 
04-112-201 ทฤษฎีโครงสร้าง 3 3 0 6 
04-114-302 ปฏิบัติการชลศาสตร์ 1 0 3 1 
04-711-102 ปฏิบัติการเคมีส าหรับวิศวกร 1 0 3 1 
04-xxx-xxx วิชาชีพเลือก 2 x x x 
09-000-xxx      เลือกรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 3 2 2 5 

รวม  19  หน่วยกิต 
 
 

ปีท่ี 2 / ภาคการศึกษาฤดูร้อน หน่วยกิต ทฤษฎ ี ปฏิบัต ิ
ศึกษา 

ด้วยตนเอง 
01-320-002 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 2 3 2 2 5 

09-xxx-xxx 
เลือกรายวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และ
นวัตกรรม 

3 x x x 

รวม  6  หน่วยกิต 
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ปีท่ี 3 / ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต ทฤษฎ ี ปฏิบัต ิ
ศึกษา 

ด้วยตนเอง 
04-000-201 ภาษาอังกฤษส าหรับงานวิศวกรรม 3 2 2 5 
04-000-301 การเตรียมความพร้อมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 1 0 2 1 
04-112-302 การวิเคราะห์โครงสร้าง 3 3 0 6 
04-113-301 วิศวกรรมการทาง 3 3 0 6 
04-113-402 การทดสอบวัสดุการทาง 1 0 3 1 
04-412-201 สถิติวิศวกรรม 3 3 0 6 
04-xxx-xxx วิชาชีพเลือก 3 x x x 
xx-xxx-xxx วิชาเลือกเสรี 3 x x x 

รวม  20  หน่วยกิต 
 
 

ปีท่ี 3 / ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต ทฤษฎ ี ปฏิบัต ิ
ศึกษา 

ด้วยตนเอง 
00-100-201 ความเป็นผู้ประกอบการ 1 0 2 1 
01-xxx-xxx เลือกรายวิชาภาษาเพ่ิมเติม 3 x x x 
04-110-304 การเตรียมโครงงานวิศวกรรมโยธา 1 1 0 2 
04-112-303 การออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก 3 3 0 6 
04-112-304 การออกแบบโครงสร้างเหล็กและไม้ 3 3 0 6 
04-114-404 วิศวกรรมชลศาสตร์ 3 3 0 6 
04-xxx-xxx วิชาชีพเลือก 3 x x x 

รวม  17  หน่วยกิต 
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ปีท่ี 4 / ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต ทฤษฎ ี ปฏิบัต ิ
ศึกษา 

ด้วยตนเอง 
04-000-401 สหกิจศึกษา หรือ    6 0 40 0 
04-000-403 สหกิจศึกษาต่างประเทศ 6 0 40 0 

รวม  6  หน่วยกิต 
 
 

ปีท่ี 4 / ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต ทฤษฎ ี ปฏิบัต ิ
ศึกษา 

ด้วยตนเอง 
04-110-406 โครงงานวิศวกรรมโยธา 3 1 6 4 
04-110-407 วิศวกรรมก่อสร้างและการจัดการ 3 3 0 6 
04-111-401          วิศวกรรมฐานราก 3 3 0 6 
04-113-404 วิศวกรรมขนส่ง 3 3 0 6 
04-xxx-xxx วิชาชีพเลือก 3 x x x 
xx-xxx-xxx          วิชาเลือกเสรี 3 x x x 

รวม  18  หน่วยกิต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



28 

     2)  แผนการศึกษาแบบฝึกงาน 

ปีท่ี 1 / ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต ทฤษฎ ี ปฏิบัต ิ
ศึกษา 
ด้วย

ตนเอง 
00-100-101 อัตลักษณ์แห่งราชมงคลธัญบุรี 2 0 4 2 
01-110-xxx เลือกรายวิชาสังคมศาสตร์ 3 3 0 6 
01-210-xxx เลือกรายวิชามนุษยศาสตร์ 3 3 0 6 
04-411-102 เขียนแบบวิศวกรรม 3 2 3 5 
04-720-101 วัสดุวิศวกรรม 3 3 0 6 
09-111-141 แคลคูลัสส าหรับวิศวกร 1 3 3 0 6 
09-410-141 ฟิสิกส์ส าหรับวิศวกร 1 3 3 0 6 
09-410-142 ปฏิบัติการฟิสิกส์ส าหรับวิศวกร 1 1 0 3 1 

รวม  21  หน่วยกิต 
 

 

ปีท่ี 1 / ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต ทฤษฎ ี ปฏิบัต ิ
ศึกษา 
ด้วย

ตนเอง 
01-320-001 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 1 3 2 2 5 
01-610-xxx เลือกรายวิชาพลศึกษาและนันทนาการ 1 0 2 1 
04-313-101 กลศาสตร์วิศวกรรม 3 3 0 6 
04-411-101 การฝึกพ้ืนฐานทางวิศวกรรม 3 1 6 4 
04-621-101 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 3 2 3 5 
04-711-101 เคมีส าหรับวิศวกร 3 3 0 6 
09-111-142 แคลคูลัสส าหรับวิศวกร 2 3 3 0 6 

รวม  19  หน่วยกิต 
 
 

ปีท่ี 1 / ภาคการศึกษาฤดูร้อน หน่วยกิต ทฤษฎ ี ปฏิบัต ิ
ศึกษา 
ด้วย

ตนเอง 
04-000-101 การปฏิบัติงานเชิงวิศวกรรม 2 0 6 4 

รวม  2  หน่วยกิต 
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ปีท่ี 2 / ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต ทฤษฎ ี ปฏิบัต ิ
ศึกษา 

ด้วยตนเอง 
00-100-201 มหาวิทยาลัยสีเขียว 1 0 2 1 
00-100-202 การคิดเชิงออกแบบ 1 0 2 1 
04-110-201 ความแข็งแรงของวัสดุ 1   3 3 0 6 
04-110-204      เขียนแบบวิศวกรรมโยธา  2 0 4 2 
04-111-201 ธรณีวิทยาส าหรับวิศวกร 2 2 0 4 
04-114-201 ชลศาสตร์ 3 3 0 6 
04-121-201 การส ารวจ 3 2 3 5 
04-121-202 ปฏิบัติการส ารวจภาคสนาม 1 - 80 - 
09-410-143 ฟิสิกส์ส าหรับวิศวกร 2 3 3 0 6 
09-410-144 ปฏิบัติการฟิสิกส์ส าหรับวิศวกร 2 1 0 3 1 

รวม  19  หน่วยกิต 
*ปฏิบัติการส ารวจภาคสนาม (Surveying Field Camp) ไม่นับหน่วยกิต  การประเมินผลเป็น S และ U 
 
 

ปีท่ี 2 / ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต ทฤษฎ ี ปฏิบัต ิ
ศึกษา 

ด้วยตนเอง 
04-110-202 เทคโนโลยีคอนกรีต 2 1 3 3 
04-110-203 ปฏิบัติการทดสอบวัสดุทางวิศวกรรมโยธา 1 0 3 1 
04-111-202 ปฐพีกลศาสตร์ 3 3 0 6 
04-111-303 ปฏิบัติการปฐพีกลศาสตร์ 1 0 3 1 
04-112-201 ทฤษฎีโครงสร้าง 3 3 0 6 
04-114-302 ปฏิบัติการชลศาสตร์ 1 0 3 1 
04-711-102 ปฏิบัติการเคมีส าหรับวิศวกร 1 0 3 1 
09-111-337 สมการเชิงอนุพันธ์ 3 3 0 6 
09-000-xxx      เลือกรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 3 2 2 5 

รวม  18  หน่วยกิต 
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ปีท่ี 3 / ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต ทฤษฎ ี ปฏิบัต ิ
ศึกษา 
ด้วย

ตนเอง 
04-000-201 ภาษาอังกฤษส าหรับงานวิศวกรรม 3 2 2 5 
04-112-302 การวิเคราะห์โครงสร้าง 3 3 0 6 
04-412-201 สถิติวิศวกรรม 3 3 0 6 
04-xxx-xxx วิชาชีพเลือก 2 x x x 
04-xxx-xxx วิชาชีพเลือก 3 x x x 
xx-xxx-xxx วิชาเลือกเสรี 3 x x x 

รวม  17  หน่วยกิต 
 
 

ปีที่ 3 / ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต ทฤษฎ ี ปฏิบัต ิ
ศึกษา 
ด้วย

ตนเอง 
00-100-301 ความเป็นผู้ประกอบการ 1 0 2 1 
01-xxx-xxx เลือกรายวิชาภาษาเพ่ิมเติม 3 x x x 
04-000-301 การเตรียมความพร้อมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 1 0 2 1 
04-112-304 การออกแบบโครงสร้างเหล็กและไม้ 3 3 0 6 
04-113-301 วิศวกรรมการทาง 3 3 0 6 
04-113-402 การทดสอบวัสดุการทาง 1 0 3 1 
04-114-404 วิศวกรรมชลศาสตร์ 3 3 0 6 
04-xxx-xxx วิชาชีพเลือก 3 x x x 

      
รวม  18  หน่วยกิต 

 
 

ปีท่ี 3 / ภาคการศึกษาฤดูร้อน หน่วยกิต ทฤษฎ ี ปฏิบัต ิ
ศึกษา 
ด้วย

ตนเอง 
04-000-302 ฝึกงาน หรือ 3 0 20 0 
04-000-304 ฝึกงานต่างประเทศ 3 0 20 0 

รวม  3  หน่วยกิต 
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ปีท่ี 4 / ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต ทฤษฎ ี ปฏิบัต ิ
ศึกษา 

ด้วยตนเอง 
01-320-002 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 2 3 2 2 5 
04-000-402 ปัญหาพิเศษจากสถานประกอบการ                    3 0 6 3 
04-110-304 การเตรียมโครงงานวิศวกรรมโยธา 1 1 0 2 
04-112-303 การออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก 3 3 0 6 
04-113-404 วิศวกรรมขนส่ง 3 3 0 6 

09-xxx-xxx 
เลือกรายวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และ
นวัตกรรม 

3 3 0 6 

รวม  16  หน่วยกิต 
 
 

ปีท่ี 4 / ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต ทฤษฎ ี ปฏิบัต ิ
ศึกษา 

ด้วยตนเอง 
04-110-406 โครงงานวิศวกรรมโยธา 3 1 6 4 
04-110-407 วิศวกรรมก่อสร้างและการจัดการ 3 3 0 6 
04-111-401          วิศวกรรมฐานราก                                                                              3 3 0 6 
04-xxx-xxx วิชาชีพเลือก 3 x x x 
xx-xxx-xxx          วิชาเลือกเสรี 3 x x x 

รวม  15  หน่วยกิต 
 
 
 
 
 

  



32 

3.1.5 ค าอธิบายรายวิชา 
01-110-004 สังคมกับสิ่งแวดล้อม 

Society and Environment 
3(3-0-6) 

 ความส าคัญของสังคมกับสิ่งแวดล้อม แนวคิดพ้ืนฐานทางนิเวศวิทยากับการศึกษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มลพิษสิ่งแวดล้อมและการควบคุม การ
วิเคราะห์ระบบและการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเพ่ือการจัดการสิ่งแวดล้อมที่
เหมาะสม 
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 environmental management 
 

01-110-009 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม 
Development of Social and Life Quality 

3(3-0-6) 

 ปรัชญาและหลักธรรมในการด ารงชีวิตของบุคคลการสร้างแนวคิดและเจตคติของ
ตนเอง หลักธรรมในการสร้างคุณภาพชีวิต บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของ
บุคคล หลักการบริหารและการพัฒนาตนเอง การมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคม 
เทคนิคการครองใจคน หลักการพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพ คุณธรรม จริยธรรม
และจรรยาวิชาชีพ 
Philosophy and Dharma principles in daily life, creating their own ideas 
and attitudes, Dharma principles of creating life quality, individuals’ 
roles and responsibilities, management principles and self-
development, participation in social activities, techniques of winning the 
one’s hearts, principles for effective job development, ethics and codes 
of conduct 
 

01-110-017 คุณภาพชีวิตท่ีดีของพลเมืองยุคใหม่  
Quality Life for New Generation 

3(3-0-6) 

 ความหมายและความส าคัญของการมีคุณภาพชีวิตที่ดี การปรับตัวและเข้าใจ
วัฒนธรรมเพื่อเป็นสมาชิกที่ดีในครอบครัว องค์กร สังคมและตระหนักในความส าคัญ
ของสิ่งแวดล้อม หลักธรรมทางศาสนาสู่การเป็นพลเมืองที่ดี แนวคิดเกี่ยวกับ
แรงจูงใจในการปฏิบัติงานสู่การเป็นผู้น าที่มีประสิทธิภาพ การฝึกอบรมเพ่ือการ
สื่อสารในยุคใหม่ 
Meaning and importance of quality life, adaptation and understanding 
of culture as good members in families, organizations, societies, and 
realization of the importance of environment, religious principles 
towards good citizenship, concepts of motivation for work becoming an 
effective leader and communication in the modern age 
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01-110-021 ชีวิตในสังคมพหุวัฒนธรรม   
Life in Multicultural Society 

3(3-0-6) 

 สังคมในยุคโลกาภิวัตน์ ความหลากหลายของกลุ่มคน อาทิ กลุ่มชาติพันธุ์กับพหุ
วัฒนธรรม สิทธิและความเป็นธรรมทางสังคม การสื่อสารภายใต้มิติความ
หลากหลายทางวัฒนธรรม แนวทางการจัดการสังคมพหุวัฒนธรรมในบริบท
สังคมไทย อาเซียน และโลก เพ่ือการยอมรับและความเคารพในความแตกต่าง
ระหว่างกัน 
Society in globalization, diversity among people e.g. ethnic groups and 
multiculturalism, rights and social justice, communication through 
multi- cultural dimension, guidelines for managing multiculturalism in 
Thai, Asian, and global contexts, related to diversity to construct 
acceptance and respect among differences 
 

01-110-024 ชีวิตที่พอเพียงกับภูมิปัญญาไทย     
Sufficiency Life with Thai Wisdom 

3(3-0-6) 

 ความหมาย ขอบเขต ความส าคัญ และพัฒนาการของภูมิปัญญาไทย กระบวนการ
เรียนรู้ของภูมิปัญญาไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่น การใช้ภูมิปัญญาไทยเพ่ือพัฒนาชีวิต
ที่พอเพียง กรณีตัวอย่างชีวิตที่พอเพียงของบุคคลในสังคมไทย กรณีตัวอย่างการน า
ภูมิปัญญาไทยมาประยุกต์ใช้ในการด ารงชีวิตจนประสบความส าเร็จในอาชีพ 
Meanings, scopes, importance and development of Thai wisdom, 
learning process of Thai and local wisdom, using Thai wisdom for 
sufficient life development, case studies about sufficient life of Thai 
individuals in society, case studies of applying Thai wisdom to living and 
career success 

 
01-210-019 การพัฒนาบุคลิกภาพ 

Personality Development 
3(2-2-5) 

 ความหมายและความส าคัญของการพัฒนาบุคลิกภาพ ความแตกต่างระหว่างบุคคล 
การวิเคราะห์และการประเมินบุคลิกภาพ ความฉลาดทางอารมณ์ การปรับตัวใน
สังคมปัจจุบัน การเสริมสร้างสุขภาพจิต การพัฒนาเจตคติที่มีต่อตนเองและผู้อ่ืน 
การสื่อสารและมนุษย์สัมพันธ์ การพัฒนาบุคลิกภาพทางกาย การแสดงออกอย่าง
เหมาะสมและมารยาทสังคม 
Definition and the importance of personality development, individuals’ 
differences between , analyzing and assessing personality, emotional 
intelligence, self-adjustment in present society, mental health development, 
developing attitudes towards oneself and others, transaction and 
relationship, development of appearance, assertiveness, social manners 
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01-210-020 จิตวิทยาประยุกต์เพื่อการท างาน 
Applied Psychology to Work 

3(3-0-6)   

 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจิตวิทยาประยุกต์เพ่ือการท างาน ปัจจัยทางจิตวิทยาที่มี
ผลกระทบต่อพฤติกรรมการท างาน การพัฒนาตนเพ่ือการท างานที่มีประสิทธิภาพ 
แรงจูงใจในการท างาน การจัดการความเครียดจากการท างาน กลุ่มและทีมงาน    
การบริหารความขัดแย้ง รูปแบบภาวะผู้น าสมัยใหม่ องค์การ การบริหารทรัพยากร
มนุษย์ในองค์การ กลยุทธ์ในการเสริมสร้างประสิทธิผลขององค์การ สภาพแวดล้อม
และสุขภาพในการท างาน 
Introduction to applied psychology to work, psychological factors 
affecting work behavior, self- development for effective work, work 
motivation, work stress management, groups and teamwork, conflict 
management, modern leadership style, organization, human resource 
management in organization, strategies to enhance organizational 
effectiveness, work environment and health 
 

01-210-024 ทักษะการเรียนรู้สู่ความส าเร็จ 
Learning Skills to Success 

3(3-0-6) 

 เคล็ดลับสู่ความส าเร็จ การคิดและการตัดสินใจที่ดี การรับรู้เกี่ยวกับตนเองและ
สมรรถนะแห่งตนเพ่ือความส าเร็จ คุณค่าของการท างาน  การรู้เท่าทันสื่อยุคใหม่ 
การสร้างทีมงานที่มีประสิทธิภาพ  การพัฒนาทักษะสู่ความส าเร็จผ่านกิจกรรมและ
โครงการ 
Key to success, effective thinking and decision making, self- perception 
towards self-esteem and self-efficacy for success,  value of working, being 
aware of modern media’ s tricks, building teamwork effectively and 
efficiently, developing skills for success through activities and projects 
 

01-610-003 นันทนาการ 
Recreation 

1(0-2-1) 

 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับนันทนาการ กิจกรรมนันทนาการแบบต่าง ๆ และเลือกกิจกรรม
นันทนาการที่เหมาะสม 
General knowledge of recreation, types of recreational activities and 
selection of appropriate recreational activities 
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01-610-014 ทักษะกีฬาเพื่อสุขภาพ  
Sports Skill for health 

1(0-2-1) 

 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวชนิดกีฬา การพัฒนาสุขภาพด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคม 
การฝึกปฏิบัติทักษะพ้ืนฐานของชนิดกีฬาที่เลือก วิธีการเล่น และกติกาการแข่งขัน 
General knowledge about the chosen sport, development of health on 
aspects of body, mind, emotion, and social, practice of basic skills of 
chosen sports, how to play the sport, sport rules for competition 
 

01-320-001 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1  
English for Communication 1 

3(2-2-5) 

 ค าศัพท์ ส านวน ภาษาท่ีใช้ในการบอกข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง กิจวัตรประจ าวัน ความ
สนใจ การสนทนาสั้นๆ ในสถานการณ์ต่างๆ การเขียนข้อความสั้นๆ การฟังและอ่าน
ข้อความสั้นๆ จากสื่อต่างๆ 
Vocabulary, expressions and language patterns for giving personal 
information, routines and interests, short conversations in various 
situations, writing short statements, listening to and reading short and 
simple texts 
 

01-320-002 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2 
English for Communication 2 

3(2-2-5) 

 ค าศัพท์ ส านวน ภาษาที่ใช้ในการเล่าเรื่อง อธิบาย และให้เหตุผล การสนทนาอย่าง
ต่อเนื่องในสถานการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจ าวัน การเขียนบรรยายสั้น ๆ การฟังและ
การอ่านเนื้อหาในเรื่องที่เก่ียวข้องจากสื่อ 
Vocabulary, expressions and language patterns used in daily life for 
telling stories, giving explanations and reasons, exchanging information 
continuously, writing short and connected descriptions, listening to and 
reading longer texts 
 

04-000-201 ภาษาอังกฤษส าหรับงานวิศวกรรม 3(2-2-5) 
 English for Engineering  
 ทักษะฟัง พูด อ่าน เขียน ศัพท์เทคนิค ส านวนภาษาที่เกี่ยวกับงานด้านวิศวกรรม 

ข้อก าหนดด้านความปลอดภัย คู่มือการปฏิบัติงานและการใช้งาน การอธิบาย
กระบวนการท างาน การเขียนรายงานความเสียหายและความก้าวหน้า 

 Listening, speaking, reading and writing skills, technical terms and 
language patterns regarding engineering work, safety regulations, 
manuals, explanation, report of damages and progress 
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01-310-018 สุนทรียภาพของภาษาไทยในบทเพลง  
Aesthetics of Thai Language in Songs 

3(3-0-6) 

 สุนทรียภาพของภาษาไทย โลกทัศน์ และภาพสังคมที่สะท้อนจากบทเพลงไทย 
Vocabulary, expressions and language patterns from songs, aesthetics 
in Thai language and perspective as reflected in Thai song 
 

01-320-007 ภาษาอังกฤษเพื่อการน าเสนอ  
English for Presentation 

3(2-2-5) 

 ค าศัพท์ ส านวน โครงสร้างภาษาในการน าเสนองานในแต่ละขั้นตอน การใช้          
วจนภาษาและ อวจนภาษา การใช้สื่อประกอบการน าเสนองาน การน าเสนอเชิงสถิติ 
การตั้งค าถามและการตอบค าถามระหว่างน าเสนองาน 
Vocabulary , expressions, and language patterns used at different stages 
of presentation, use of verbal and non-verbal languages  presentations, 
use of visual supports, presentation of facts and figures,  asking and 
answering questions 
 

01-320-017 ภาษาอังกฤษเพื่อการเขียนทางวิชาการ 3(2-2-5) 
 English for Academic Writing  
 ลักษณะของภาษา องค์ประกอบของงานเขียนทางวิชาการ  เทคนิคการสืบค้น  การ

ประเมินความเหมาะสมของข้อมูลที่น ามาใช้ในการอ้างอิง  การสรุปและเปลี่ยน
ข้อความ  การอ้างอิงทางวิชาการ  การเขียนบทคัดย่อ   
Language discourse and components of academic writing, techniques 
for searching, evaluation of information and references, referencing, 
summary writing and paraphrasing, academic referencing, abstract 
writing   
 

01-320-018 การพัฒนาทักษะการเขียน 
English Writing Development 

3(2-2-5) 

 การเขียนประโยค การเขียนย่อหน้า การกรอกแบบฟอร์ม การเขียนบันทึกส่วนตัว 
การเขียนจดหมายส่วนตัว การจดข้อความโดยย่อจากการอ่านและการฟัง 
Sentence writing, paragraph writing, form filling, daily writing, personal 
letter writing, note-taking from reading and listening 
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01-330-001 ภาษาจีนพื้นฐาน 3(3-0-6) 
 Basic Chinese  
 การใช้สัทอักษรโรมันก ากับเสียง การเขียนตัวอักษรจีนโดยใช้มาตรฐานเดียวกับ

สาธารณรัฐประชาชนจีน การฟังพูด การอ่าน และการเขียน ตัวเลข ค าศัพท์และ
ประโยคที่ใช้บ่อยในชีวิตประจ าวัน  
Roman phonetic symbols for pronunciation, basic calligraphy, basic 
Chinese language skills:  listening, speaking, reading and writing, 
numbers, words and sentences frequently used in everyday life 
 

01-330-002 การสนทนาภาษาจีนเบื้องต้น 3(3-0-6) 
 Basic Chinese Conversation  
 ทักษะการฟังและการพูดในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจ าวัน เน้นการออกเสียงที่

ถูกต้อง ความสามารถในการถ่ายทอดความต้องการเป็นภาษาจีนโดยใช้สถานการณ์
จ าลองได้ 

 Chinese listening and speaking on everyday life topics focusing on 
correct pronunciation and expressions by means of simulation 
 

01-330-006 ภาษาญี่ปุ่นพื้นฐาน 3(3-0-6) 
 Basic Japanese  
 อักษรญี่ปุ่น ฮิระงะนะและคะตะคะนะ  ค าศัพท์ ในชั้นเรียน ค าทักทายใน

ชีวิตประจ าวัน  ตัวเลข รวมทั้งฝึกการสร้างรูปประโยคพื้นฐาน 
 Japanese alphabets: Hiragana and Katakana, vocabulary, greeting words 

in daily life, numbers and constructing basic sentence structures 
 

01-330-007 สนทนาภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น 3(3-0-6) 
 Basic Japanese Conversation  
 บทสนทนาภาษาญี่ปุ่นในรูปแบบต่าง ๆ โดยอาศัยสถานการณ์จ าลองจาก

สถานการณ์จริงที่ผู้เรียนจะต้องพบในชีวิตประจ าวัน โดยฝึกฝนให้สามารถใช้ได้อย่าง
คล่องแคล่ว เมื่อช านาญขึ้น สามารถน าค าศัพท์ที่เกี่ยวข้องอ่ืน ๆ มาประกอบเพ่ือ
ขยายขอบเขตของบทสนทนาให้กว้างต่อไป 

 Various types of Japanese conversation in daily life, situational 
conversation practice with the focus on fluency and relevant 
vocabulary use for extension of conversation 
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09-000-001 ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 3(2-2-5) 
 Computer and Information Technology Skills  
 ความรู้ พ้ืนฐานการใช้คอมพิวเตอร์การใช้โปรแกรมส านักงาน ได้แก่ โปรแกรม

ประมวลผลค า การใช้โปรแกรมตารางค านวณ การใช้โปรแกรมน าเสนอ การใช้
อินเทอร์เน็ตและการสื่อสารสังคมออนไลน์ ได้แก่ เครือข่ายคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยี
การสื่อสารข้อมูล จดหมายอิเล็กทรอนิกส์แบบภายในและภายนอกองค์กร การท่อง
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต และความรู้ทั่วไปเก่ียวกับโลกออนไลน์ 

 Computing fundamentals, key applications such as Word Processor 
( Microsoft Word) , Spreadsheets ( Microsoft Excel) , Presentation 
(Microsoft PowerPoint), Internet and social networks such as computer 
network, communication technology, internal and external e- mail 
correspondence, surfing the Internet, and general knowledge about the 
Internet World  
 

09-000-002 การใช้งานโปรแกรมส าเร็จรูปเพื่องานมัลติมีเดีย 
Program Package for Multimedia 

3(2-2-5) 

 ความรู้ พ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีสื่ อประสมประเภทข้อความ ภาพนิ่ ง  เสียง 
ภาพเคลื่อนไหว และวีดิโอ การประยุกต์ใช้งานโปรแกรมจัดการสื่อประสม เช่น 
โปรแกรมจัดการภาพกราฟิกแบบราสเตอร์ โปรแกรมจัดการภาพกราฟิกแบบ
เวกเตอร์ โปรแกรมสร้างภาพเคลื่อนไหว 2 มิติ โปรแกรมตัดต่อภาพวีดิโอ โปรแกรม
แปลงไฟล์ภาพและวีดิโอ โปรแกรมน าเสนอผลงานสื่อประสม และการเผยแพร่
ผลงานสื่อประสมบนอินเทอร์เน็ต Basic knowledge of multimedia technology 
including text, image, audio, animation and video, multimedia 
applications such as raster graphics editor, vector graphics editor, 2D 
animation software, video editing software, image and video file 
conversion software, multimedia presentation software, and multimedia 
publishing on the internet 
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09-000-003 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ 
Information Technology for Decision Making 

3(2-2-5) 

 ความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับทฤษฎีการตัดสินใจ การใช้งานโปรแกรมประยุกต์หรือระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการตัดสินใจ เช่น โปรแกรมตารางค านวณข้ันสูง โปรแกรม
ทางสถิติและความน่าจะเป็น ระบบสารสนเทศเพ่ือผู้บริหารระดับสูง ระบบสนับสนุน
การตัดสินใจ โปรแกรมน าเสนอข้อมูลในรูปแบบของกราฟิก รวมถึงเครื่องมืออ านวย
ความสะดวกในการจัดการข้อมูล ส่วนติดต่อกับผู้ใช้งาน  เพ่ือน าเสนอข้อมูลที่เป็น
ประโยชน์ต่อการตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
Basic knowledge and theories of decision-making application of software 
or information system for decision- making such as advanced 
spreadsheet, probability and statistics, executive information system, 
decision support system including data management tools and user 
interface for efficient decision marking 
 

09-111-001 การคิดและการให้เหตุผล  3(3-0-6) 
 Thinking and Reasoning  
 การคิดอย่างมีเหตุผล การให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ ประพจน์ ตัวเชื่อมทาง

ตรรกศาสตร์ ตารางค่าความจริง สัจนิรันดร์ ตัวบ่งปริมาณ การอ้างเหตุผล 
 Rational thinking, mathematical reasoning, statements, logical 

connectives, truth table, tautology, quantifiers, arguments  
 

09-121-002 สถิติเบื้องต้นส าหรับนวัตกรรม 3(2-2-5) 
 Basic Statistics for Innovation  
 ความหมายและบทบาทของสถิติในการพัฒนานวัตกรรม การศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

ส าหรับการพัฒนานวัตกรรม เครื่องมือและการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือเพ่ือหา
ประสิทธิภาพนวัตกรรม  การตรวจสอบประสิทธิภาพนวัตกรรม 

 Meaning and role of statistics in innovation development, study of relevant 
information for innovation development, tool and quality inspection to find 
innovative performance, innovation performance monitoring 
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09-210-003 วิทยาศาสตร์ ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม 3(3-0-6) 
   Science, Creativity and Innovation  
 การคิดเชิงวิทยาศาสตร์อย่างเป็นระบบ ศึกษาค้นคว้า ความคิดสร้างสรรค์ด้วย

กระบวนการต่าง ๆ ทางวิทยาศาสตร์ โดยเน้นกระบวนการเรียนรู้และสื่อที่
หลากหลาย เพ่ือน าไปสู่การพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ เกี่ยวข้องกับ
เกษตรกรรม วิศวกรรมและอุตสาหกรรมสมัยใหม่ เทคโนโลยีสมัยใหม่และการ
ประยุกต์ใช้ในด้านต่าง ๆ เช่น ด้านสุขภาพ อาหาร เกษตรกรรม พลังงาน 
สิ่งแวดล้อม เพ่ือให้มีความรู้ทันต่อความก้าวหน้าและการเปลี่ยนแปลง เพ่ือการ
พัฒนาที่ยั่งยืน 

 Scientific thinking, information search, creative thinking through scientific 
processes and various instructional media for innovative and technology 
development in agriculture, engineering and modern industries, modern 
technologies and their application for sustainable development 
 

09-210-033  เทคโนโลยีสีเขียว 3(3-0-6) 
 Green Technology  
 ปัญหาสิ่งแวดล้อมจากการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หลักการและ

กระบวนการของเทคโนโลยีสีเขียว การประเมินวัฏจักรชีวิต การออกแบบเชิงนิเวศ
เศรษฐกิจ กรณีศึกษาการบริหารจัดการและการเลือกใช้เทคโนโลยีที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

 Environmental problems caused by science and technology 
development, principle and process of green technology, life cycle 
assessment, eco-design, case studies of management and appropriate 
use of environmental–friendly technology   
 

09-311-051 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม 3(3-0-6) 
 Life and Environment  
 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม นิเวศวิทยา ทรัพยากรธรรมชาติและ

การอนุรักษ์ มลพิษสิ่งแวดล้อม และการจัดการสิ่งแวดล้อม 
 Basic knowledge of organisms and environment, ecology, natural 

resources and conservation, environmental pollutants and 
environmental management 
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09-410-002 วิทยาศาสตร์เพื่อชีวิต 3(3-0-6) 
 Sciences for Life  
 แนวคิดและวิธีการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะแสวงหาความรู้ การเชื่อมโยง

ความคิดและกระบวนการแก้ปัญหาสถานการณ์ปัจจุบันและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
การบูรณาการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในชีวิตประจ าวัน แนวคิดการ
สร้างนวัตกรรมและองค์ความรู้ ผลกระทบของความรู้ทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อม เศรษฐกิจ สังคม และอนาคตของ
มนุษย์ การเรียนรู้ตลอดชีวิตเพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดี 

 Scientific approaches and processes, knowledge exploring, associative 
thinking and problem solving, current situation and the learning from 
sharing, integration of science and technology in everyday life, concept 
of innovation and knowledge conformation, effect of scientific and 
technological changes on economy, society, environment and the 
future of mankind, lifelong learning for better quality of life  
 

09-410-004 เทคโนโลยีพลังงานทดแทนเพื่อความย่ังยืน 3(3-0-6) 
 Renewable Energy Technologies for Sustainability  
 ความรู้พ้ืนฐานด้านพลังงานทดแทนและเทคโนโลยีใกล้ตัว  แหล่งที่มาพลังงาน

ทดแทน สถานการณ์พลังงานทดแทน เทคโนโลยีและการบริโภคพลังงานทดแทน 
ผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อม การจัดการของเสียที่เกิดจากกระบวนการผลิต
พลังงานทดแทน การอนุรักษ์พลังงานอย่างมีส่วนร่วม การปลูกจิตส านึกการใช้
พลังงานอย่างฉลาด การเตรียมความพร้อมส าหรับการเปลี่ยนแปลงด้านพลังงาน 
Fundamentals of renewable energy technologies, renewable energy 
sources, renewable energy situation, technology and energy 
consumption, impact on the environment, management of waste from 
the production of renewable energy, involved conservation of energy, 
wisely awareness raising of energy use, preparation for the change in 
energy 
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00-100-101 อัตลักษณ์แห่งราชมงคลธัญบุรี 2(0-4-2) 
 RMUTT Identity  
 ความภาคภูมิใจในมหาวิทยาลัย การปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของ

เทคโนโลยีและสังคม การมีจิตใจริเริ่ม การเริ่มต้นท างานที่มีเป้าหมายชัดเจน การ
ล าดับความส าคัญของงาน และความรับผิดชอบต่องานอย่างมืออาชีพ การพัฒนา
บุคลิกภาพ การมีจิตสาธารณะ มารยาททางสังคม การอยู่ร่วมกับผู้ อ่ืนภายใต้
กฎระเบียบและหลักการปกครองระบอบประชาธิปไตย หลักในการใช้ชีวิตตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 University pride, keeping up with technology and social changes, having 
initiative and being proactive, beginning with clear goals, 
prioritizingthings, and being professional, personality development, 
public consciousness, social manners, living democracy, principles of 
living based on the philosophy of Sufficiency Economy 
 

00-100-201 มหาวิทยาลัยสีเขียว 1(0-2-1) 
 Green University   
 วิธีปฏิบัติตนเพื่อเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การใช้พลังงานและทรัพยากรอย่างคุ้มค่า มี

ความรับผิดชอบต่อสภาพแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัย การปลูกฝังจิตส านึก
รับผิดชอบ การแบ่งปันและช่วยเหลือสังคม การตระหนักและมีวิสัยทัศน์ที่ดีต่อสังคม
และสิ่งแวดล้อม 

 Being environmentally friendly, efficient use of energy and resources, 
being responsible for the environment in the university, instilling and 
contributing to the sustainable and socially responsible university, 
awareness of and vision for social and environmental sustainability 
 

00-100-202 การคิดเชิงออกแบบ 1(0-2-1) 
 Design Thinking  
 กระบวนการคิดเชิงออกแบบที่มุ่งเน้นการเข้าใจผู้ใช้ การสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์หรือ

นวัตกรรมที่ตอบโจทย์  สร้างไอเดียที่หลากหลาย สร้างตัวต้นแบบเพ่ือทดลองและ
ทดสอบความคิดทางนวัตกรรมที่เกิดขึ้น  

 Human- centric approach to gain deep understanding of users, design 
products or innovation, ideate several alternatives, create prototypes, 
and test the innovative solutions 
 
 
 
 
 
 



 
 

43 

00-100-301 ความเป็นผู้ประกอบการ 1(0-2-1) 
 Entrepreneurship  
 แนวโน้มและแนวคิดในการท าธุรกิจ การเป็นผู้ประกอบการ การจัดการองค์การ 

การตลาด การจัดการด้านการเงิน การเป็นผู้ประกอบการที่ประสบความส าเร็จ การ
จัดท าแบบจ าลองธุรกิจ 

 Business trends and concept, development of entrepreneur characteristics, 
organization management, marketing, financial management, successful 
entrepreneurs, business model canvas 
 

00-100-302 นวัตกรรมเพื่อชุมชน    3(1-4-4) 
 Innovation for the Community  
 ความหมาย หลักการ แนวคิด ความส าคัญ และการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง หลักการทรงงาน หลักการเข้าใจ เข้าถึง พัฒนา ฝึกทักษะการ
บริหารโครงการและการตัดสินใจในบริบทของเศรษฐกิจและสังคม การปฏิบัติงาน
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือชุมชน  ฝึกกระบวนการคิดในเชิงนวัตกรรม  การ
สร้างนวัตกรรมเพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดีของชุมชนโดยกระบวนการมีส่วนร่วมเพ่ือการ
พัฒนาที่ยั่งยืน 

 Definitions, principles, concepts, significance, and application of 
sufficiency economy philosophy, the Royal Initiated Developmental 
Principals of His Majesty: Understand, Achieve, and Develop, practice a 
project management skill and decision making in the context of 
economic and social, work performance, use information technology for 
communities, practice innovative thinking processes, innovation 
creation for a better quality of life in the community by the process of 
participation for sustainable development 
 

09-090-013 การจัดการสารสนเทศเพื่อผู้ประกอบการ    3(2-2-5) 
 Information Management for Entrepreneur  
 ความหมายและบทบาทของการจัดการข้อมูลหรับการเป็นผู้ประกอบการ ข้อมูลและ

การเก็บรวบรวมข้อมูล การวางแผนและการตัดสินใจบนพ้ืนฐานของข้อมูล การ
เปลี่ยนแปลงธุรกิจปัจจุบันโดยการสร้างและใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัล การใช้
ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลสมัยใหม่เ พ่ือการแก้ปัญหาและการปรับปรุง
กระบวนการทางธุรกิจ  ระบบธุรกิจอัจฉริยะ การบริหารจัดการทรัพย์สินดิจิทัล 

 Meaning and role of information management for entrepreneurship, 
planning and decision making based on information, business 
transformation by creating and using novel digital technologies, 
utilization of new digital technologies to improve business operations, 
business intelligence, and managing digital assets 
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09-111-141 แคลคูลัสส าหรับวิศวกร 1 
Calculus for Engineers 1 

3(3-0-6) 

 ฟังก์ชัน ลิมิตและความต่อเนื่อง การหาอนุพันธ์ รูปแบบยังไม่ก าหนด การประยุกต์
ของอนุพันธ์ การหาปริพันธ์ เทคนิคของการหาปริพันธ์ การประยุกต์ของปริพันธ์
จ ากัดเขต 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 
 

09-111-142 แคลคูลัสส าหรับวิศวกร 2 
Calculus for Engineers 2 
วิชาบังคับก่อน : 09–111–141  แคลคูลัสส าหรับวิศวกร 1 
Pre-requisite : 09–111–141  Calculus for Engineers 1 

3(3-0-6) 

 พิกัดเชิงขั้วและสมการเชิงอิงตัวแปรเสริม ฟังก์ชันค่าเวกเตอร์ของหนึ่งตัวแปร 
แคลคูลัสของฟังก์ชันค่าเวกเตอร์ของหนึ่งตัวแปร เส้น ระนาบและผิวในปริภูมิสามมิติ 
แคลคูลัสของฟังก์ชันค่าจริงของสองตัวแปรและการประยุกต์ แคลคูลัสของฟังก์ชันค่า
จริงของหลายตัวแปรและการประยุกต์   
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 

 
04-412-201 สถิติวิศวกรรม 

Engineering Statistics 
3(3-0-6) 

 ทฤษฏีความน่าจะเป็น ตัวแปรสุ่ม และทฤษฎีที่ส าคัญทางสถิติ การทดสอบสมมติฐาน
ทางสถิติ การประมาณค่าพารามิเตอร์ การวิเคราะห์ความแปรปรวน เทคนิคการ
วิเคราะห์การถดถอยแบบเส้นตรงอย่างง่าย สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ และการ
แก้ปัญหาโดยใช้ระเบียบวิธีทางสถิติ 
Probability  theory,  random variables,  statistical inference,  analysis of 
variance, regression and correlation, using statistical methods as the tool 
in problem solving 
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04-711-101

04-711-102

เคมีส าหรับวิศวกร 3(3-0-6) 
Chemistry for Engineers 
ปริมาณมวลสารสัมพันธ์ และพ้ืนฐานทางทฤษฎีอะตอม สมบัติของแก๊ส ของแข็ง 
ของเหลว และสารละลาย สมดุลเคมี สมดุลไอออนิก จลน์ศาสตร์เคมี โครงสร้างของ
อิเล็กตรอนในอะตอม พันธะเคมี สมบัติของธาตุตามตารางพีริออดิก ธาตุเรฟพรีเซน
เททีฟ อโลหะ และธาตุทรานสิชัน 
Stoichiometr and basis of the atomic theory; properties of gas, liquid, 
solid and solution; chemical equilibrium; ionic equilibrium; chemical 
kinetic; electronic structures of atoms; chemical bonds; periodic 
properties; representative elements; nonmetal and transition metals 

ปฏิบัติการเคมีส าหรับวิศวกร 1                                                  (0-3-1) 
Chemistry Laboratory for Engineers 
วิชาบังคับกอน : 04-711-101 เคมีสําหรับวิศวกร หรือเรียนควบคูกัน
Pre-requisite : 04-711-101 Chemistry for Engineers or Concurrent 
Enrollment                                     
ปฏิบัติการเกี่ยวกับการชั่ง ตวง วัดทางวิทยาศาสตร์  สมบัติของธาตุและสารประกอบ 
ปริมาณมวลสารสัมพันธ์  สารละลายและสมบัติคอลลิเกทีฟ สมดุลเคมี ปฏิกิริยากรด 
เบส เกลือ จลนศาสตร์ เคมี สมบัติของแก๊ ส โครงสร้างของผลึกสามัญบางชนิด E
xperiments on scienti c measurements, elements and compounds p
roperties, stoichiometry, solution and colligative properties, chemical e
quilibrium, acid-base and salt reaction, kinetic chemistry, gas properties a
nd crystalline structure 

09-410-141      ฟิสิกส์ส าหรับวิศวกร 1

Physics for Engineers 1 

3(3-0-6) 

เวกเตอร์ แรงและการเคลื่อนที่ โมเมนตัมและพลังงาน ระบบอนุภาค สมบัติเชิงกล
ของสาร การเคลื่อนที่ของวัตถุแข็งเกร็ง การเคลื่อนที่แบบออสซิลเลต กลศาสตร์ของ
ไหล ความร้อนและการถ่ายโอนความร้อน และคลื่นเสียง 
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 ปฏิบัติการฟิสิกส์ส าหรับวิศวกร 1
Physics Laboratory for Engineers 1 

1(0-3-1) 

วิชาบังคับก่อน  : 09-410-141 ฟิสิกส์ส าหรับวิศวกร 1 หรือเรียนควบคู่กัน 
Pre-requisite  : 09-410-141 Physics for Engineers 1 or Concurrent 

     Enrollment 
ปฏิบัติการเก่ียวกับแรงและการเคลื่อนที่ โมเมนตัมและพลังงาน ระบบอนุภาค สมบัติ
เชิงกลของสาร การเคลื่อนที่ของวัตถุแข็งเกร็ง การเคลื่อนที่แบบออสซิลเลต 
กลศาสตร์ของไหล ความร้อนและการถ่ายโอนความร้อน และคลื่นเสียง 
Experiments 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 ฟิสิกส์ส าหรับวิศวกร 2
Physics for Engineers 2 
วิชาบังคับก่อน : 09-410-141 ฟิสิกส์ส าหรับวิศวกร 1 
Pre-requisite : 09-410-141 Physics for Engineers  1 

3(3-0-6) 

ไฟฟ้าสถิต แม่เหล็ก-ไฟฟ้า ไฟฟ้ากระแสตรง ไฟฟ้ากระแสสลับ คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า 
ทัศนศาสตร์และฟิสิกส์ยุคใหม่ 
Statics, electromagnetics, direct current, alternative current, electromagnetic 
wave, optics, and modern physics 

09-410-144 ปฏิบัติการฟิสิกส์ส าหรับวิศวกร 2
Physics Laboratory for Engineers 2 

1(0-3-1) 

วิชาบังคับก่อน : 09-410-143  ฟิสิกส์ส าหรับวิศวกร 2 หรือเรียนควบคู่กัน และ 
09-410-142  ปฏิบัติการฟิสิกส์ส าหรับวิศวกร 1

Pre-requisite : 09-410-143  Physics for Engineers 2 or Concurrent 
     Enrollment and 

09-410-142  Physics Laboratory for Engineers 1
ปฏิบัติการเก่ียวกับไฟฟ้าสถิต แม่เหล็ก-ไฟฟ้า ไฟฟ้ากระแสตรง ไฟฟ้ากระแสสลับ คลื่น
แม่เหล็กไฟฟ้า ทัศนศาสตร์และฟิสิกส์ยุคใหม่  
Experiments on electrostatics, electromagnetics, direct current, 
alternative current, electromagnetic wave, optics, and modern physics 
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09-111-337 สมการเชิงอนุพันธ์
Differential Equations 
วิชาบังคับก่อน : 09-111-142 แคลลูลัสส าหรับวิศวกร 2 
Pre-requisite : 09-111-142 Calculus for Engineers 2 

3(3-0-6) 

สมการเชิงอนุพันธ์อันดับหนึ่ง สมการเชิงอนุพันธ์อันดับสอง สมการเชิงอนุพันธ์อันดับ
สูงและการประยุกต์ สมการเชิงอนุพันธ์เชิงเส้นที่มีสัมประสิทธิ์เป็นตัวแปร  ระบบ
สมการเชิงอนุพันธ์เชิงเส้น ผลการแปลงลาปลาซและการประยุกต์ อนุกรมฟูเรียร์ การ
แปลงฟูเรียร์ ปัญหาค่าขอบ สมการเชิงอนุพันธ์ย่อยเบื้องต้น ระเบียบวิธีเชิงตัวเลข
ส าหรับสมการเชิงอนุพันธ์ การประยุกต์ใช้ในงานวิศวกรรมโยธา และด้านวิทยาศาสตร์ 
First order differential equations, second order differential equations, 
higher order differential equations and applications, linear differential 
equations with variable coefficients, system of linear differential 
equations, Laplace transforms and applications, Fourier series, Fourier 
transforms, boundary value problems, introduction to partial differential 
equations, numerical method for differential quations, some applications 
to civil engineering systems and science 

04-114-201 ชลศาสตร์ 3(3-0-6) 
Hydraulics 
วิชาบังคับก่อน  : 04-313-101 กลศาสตร์วิศวกรรม 
Pre-requisite  : 04-313-101 Engineering Mechanics 
คุณสมบัติของไหลของไหลสถิตย์  จลน์ศาสตร์ของการไหล  สมการต่อเนื่อง  สมการ
พลังงานของการไหลแบบคงที่ โมเมนตัมและแรงเนื่องจากการไหล  การวิเคราะห์มิติ
และความคล้ายคลึง การไหลของของไหลแบบอัดตัวไม่ได้ในท่อ  การไหลในทางน้ าเปิด 
การวัดค่าต่าง ๆ  จากการไหล  การไหลไม่คงท่ีของของไหล 
Properties of fluids, static, dynamics and kinematics of fluid flow, energy 
equation in a steady flow; momentum and dynamic forces in fluid flow, 
similitude and dimensional analysis, flow of incompressible fluid in pipes, 
open-channel flow, fluid flow measurements, unsteady flow problems 
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04-114-302 ปฏิบัติการชลศาสตร์ 
Hydraulic Laboratory 

1(0-3-1) 

 วิชาบังคับก่อน  :  04-114-201 ชลศาสตร์ หรือเรียนควบคู่กัน 
Pre-requisite  : 04-114-201 Hydraulic or concurrent enrollment 

 คุณสมบัติของของเหลว ของไหลสถิตย์ สมการพลังงาน  สมการโมเมนตัม  การสูญเสีย
พลังงานในท่อ  การวัดอัตราการไหลในท่อ  การไหลในทางน้ าเปิด  เครื่องจักรกลทาง
ชลศาสตร์ 
Fluid properties, fluid statics, energy equation, momentum equation, 
energy loss in pipe, flow measurement in pipe, flow in open channel, 
hydraulic machines 
 

04-121-201 การส ารวจ 
Surveying 

3(2-3-5) 

 ความรู้เบื้องต้นของการส ารวจ  ความคลาดเคลื่อนและชั้นงานในการส ารวจ  การวัด
ระยะการระดับ หลักการและการประยุกต์ใช้กล้องวัดมุม  การวัดมุมและทิศทาง  การ
ปรับแก้ข้อมูล การสามเหลี่ยม การหาแอซิมัธ ระบบพิกัดทางราบของงานวงรอบ การ
ระดับพิเศษ เส้นชั้นความสูงการใช้เครื่องมือ GPS  การหาพิกัดหมุดควบคุมด้วย GPS  
วิธี Static และวิธี RTK เรียนรู้ระบบGNSS networks ด้วยเครื่องมือ GPS  การส ารวจ
และการเขียนแผนที่ภูมิประเทศ 
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, usage of GPS, 
searching for control point using GPS, Static approach, RTK approach, 
understand GNSS network through GPS, and plotting 
 

04-121-202 ปฏิบัติการส ารวจภาคสนาม 
Surveying Field Camp 

1(0-80-0) 

 วิชาบังคับก่อน  : 04-121-201 การส ารวจ หรือเรียนควบคู่กัน 
Pre-requisite  : 04-121-201 Surveying or concurrent enrollment 

 ออกฝึกการส ารวจภาคสนามอย่างต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 80 ชั่วโมง  
80 hours on survey field practice 
หมายเหตุ  ไม่นับหน่วยกิต การประเมินผลเป็น S/U 
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04-313-101 กลศาสตร์วิศวกรรม  
Engineering Mechanics 

3(3-0-6) 
 

 ระบบแรง ผลลัพธ์ สมดุล ของไหลสถิต จลนศาสตร์และจลนพลศาสตร์ของอนุภาค
และวัตถุแข็งเกร็ง กฎการเคลื่อนที่ข้อที่สองของนิวตัน งานและพลังงาน อิมพัลส์และ
โมเมนตัม 
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  

Engineering Drawing 
3(2-3-5) 

 การเขียนอักษร  การมองภาพฉายการเขียนภาพฉายและภาพสามมิติ การก าหนดขนาด
และพิกัดความเผื่อ ภาพตัด ภาพช่วยการเขียนภาพด้วยมือและการสเก็ตภาพ  แผ่นคลี่
และภาพประกอบ การเขียนแบบเบื้องต้นโดยคอมพิวเตอร์ช่วยในการเขียนแบบและ
ออกแบบ 
Lettering, orthographic projection, orthographic drawing and pictorial 
drawings, dimensioning and tolerances, sections, auxiliary views and 
development, freehand and sketches, detail and assembly drawings, basic 
computer-aided design drawing 
 

04-621-101 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์  
Computer Programming 

3(2-3-5) 

 แนวคิดและองค์ประกอบของคอมพิวเตอร์  อันตรกิริยาระหว่างฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ 
การประมวลผลข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ วิธีการออกแบบและพัฒนาโปรแกรมและการ
เขียนโปรแกรมภาษาระดับสูง 
Concepts and components of computer, hardware and software 
interaction, electronic data processing concepts, program design and 
development methodology and high-level language programming 
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04-720-101 วัสดุวิศวกรรม 
Engineering Materials 

3(3-0-6) 

 โครงสร้าง ลักษณะสมบัติ กระบวนการผลิต และการประยุกต์ของกลุ่มวั สดุวิศวกรรม 
โลหะ พอลิเมอร์ ยางมะตอย ไม้  คอนกรีต และวัสดุเชิงประกอบแผนภาพสมดุลเฟส
และการแปลความหมาย  การทดสอบสมบัติต่าง ๆ ของวัสดุวิศวกรรมและการแปล
ความหมาย การศึกษาโครงสร้างมหภาคและจุลภาคที่เกี่ยวข้องกับสมบัติของวัสดุ
วิศวกรรม  กระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์โดยการใช้วัสดุวิศวกรรม หลักการเบื้องต้นของ
การทดสอบวัสดุแบบท าลายและไม่ท าลาย 
Structures, properties, production process and applications of main groups 
of engineering materials, metals, polymers, asphalt, wood, concrete and 
composites, phase equilibrium diagrams and their interpretation; 
mechanical properties  and materials degradation, basic of destructive and 
non destructive testing 
 

04-111-201 ธรณีวิทยาส าหรับวิศวกร   
Geology for Engineers 

2(2-0-4) 

 การส ารวจทั่วไปทางธรณีวิทยา ที่เกี่ยวข้องกับงานวิศวกรรมโยธา ลักษณะธรณีวิทยาที่
เหมาะสมกับที่ตั้งอ่างเก็บน้ า เขื่อน โครงสร้างทางธรณีวิทยาที่มีผลกระทบต่อผนังลาด
เอียง  ความรู้เกี่ยวกับน้ าบาดาล การขุดเจาะน้ าบาดาล อุบัติภัยทางธรรมชาติที่ส่งผล
กระทบต่อโครงสร้างทางวิศวกรรมโยธา (การเกิดแผ่นดินไหว แผ่นดินทรุด เป็นต้น) การ
ปฏิบัติการตรวจวินิจฉัยชนิดของแร่ และหินการใช้แผนที่ธรณีวิทยา การวิเคราะห์ปัญหา
ทางธรณีวิศวกรรมโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์  การท าแบบจ าลอง ธรณีโครงสร้าง 
เขื่อน หรืองานโครงสร้างพื้นฐาน (ถนน อุโมงค์ เป็นต้น ) 
General surveys of geology in relation to the civil engineering application, 
geology of damsites and reservoirs, structural geology affecting slope, 
ground water and water well drilling, natural geologic hazards that affect 
civil engineering structures eg.  earthquake subsidence, practice to classify 
and identify rocks and minerals, use of geologic map, analysis of the 
engineering geology problems by computer packages, making the models 
of geologic structures dams or infrastructures (highway tunnel etc.) 
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04-110-201 ความแข็งแรงของวัสดุ 1 
Strength of Materials 1 
วิชาบังคับก่อน  : 04-313-101 กลศาสตร์วิศวกรรม 
Pre-requisite  : 04-313-101 Engineering Mechanics 

3(3-0-6)  

 ลักษณะของแรงและความเค้น ความสัมพันธ์ระหว่างความเค้นและความเครียด แรง
ตามแนวแกน แรงบิด แรงเฉือนและโมเมนต์ดัด ความเค้นในคาน การโก่งตัวของคาน 
หน่วยความเค้นประสม และวงกลมของมอร์ การโก่งเดาะของเสาและเกณฑ์การวิบัติ 
Forces and stresses, stresses and strains relationship, stresses in beams, 
shear force and bending moment diagrams, deflection of beams, torsion, 
buckling of columns, Mohr’s circle and combined stresses, failure criterion 

 
04-000-101 การปฏิบัติงานเชิงวิศวกรรม 

Engineering Workshop 
2(0-6-4) 

 ฝึกปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานพ้ืนฐานวิศวกรรมสาขาต่าง ๆ ในห้องปฏิบัติการพ้ืนฐานในทุก
ภาควิชา สร้างเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการปฏิบัติงานในอาชีพวิศวกรรม 
Practice about basic engineering works from every engineering 
departments in order to build up good attitude and perception in 
engineering professional 

 
04-110-204 เขียนแบบวิศวกรรมโยธา 2(0-4-2) 

 Civil Engineering Drawing 
 พ้ืนฐานของการเขียนแบบก่อสร้าง เขียนแบบโครงสร้างฐานราก พ้ืนชั้นต่างๆ โครง

หลังคา รูปตัด รูปขยายหน้าตัดพ้ืน คาน เสา ฐานราก รูปขยายจุดต่อโครงสร้าง การใช้
คอมพิวเตอร์เขียนแบบและออกแบบ การเขียนแบบก่อสร้างด้วยเทคโนโลยี BIM 
(Building Information Modeling) ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป 
Building construction drawing introduction, drawing of foundation 
structure, floor, roof, cross- section, the detail area, beam, column, 
foundation, a junction structure plan, the use of computer program for 
drawing and design, using BIM ( Building Information Modeling)  for 
fundamental structures drawing 
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04-411-101 การฝึกพื้นฐานทางวิศวกรรม  
Basic Engineering Training 

3(1-6-4) 

 ฝึกปฏิบัติงานพ้ืนฐานเบื้องต้นทางด้านวิศวกรรมที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือทั่วไป  เครื่องมือ
วัด  เครื่องมือร่างแบบ  ชิ้นส่วนเครื่องจักรกล งานเครื่องมือกล งานเชื่อม  งานประกอบ
ระบบท่อเบื้องต้น งานไฟฟ้า งานไม้ เครื่องจักรกลขนาดเล็ก  ความปลอดภัยในการ
ปฏิบัติงานและจรรยาบรรณวิศวกร 
Practices in basic engineering works, hand tools, instrumentation, drafting 
tools, machine parts, machining, welding, basic pipe line assembly, electrical 
work, wood craft, safety operation and ethics engineers 

 
04-110-203 ปฏิบัติการทดสอบวัสดุทางวิศวกรรมโยธา 

Civil Engineering Materials Testing Laboratory 
วิชาบังคับก่อน  : 04-110-201 ความแข็งแรงของวัสดุ 1 
Pre-requisite  : 04-110-201 Strength of Materials 1 

1(0-3-1) 

 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 

 
04-111-303 ปฏิบัติการปฐพีกลศาสตร์ 

Soil Mechanics Laboratory 
วิชาบังคับก่อน  : 04-111-202 ปฐพีกลศาสตร์ หรือเรียนควบคู่กัน 
Pre- requisite  :  04- 111- 202 Soil Mechanics or concurrent 

enrollment 

1(0-3-1) 

 การเจาะส ารวจและเก็บตัวอย่างดินในสนาม การทดสอบค่าพิกัดอัตเตอร์เบอร์กของดิน 
การหาขนาดคละและการจ าแนกดินเม็ดหยาบ ความถ่วงจ าเพาะของเม็ดดิน การหาขนาด
ของดินเม็ดละเอียด การบดอัดดิน การหาค่าคาลิฟอร์เนีย แบริงเรโช การหาค่าความ
หนาแน่นของดินในสนาม การซึมผ่านของน้ าในดิน การทดสอบแรงเฉือนตรง การทดสอบ
แรงอัดแบบไม่ถูกจ ากัด การทดสอบแรงอัดสามแกน  การทดสอบเวนเชียร์และการ
ทดสอบการอัดตัวคายน้ าของดิน 
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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04-113-402 การทดสอบวัสดุการทาง                         
Highway Materials Testing 
วิชาบังคับก่อน  : 04-113-301 วิศวกรรมการทาง หรือเรียนควบคู่กัน 
Pre-requisite  : 04-113-301 Highway Engineering or 

concurrent enrollment 

1(0-3-1) 

 สมบัติของมวลรวม แอสฟัลต์และการออกแบบส่วนผสมแอสฟัลต์คอนกรีต 
Properties of asphalt, aggregates and asphalt concrete mixed design 

 
04-110-202 เทคโนโลยีคอนกรีต 2(1-3-3) 

 Concrete Technology 
 ประวัติของซีเมนต์ ประเภทและสมบัติของปูนซีเมนต์ น้ า มวลรวม วัสดุและสารผสมเพ่ิม                

การออกแบบส่วนผสมคอนกรีต การควบคุมคุณภาพคอนกรีต การทดสอบคอนกรีตสดและ
คอนกรีต ที่แข็งตัวแล้ว สมบัติทางกลของคอนกรีต การคืบ การล้า และการหดตัวของ
คอนกรีต วัสดุปอซโซลานและคอนกรีตก าลังสูง 
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 

 
04-110-407 วิศวกรรมก่อสร้างและการจัดการ 3(3-0-6) 

 Construction Engineering and Management 
 การวางโครงการก่อสร้าง  การจัดองค์กรงานก่อสร้าง  การวางผังโครงการ  การวางแผน

งานก่อสร้าง  เทคโนโลยีการก่อสร้างสมัยใหม่  เครื่องจักรกลงานก่อสร้าง  การวางแผน
งานด้วยวิธี วิถีวิกฤติ (CPM) การบริหารทรัพยากรในโครงการ  การวัดความก้าวหน้าของ
โครงการความปลอดภัยในงานก่อสร้างและระบบคุณภาพ 
Project delivery systems, project organization, site layout, project planning, 
modern construction technology, construction equipments, critical path 
method (CPM), resource management, progress measurement, construction 
safety, quality systems 
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04-111-202 ปฐพีกลศาสตร์ 3(3-0-6) 
 Soil Mechanics 
 วิชาบังคับก่อน   : 04-110-201 ความแข็งแรงของวัสดุ 1 
 Pre-requisite   : 04-110-201 Strength of Materials 1 
 การก าเนิดดิน สมบัติพ้ืนฐานและการจ าแนกชนิดของดิน การบดอัด  การไหล และการ

ซึมผ่านของน้ าในดิน หลักการของหน่วยแรงประสิทธิผลภายในมวลดิน การกระจายตัว
ของหน่วยแรง การยุบอัดตัวของดิน  ก าลังรับแรงเฉือนของดิน  ทฤษฎีแรงดันด้านข้าง  
เสถียรภาพของคันดินและก าลังรับแรงแบกทาน 
Soil formation, index properties and classification of soil, compaction, 
permeability 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 
 

04-112-201 ทฤษฎีโครงสร้าง 3(3-0-6) 
 Theory of Structures 
 วิชาบังคับก่อน   : 04-110-201 ความแข็งแรงของวัสดุ 1 
 Pre-requisite   : 04-110-201 Strength of Materials 1 
 การวิเคราะห์โครงสร้างแบบดิเทอร์มิเนทเพ่ือหาแรงปฏิกิริยา แรงเฉือน  โมเมนต์ดัดใน

คาน และโครงข้อแข็ง  วิเคราะห์แรงภายในโครงข้อหมุนโดยวิธีค านวณและวิธีกราฟ  อิน
ฟูเอ็นไลน์ในคานและโครงข้อหมุน การขจัดเชิงมุมและการโก่งของโครงสร้างโดยวิธีพ้ืนที่
โมเมนต์  วิธีคานเสมือน  วิธีงานเสมือน  วิธีพลังงานความเครียด  และวิธีแผนภูมิวิเลียต-
มอร์  แนะน าพลศาสตร์โครงสร้างเบื้องต้น แรงเฉื่อย แรงในสปริง แรงหน่วง สมการการ
เคลื่อนที่ของโครงสร้างที่มีหนึ่งดีกรีความอิสระ  ผลตอบสนองของโครงสร้างที่มีหนึ่งดีกรี
ความอิสระต่อการสั่นแบบอิสระ 
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, introduction to 
structural dynamics, inertia forces, spring forces, damping forces, equation 
of motion for single- degree- of- freedom linear structures, free vibration 
response 
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04-112-302 การวิเคราะห์โครงสร้าง 3(3-0-6) 
 Structural Analysis 
 วิชาบังคับก่อน   : 04-112-201 ทฤษฎีโครงสร้าง 
 Pre-requisite   : 04-112-201 Theory of Structures 
 พ้ืนฐานการวิเคราะห์โครงสร้าง  แรงปฏิกิริยา  แรงเฉือนและโมเมนต์ของโครงสร้างดีเทอร์

มิเนททางสถิต การวิเคราะห์โดยวิธีกราฟฟิค เส้นอิทธิพลส าหรับโครงสร้างดีเทอร์มิเนท 
ค านวณการโก่งของโครงสร้างดีเทอร์มิเนทโดยวิธีงานเสมือน พลังงานความเครียดและ
แผนภูมิวิลเลียต-มอร์  การวิเคราะห์โครงสร้างอินดีเทอร์มิเนททางสถิตโดยวิธีการเปลี่ยน
รูปร่างสอดคล้อง วิธีอีลาสติกโหลด วิธีมุมหมุนระยะโก่ง วิธีการกระจายโมเมนต์ วิธีพลังงาน
ความเครียด เส้นอิทธิพลส าหรับโครงสร้าง อินดิเทอร์มิเนท การวิเคราะห์วิธีพลาสติกเบื้องต้น 
การวิเคราะห์โดยประมาณ  การวิเคราะห์โดยวิธีเมตริกซ์เบื้องต้น แนะน าพลศาสตร์
โครงสร้างส าหรับระบบที่มีดีกรีความอิสระมากกว่าหนึ่ง แรงเฉื่อย แรงในสปริง แรงหน่วง 
สมการการเคลื่อนที่ของโครงสร้างที่มีดีกรีความอิสระมากกว่าหนึ่ง ผลตอบสนองของ
โครงสร้างมีดีกรีความอิสระมากกว่าหนึ่งต่อการสั่นแบบอิสระ 
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, introduction to structural dynamics for multi-
degree-of- freedom linear structures, inertia forces, spring forces, damping 
forces, equation of motion for multi- degree- of- freedom structures, free 
vibration response 
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04-112-303 การออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก 3(3-0-6) 
 Reinforced Concrete Design 
 วิชาบังคับก่อน   : 04-112-302 การวิเคราะห์โครงสร้าง   หรือเรียนควบคู่กัน 
 Pre-requisite   : 04-112-302 Structural Analysis or concurrent   

                  enrollment 
 พ้ืนฐานพฤติกรรมขององค์อาคารที่รับแรงอัด แรงดัด แรงบิด แรงเฉือน แรงยึดหน่วง และ

พฤติกรรมร่วมของแรง การออกแบบองค์อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กโดยวิธีหน่วยแรงใช้
งานและวิธีก าลัง การออกแบบอาคารเพ่ือรับแรงลมด้านข้างและแรงแผ่นดินไหว และฝึก
ปฏิบัติออกแบบโดยการใช้โปรแกรมซอฟต์แวร์ 
Fundamental behavior in compression, flexure, torsion, shear, bond and 
interaction among these forces, design of reinforced concrete structural 
components by working stress and strength design concepts, winds and 
earthquake resistant building design, design practice by using computer 
software 
 

04-112-304 การออกแบบโครงสร้างเหล็กและไม้ 3(3-0-6) 
 Steel and Timber Design 
 วิชาบังคับก่อน   : 04-112-302 การวิเคราะห์โครงสร้าง 
 Pre-requisite   : 04-112-302 Structural Analysis 
 การออกแบบโครงสร้างเหล็กและไม้ องค์อาคารรับแรงดึงและแรงอัด คาน คาน-เสา องค์

อาคารประกอบ คานแผ่นเหล็กประกอบ รอยต่อ การออกแบบโดยวิธี ASD และ LRFD 
และฝึกปฏิบัติออกแบบโดยการใช้โปรแกรมซอฟต์แวร์ 
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 by using computer software 
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04-113-301 วิศวกรรมการทาง 3(3-0-6) 
 Highway Engineering 
 วิชาบังคับก่อน   : 04-111-202 ปฐพีกลศาสตร์  
    04-111-303 ปฏิบัติการปฐพีกลศาสตร์ หรือเรียนควบคู่กัน 
 Pre-requisite   : 04-111-202 Soil Mechanics  
    04-111-303 Soil Mechanics Laboratory or concurrent   

                  enrollment 
 ประวัติความเป็นมาของทางหลวง  การจัดระบบงานทางหลวง  หลักการเบื้องต้นของการ

วางแผนสร้างทางและการวิเคราะห์การจราจร  การออกแบบและด าเนินการทาง
เรขาคณิต  เศรษฐศาสตร์การทาง  การออกแบบผิวทางแบบยืดหยุ่นและผิวทางแบบแข็ง  
วัสดุการทาง  การก่อสร้าง  และการบ ารุงรักษาทาง 
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 
 

04-114-404 วิศวกรรมชลศาสตร์                    3(3-0-6) 
 Hydraulic Engineering 
 วิชาบังคับก่อน   : 04-114-303 อุทกวิทยา   
 Pre-requisite   : 04-114-303 Hydrology   
 การประยุกต์ใช้หลักการของกลศาสตร์ของไหล  เพ่ือใช้ในการศึกษาและปฏิบัติการ

เกี่ยวกับงานทางวิศวกรรมชลศาสตร์  การไหลในระบบท่อ  วอเตอร์แฮมเมอร์  ปั๊มและ
เทอร์ไบน์  การระบายน้ า  การไหลในทางน้ าเปิด  การออกแบบอ่างเก็บน้ า  เขื่อน  ทาง
ระบายน้ าล้นและแบบจ าลองทางชลศาสตร์  การวิเคราะห์และออกแบบงานทางชลศาสตร์
โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
pplication of fluid mechanic principles to study and practice of hydraulic 
engineering, piping systems, water hammer, pumps and turbines, open 
channel flow, design of reservoir, dams, spillways, hydraulic models , 
analysis and design of hydraulic  by software package 
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04-111-401 วิศวกรรมฐานราก                        
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 

3(3-0-6) 

 การส ารวจใต้ผิวดิน ก าลังแบกทานของฐานรากชนิดฐานรากแผ่และแบบตื้น การ
ออกแบบฐานรากแผ่ เข็ม กลุ่มเข็มฐานรากปล่อง การวิเคราะห์การทรุดตัวของดิน แรง
กระท าของดิน ก าแพงกันดินและเข็มพืด การออกแบบผนังค้ ายันหลุมขุด ความรู้
เบื้องต้นเรื่องการปรับปรุงคุณภาพดิน และฝึกการออกแบบวิศวกรรมฐานรากโดยการใช้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์  
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 with computer program 
 

04-113-404 วิศวกรรมขนส่ง                        
Transportation Engineering 
วิชาบังคับก่อน  :  04-113-301 วิศวกรรมการทาง 
Pre-requisite  :  04-113-301 Highway Engineering 

3(3-0-6) 

 การวางแผน การออกแบบและการประเมินระบบการขนส่ง รูปแบบการขนส่ง  การ
ขนส่งทางน้ า การขนส่งทางระบบท่อ การขนส่งทางถนน การขนส่งทางรถไฟและการ
ขนส่งทางอากาศ   
Planning, design and evaluation of transportation systems, transportation 
models, water transportation, pipeline transportation, road transportation, 
railway transportation, air transportation 
 

04-110-304 การเตรียมโครงงานวิศวกรรมโยธา                     1(1-0-2) 
 Civil Engineering Pre-Project 
 การเตรียมการเขียนโครงงานในสาขาวิศวกรรมโยธาซึ่งประกอบด้วยวัตถุประสงค์ของ

โครงงาน  แนวคิดและที่มาของโครงงาน วิธีการด าเนินโครงงาน การวางแผนการ
ด าเนินงานและงบประมาณ  ที่ใช้ในโครงงาน 
Preparation of a proposal report showing objectives, concepts, 
methodology, work schedule and budgetary for a selected project in the 
field of civil engineering 
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04-110-406 โครงงานวิศวกรรมโยธา                       3(1-6-4) 
 Civil Engineering Project 
 วิชาบังคับก่อน   : 04-110-304 การเตรียมโครงงานวิศวกรรมโยธา 
 Pre-requisite   : 04-110-304 Civil Engineering Pre-Project 
 การวางแผนการท างาน  การเขียนโครงงานต่อเนื่อง  ความเป็นมาของปัญหาและ

การก าหนดจุดประสงค์ การตั้งแนวความคิดในการแก้ปัญหาตลอดจนผลที่ได้รับ 
การศึกษาค้นคว้าทฤษฎีและข้อมูลส าหรับใช้ท าโครงการ  การน าเสนอและสรุปผล
โครงการ 
Work plan, ongoing project writing, state of problems and define the 
objectives, set the conceptual framework, literature reviews and 
information for project, presentation and summary of the project 

 
04-110-205 การประมาณและวิเคราะห์ราคางานก่อสร้าง                       

Construction Cost Estimation and Analysis 
2(1-3-3) 

 วิธีการและอุปกรณ์การก่อสร้าง  วิเคราะห์ผลผลิตงานการก่อสร้าง  การถอดวัสดุ 
การวิเคราะห์ราคาค่าแรงและค่าเครื่องจักร  และหลักการควบคุมราคาการก่อสร้าง 
Principles of cost estimation, construction methods and equipment 
used, quantity take- off from drawings and specification, labor and 
equipment cost analysis 

  
04-114-303 อุทกวิทยา 

Hydrology 
วิชาบังคับก่อน  :  04-114-201 ชลศาสตร์ 
Pre-requisite  :  04-114-201 Hydraulics 

3(3-0-6) 

 วงจรอุทกวิทยา ภูมิอากาศ น้ าจากอากาศ การระเหยและการคายน้ า การดัก การ
ซึม น้ าท่า น้ าใต้ดิน การไหลหลาก การวิเคราะห์ทางสถิติและความถ่ี 
Hydrologic cycle, climatology, precipitation, evaporation and evapo-
transpiration, interception, infiltration, rainfall-runoff relationship, 
ground water, flood, statistics and frequency analysis 
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04-111-402 การออกแบบฐานรากส าหรับระบบราง                                    3(3-0-6) 
 Design of Railway Track Foundation 
 วิชาบังคับก่อน   : 04-111-202 ปฐพีกลศาสตร์ 
 Pre-requisite   : 04-111-202 Soil Mechanics 
 โครงสร้างฐานรากส าหรับระบบราง หน่วยแรงกระท าในดินจากน้ าหนักดินถม ค่า

ก าลังรับแรงแบกทานของชั้นดิน การหาค่าการทรุดตัว ความเสถียรภาพของดินถม 
การปรับปรุงชั้นดิน และการไหลของน้ าในฐานรากระบบราง 
Foundation structure for railway track, bearing capacity of soil deposit, 
stresses in soil mass by embankment loading, settlement, 
embankment stability, ground improvement and water flow in 
foundation of railway track 

 
04-112-305 การออกแบบคอนกรีตอัดแรง                       3(3-0-6) 

 Prestressed Concrete Design 
 วิชาบังคับก่อน   : 04-112-303 การออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก 
 Pre-requisite   : 04-112-303 Reinforced Concrete Design                         
 หลักการขององค์อาคารคอนกรีตอัดแรง สมบัติของวัสดุและหน่วยแรงที่ยอมให้ การ

วิเคราะห์หน่วยแรงที่เกิดขึ้นในคานคอนกรีตอัดแรง การสูญเสียแรงอัด การออกแบบ
คานเพ่ือต้านทานแรงดัดและแรงเฉือน การแอ่นตัวของคานในช่วงน้ าหนักบรรทุก
ปกติ  ก าลังของคานคอนกรีตอัดแรง การออกแบบคานประกอบและระบบแผ่นพ้ืน
ส าเร็จรูป การออกแบบแผ่นพ้ืนไร้คานคอนกรีตอัดแรงและการออกแบบเสาเข็ม 
Principles of prestressed concrete members, material properties and 
allowable stresses, analysis for stressed in prestressed concrete beams, 
loss of prestress, design of beams for flexure and shear, deflection of 
beams under working load, strength of prestressed concrete beams, 
design of composite beams and precast composite floor system, floor 
system design of prestressed flat slabs, design of piles 
 

04-112-306 หัวข้อคัดสรรทางวิศวกรรมโยธา                    3(3-0-6) 
 Selected Topics in Civil Engineering 
 หัวข้อที่น่าสนใจทางวิศวกรรมโยธา    

      Topics of current interest or new developments in various fields of civil 
engineering 

 
 
 
 
 



 
 

61 

04-112-307 ความแข็งแรงของวัสดุ 2                                                                            3(3-0-6) 
 Strength of Materials 2 
 วิชาบังคับก่อน   : 04-110-201 ความแข็งแรงของวัสดุ 1 
 Pre-requisite   : 04-110-201 Strength of Materials 1 
 ทฤษฎีความเค้นและความเครียด การประยุกต์พลังงาน การบิด ศูนย์กลางแรงเฉือน  

การดดัแบบไม่สมมาตรของคานตรง คานโค้ง และคานบนฐานรากยืดหยุ่น 
Theories of stress and strain, application of energy methods, torsion, 
shear center, nonsymmetrical bending of straight beams, curved beams, 
beams on elastic foundations 

 
04-112-308 การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในงานวิศวกรรมโยธา                       3(2-3-5) 

 Computer Application in Civil Engineering 
 ปฏิบัติการเกี่ยวกับการแนะน าระบบไมโครและซุปเปอร์มินิคอมพิวเตอร์ ทบทวน

การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ โปรแกรมส าเร็จรูปส าหรับงานวิศวกรรมโยธา เช่น 
การวิเคราะห์โครงสร้าง การออกแบบโครงสร้าง ธรณีเทคนิคเชิงวิเคราะห์และการ
จัดการงานก่อสร้างแนะน าการสร้างภาพด้วยคอมพิวเตอร์ 
Study of introduction to microcomputer and super minicomputer, 
computer programming revision, ready made software package in civil 
engineering, such as, structural analysis, geotechnical analysis, structural 
design, construction management, introduction to Computer graphics 

 
04-112-406 การออกแบบอาคาร                        

Building Design 
วิชาบังคับก่อน  :  04-112-303 การออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก 

04-112-304 การออกแบบโครงสร้างเหล็กและไม้ 
Pre-requisite  :  04-112-303 Reinforced Concrete Design 

04-112-304 Steel and Timber Design 

3(3-0-6) 

 ระบบของโครงสร้าง การจัดระบบผังคานและแผ่นพ้ืน ประเภทของแรงที่กระท าต่อ
โครงสร้างอาคาร  การวิเคราะห์โครงข้อแข็งและออกแบบอาคารประเภทต่าง ๆ 
แนะน าพลศาสตร์โครงสร้างอาคารส าหรับวิศวกรโยธา สมการการเคลื่อนที่แบบเชิง
เส้นของอาคารที่มีดีกรีความอิสระมากกว่าหนึ่ง  
Structural systems, beam and slab systems, loading type of building, 
rigid frames, design of typical building types, introduction to structural 
dynamics for structural engineers, equation of motion for multi-degree-
of-freedom building system. 
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04-112-407 การออกแบบสะพาน 3(3-0-6) 
 Bridge Design 
 วิชาบังคับก่อน   : 04-112-302 การวิเคราะห์โครงสร้าง   
    04-112-303 การออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก 
 Pre-requisite   : 04-112-302 Structural Analysis   
    04-112-303 Reinforced Concrete Design 
 วิศวกรรมสะพานเบื้องต้นและประวัติศาสตร์ของสะพาน สุนทรียศาสตร์และรูปแบบ

ของสะพาน  ข้อควรค านึงในการออกแบบสะพาน ข้อก าหนดในการออกแบบ
สะพาน น้ าหนักบรรทุก และการกระจายน้ าหนักบรรทุกบนสะพาน สะพานคอนกรีต
เสริมเหล็กและคอนกรีตอัดแรง  การออกแบบโครงสร้างเหนือพ้ืนดินและใต้พ้ืนดิน
ของสะพาน 
Introduction to bridge engineering and historical background of bridges, 
aesthetics and bridge types, general design consideration for bridge 
design, design codes for bridge design, Loads and load distribution on 
bridges, reinforced concrete bridges and prestressed concrete bridges,  
design of super-structures and sub-structures of bridges 

 
04-112-408 พลศาสตร์ของโครงสร้างเบื้องต้น                                                                           3(3-0-6) 

 Fundamentals of Structural Dynamics 
 วิชาบังคับก่อน   09-111-337  สมการเชิงอนุพันธ์ 
  04-112-302  การวิเคราะห์โครงสร้าง 
 Pre-requisite   09-111-307  Differential Equations 
  04-112-302  Structural Analysis 

 ลักษณะของแรงทางพลศาสตร์  ปัญหาของโครงสร้างทางพลศาสตร์ หลักของสมดุล
จลน์ ผลตอบสนองของโครงสร้างที่มีองศาอิสระชั้นเดียว การสั่นแบบอิสระและแบบ
ถูกบังคับ การสั่นที่ไม่พิจารณาและพิจารณาผลของความหน่วง ความถี่ธรรมชาติ
ของโครงสร้างและการสั่นพ้อง การสั่นแบบฮาร์มอนิกและแบบที่ไม่ใช่การสั่นแบบ
ฮาร์มอนิก ผลตอบสนองของโครงสร้างที่มีองศาอิสระหลายชั้น  แรงแผ่นดินไหวและ
แรงลมที่กระท าต่อโครงสร้างเบื้องต้น 
Description of dynamic forces, problems of structures subjected to 
dynamic forces, dynamic equilibrium, response of single degree of 
freedom system  (SDOF system), free and forced vibrations, undamped 
and damped vibrations, natural frequency and resonance, simple 
harmonic and non-harmonic vibrations, response of multiple degrees 
of freedom system (MDOF system) ,  Introduction to earthquake and 
wind forces on structures 
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04-112-409 การออกแบบโครงสร้างเหล็กโดยวิธีพลาสติก 3(3-0-6) 
 Plastic Design of Steel Structures 
 วิชาบังคับก่อน   : 04-112-304  การออกแบบโครงสร้างเหล็กและไม้      
    04-112-302  การวิเคราะห์โครงสร้าง 
 Pre-requisite   : 04-112-304  Steel and Timber Design   
    04-112-302  Structural Analysis 

 การวิเคราะห์และออกแบบโครงสร้างเหล็กด้วยวิธีพลาสติก คานต่อเนื่อง โครงข้อ
แข็งแบบสี่เหลี่ยมและโครงสร้างแบบเกเบิ้ล ช่วงเดียว และสองช่วง และอาคารหลาย
ชั้น จุดต่อและปฏิบัติการงานออกแบบ  
Plastic analysis and design of continuous beams, single story portal and 
gable frames, two-bay rectangular and gable frames, and multi- story 
structures, connections and design practices. 

 
04-112-410 การออกแบบทางด้านวิศวกรรมโยธา 

Civil Engineering Design 
3(3-0-6) 

 วิชาบังคับก่อน   04-112-303  การออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก 
 Pre-requisite   04-112-303  Reinforced Concrete Design 
 ความเป็นไปได้ของโครงสร้าง หลักการออกแบบ การออกแบบทางวิศวกรรมโยธาใน

สาขาต่างๆ ความสัมพันธ์กันระหว่างการออกแบบและการก่อสร้างโครงสร้างผลกระทบ
กับสิ่งแวดล้อม การใช้คอมพิวเตอร์ในงานออกแบบ การพิจารณาโครงการในแง่ของ
เศรษฐศาสตร์  
Feasibility study, principles of design, design of various, interrelation 
between the design and construction of structures, environmental impact, 
computing technology in civil engineering design, economic consideration. 
 

04-112-411 การออกแบบโครงสร้างชั่วคราว 3(3-0-6) 
 Design of Temporary Structures 
 วิชาบังคับก่อน   : 04-112-303  การออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก 
 Pre-requisite   : 04-112-303  Reinforced concrete design 
 น้ าหนักของโครงสร้าง น้ าหนักจากการก่อสร้างหรือแรงกระท าอ่ืนขณะก่อสร้าง การ

วิเคราะห์และการออกแบบโครงสร้างชั่วคราวประเภท แบบหล่อ นั่งร้าน ก าแพงเข็ม
พืดแบบไม่มีค้ ายันและแบบมีค้ ายัน  
Structural and construction load and other forces during construction 
process, design of temporary support, concrete formwork, scaffolding, 
sheet piles and braced cut 
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04-112-412 การวิเคราะห์ไฟไนต์เอลิเมนต์เบื้องต้น 3(3-0-6) 
 Introduction to Finite Element Analysis 
 วิชาบังคับก่อน   : 04-112-302  การวิเคราะห์โครงสร้าง 
 Pre-requisite   : 04-112-302  Structural Analysis 
 วิชานี้แนะน าการใช้วิธีการทางไฟไนต์เอลิเมนต์เพ่ือแก้ปัญหาทางวิศวกรรมที่เป็นแบบ

เชิงเส้นส าหรับปัญหาใน 1 และ 2 มิติ วิธีสติฟเนสโดยตรง เทคนิคการสร้างสมการไฟ
ไนท์เอลิเมนต์ ฟังก์ชั่นถ่วงน้ าหนักและกฎของเกาส์ ข้อก าหนดของการลู่เข้าของไฟ
ไนท์เอลิเมนต์ การสร้างสมการไอโซพาราเมตริกซ์ ปัญหาโครงถัก คาน โครงข้อแข็ง 
และความเค้นในระนาบ 2 มิติ การน าไปใช้งานในคอมพิวเตอร์ การใช้งานโปรแกรม
ส าเร็จรูป  
Introduction to finite element method for solving linear 1D and 2D 
problems, Direct stiffness method, Finite element formulation 
techniques, Weight functions and Guass rules, FEM convergent 
requirements, Isoparametric formulation, 2- D Truss, Beam, Frame2D 
Problems and Plane Stress Problems, Computer implementation, 
Commercial finite element software. 

 
04-112-413 การวิเคราะห์โครงสร้างด้วยวิธีเมทริกซ์ 3(3-0-6) 
 Matrix Structural Analysis 
 วิชาบังคับก่อน   : 04-112-302  การวิเคราะห์โครงสร้าง 
 Pre-requisite   : 04-112-302  Structural Analysis 
 ศึกษาพ้ืนฐานเมทริกซ์ วิธีสติฟเนสโดยตรง การสร้างสติฟเนสเมทริกซ์ส าหรับโครงข้อ

หมุน คาน โครงข้อแข็ง โครงกริด ทั้งในระบบ 2 และ 3 มิต ิ
Fundamental of matrix, direct stiffness method, stiffness formulation for 
trusses, beams, frames, and grids in 2D and 3D 

 
04-112-414 การออกแบบชิ้นส่วนส าเร็จรูปเบื้องต้น 

Basic Precast Concrete Design 
3(3-0-6) 

 วิชาบังคับก่อน    04-112-303  การออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก  
 Pre-requisite    04-112-303  Reinforced Concrete Design  
 แนวความคิดในการใช้ระบบชิ้นส่วนส าเร็จรูป การออกแบบชิ้นส่วนส าเร็จรูปเบื้องต้น 

ลานกองเก็บชิ้นส่วนส าเร็จรูป การขนส่งชิ้นส่วนส าเร็จรูป การยึดต่อชิ้นส่วนส าเร็จรูป 
การยกประกอบติดตั้ง ความคลาดเคลื่อน การปิดรอยต่อเพ่ือกันความชื้น วิศวกรรม
ความปลอดภัยเบื้องต้น 
Concept of using prefabricated system, Elementary design of precast 
members, Precast yard, Transportation of precast members, Joints 
connection of members, Erection work, Tolerance, Joint sealant against 
moisture leakage, Basic engineering safety 
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04-112-415 พื้นฐานงานระบบส าหรับอาคารเบื้องต้น 
Basic Mechanical, Electrical and Sanitary for Building 

2(2-0-4) 

 หลัการเบื้องต้นของงานระบบภายในอาคารและส่วนประกอบ การติดตั้งระบบไฟฟ้า
และสื่อสาร ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ ระบบประปาสุขาภิบาลและป้องกัน
อัคคีภัย ระบบเสีย ระบบโทรทัศน์วงจรปิด ระบบงานลิฟต์และบันไดเลื่อน การ
อนุรักษ์พลังงานและระบบอาคารอัจฉริยะ การเขียน-อ่านแบบ 
Principle of building systems and components, Installation of electrical 
and communnication systems, Air condition and ventilation systems, 
Sanitary plumbing and fire protection systems, Sound system, CCTV 
system, Elevator and escalator work, Energy conservation, Intelligent 
building systems, Read-writing the drawings. 

 
04-113-403 การออกแบบผิวทาง  3(3-0-6) 

 Pavement Design 
 วิชาบังคับก่อน   : 04-112-303 การออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก                          
 Pre-requisite   : 04-112-303 Reinforced Concrete Design                         
 หลักการของผิวทางส าหรับถนนและสนามบิน ชนิดของผิวทาง ชนิดของน้ าหนักล้อ  

หน่วยแรงใน ผิวทางแบบยืดหยุ่นและผิวทางแบบแข็ง สมบัติและองค์ประกอบของ
ผิวทางส าหรับถนนและสนามบิน วิธีการออกแบบผิวทางแบบยืดหยุ่นและแบบแข็ง  
ชนิดของรอยต่อผิวทางความเสียหายและวิธีการซ่อมบ ารุงผิวทาง การประเมินสภาพ
ผิวทาง 
Principles of highway and airport pavement, pavement types, types of 
wheel loads, stresses in flexible and rigid pavement, properties and 
components of highway and airport pavement, design methods of 
flexible and rigid pavement, types of pavement joints, pavement 
deteriorations and maintenances, evaluation of pavement performance 
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04-113-405 วิศวกรรมทางรถไฟ 3(3-0-6) 
 Railway Track Engineering 
 หลักการทั่วไปของทางรถไฟและโครงสร้างทางรถไฟแบบต่างๆ ความรู้เบื้องต้น

เกี่ยวกับล้อเลื่อนและรถจักร เขตโครงสร้างงานโยธาของทาง เขตบรรทุกของขบวน
รถ รูปตัดของโครงสร้างทาง  แนวเส้นทางในแนวราบและแนวตั้งส าหรับระบบรถไฟ
ระหว่างเมือง รถไฟชานเมือง และรถไฟในเมือง องค์ประกอบทางรถไฟและ
โครงสร้างทาง การค านวณออกแบบโครงสร้างทาง การวางผังทางรถไฟในย่านรถไฟ 
ความรู้เบื้องต้นของระบบอาณัติสัญญาณ สถานีรถไฟแบบต่างๆ ย่านคอน-เทนเนอร์  
ย่านโรงงาน  การตรวจสภาพทางและการซ่อมบ ารุงทาง 

 principles of railway track alignment and  track structures; general 
knowledge of rolling stocks and locomotives, structural gauge and 
loading gauge, cross sections of track structures, horizontal and vertical 
alignment for intercity train, commuter train and metro, components of 
railway track and track structures, track structures design, track layouts 
in yards, signalling concept, various types of stations, container yard, 
industry yard, track inspection and maintenance 
 

04-114-305 ชลศาสตร์การไหลในทางน้ าเปิด 3(3-0-6) 
 Hydraulics of Open Channel Flow 
 วิชาบังคับก่อน   : 04-114-201 ชลศาสตร์ 
 Pre-requisite   : 04-114-201 Hydraulics 
 คุณสมบัติทั่วไปของการไหลในทางน้ าเปิด  สมการต่อเนื่อง  สมการพลังงาน  และ

สมการโมเมนตัม ของการไหลในทางน้ าเปิด  การวิเคราะห์การไหลวิกฤตในทางน้ า
เปิด การไหลแบบสม่ าเสมอ การออกแบบทางน้ าเปิด  การไหลแบบเปลี่ยนแปลงช้า
และการไหลแบบเปลี่ยนแปลงเร็วในทางน้ าเปิด 
Properties of open channel flows, principles of continuity energy and 
momentum equation, the concept of critical flow, uniflow flow, 
channel design for uniform flow open channels, gradually varied flow, 
rapidly varied flow 
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04-121-304 การส ารวจเส้นทาง 3(2-3-5) 
 Route Surveying 
 วิชาบังคับก่อน   : 04-121-201 การส ารวจ 
 Pre-requisite   : 04-121-201 Surveying 
 เทคนิคการส ารวจเส้นทาง  การออกแบบและการให้ต าแหน่งเส้นทางโค้งราบและ

โค้งดิ่ง  องค์ประกอบของความปลอดภัยของทางหลวงและการออกแบบ งานดิน 
การวางแนวเส้นทางและ การส ารวจเพ่ือการก่อสร้างทางและวางระบบแนวเส้นทาง
ด้วยเครื่องมือ GPS ระบบ GNSS Networks RTK 
Surveying techniques, route location and design, horizontal and vertical 
curves, earthwork, elements of highway safety and design, alignment 
layout, route construction survey and alignment layout using GPS, GNSS 
networks and RTK. 
 

04-121-305 แผนที่ภาพถ่ายทางอากาศ 3(2-3-5) 
 Photogrammetry 
 วิชาบังคับก่อน   : 04-121-201 การส ารวจ 
 Pre-requisite   : 04-121-201 Surveying 
 หลักการพ้ืนฐานของภาพถ่ายทางอากาศ  กล้องและการถ่ายภาพทางอากาศ  การ

วางแผน      แนวการบิน  เรขาคณิตของภาพถ่ายทางอากาศ  วิธีการถ่ายภาพทาง
อากาศ  การมองเห็นทรวดทรง  การปรับแก้ภาพถ่ายทางอากาศ  การสร้างและการ
ปรับภาพสัมพันธ์  ทฤษฎีและการใช้เครื่องมือเขียนแผนที่ 
Basic concepts of photogrammetry, cameras and photography, fight 
planning, geometry of photograph, photogrammetric methods, mosaic, 
rectification, orthophotography, stereoscopic plottin 
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04-110-412 การบัญชีและการเงินเพื่องานก่อสร้าง 3(3-0-6) 
 Accounting and Finance for Construction 
 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบัญชีและการเงินเพ่ืองานก่อสร้าง งบการเงินและวงจร

การบัญชีของกิจการก่อสร้างการรับรู้รายได้และต้นทุนงานก่อสร้าง งบประมาณและ
การจัดหาเงินทุนของกิจการก่อสร้าง ต้นทุนและการตัดสินใจเพ่ือการจัดการของ
กิจการก่อสร้าง การควบคุมภายในและการจัดการความเสี่ยงส าหรับกิจการก่อสร้าง 
การภาษีอากรส าหรับกิจการก่อสร้าง ตลาดการเงิน สถาบันการเงิน และมูลค่าของ
เงิน 
Introduction to accounting and finance for construction, Financial 
statements and accounting cycles of construction business, Recognition 
of revenue and cost of construction, Budgeting and financing of 
construction business, Costs and decisions for the management of 
construction business, Internal control and risk management for the 
construction business, Taxation for construction, Financial markets, 
financial institutions, and value of money 

 
04-110-413 กฎหมายในงานวิศวกรรมการก่อสร้างและการจัดการ 3(3-0-6) 
 Laws in Construction Engineering and Management 
 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย กฎหมายวิศวกร กฎหมายอาคาร กฎหมาย

ตรวจสอบอาคาร กฎหมายเกี่ยวกับความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงาน
ของรัฐ กฎหมายแรงงาน กฎหมายด้านสิ่งแวดล้อม และกฎหมายที่เก่ียวข้องในงาน
วิศวกรรมการก่อสร้างและการจัดการ 
Introduction to law, Engineer law, Building Control Law, Building 
inspection law, Law related to offense on biding and Tendering to 
public agencies, Labor law, Environmental law, Law related to 
construction engineering and management 

 
04-110-414 การบริหารอสังหาริมทรัพย์เบื้องต้น 3(3-0-6) 
 Introduction to Real Estate Administration 
 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหารอสังหาริมทรัพย์ องค์กรและหน่วยงานในธุรกิจ

อสังหาริมทรัพย์ ปัจจัยที่มีผลต่อธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ พฤติกรรมผู้บริโภค การ
ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ กฎหมายและภาษีธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ราคาที่ดิน การ
ประเมินราคา การพยากรณ์ และการตัดสินใจทางธุรกิจอสังหาริมทรัพย์  
Introduction to real estate administration, Organizations and agencies 
in real estate, Factors affecting real estate, Consumer behavior, 
Investment in real estate, Real estate law and taxation, Land prices, 
Real estate evaluation and prediction, and Real estate decision making 
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04-110-415 เศรษฐศาสตร์วิศวกรรมส าหรับวิศกรโยธา 
Engineering Economics for Civil Engineering 

3(3-0-6) 

 หลักการและแนวทางการประยุกต์ใช้ความสัมพันธ์ระหว่างของเงินและเวลา การ
ตัดสินใจเลือก ข้อเสนอโครงการก่อสร้างภายใต้เงื่อนไขต่างๆ วิธีการค านวณค่า
เสื่อมราคาเครื่องจักร การวิเคราะห์การ เปลี่ยนแปลงทดแทนและจุดคุ้มทุนในการ
ลงทุนโครงการ เงินทุนและงบประมาณโครงการ  
Principles and applications of money-  time relationships, selecting a 
project proposal based on different project constraints, depreciation of 
equipment, replacement analysis, break- even of project, project's 
capital and budget. 

 
04-211-204 ระบบไฟฟ้าเบื้องต้นส าหรับอาคาร 3(3-0-6) 

 Basic Electrical System for Building 
 ค าศัพท์เฉพาะด้านระบบไฟฟ้าก าลัง มาตรฐานการออกแบบและติดตั้งระบบไฟฟ้า

เบื้องต้น ระบบไฟฟ้าเบื้องต้นและระบบแสงสว่างในอาคาร การวัดก าลังไฟฟ้าและตัว
ประกอบก าลัง ตู้ควบคุมไฟฟ้าและอุปกรณ์ตัดตอนส าหรับอาคารเบื้องต้น การ
เลือกใช้สายไฟ การจ่ายไฟเข้าอาคารและข้อก าหนดการเดินสายไฟในอาคาร การต่อ
ลงดินส าหรับอาคาร หลักความปลอดภัยเบื้องต้นเกี่ยวกับการปฏิบัติงานไฟฟ้าใน
อาคาร แนะน าระบบจัดการพลังงานสมัยใหม่ในอาคาร 
Electrical power terminology, standards of electrical system design and 
basic installation, basic electrical system and indoor lighting system, 
power measurement and power factor, Electrical control board and 
basic protective devices for buildings, selection of power cables, wiring 
requirements and guidelines for power entering to buildings, grounding, 
basic safety for electrical operation in buildings, introduction to modern 
energy management system in buildings 
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04-000-301 การเตรียมความพร้อมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
Preparation for Professional Experience 

1(0-2-1) 

 ความรู้ เบื้องต้นเกี่ยวกับรูปแบบและกระบวนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
ความส าคัญของการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หลักการเขียนจดหมายสมัครงาน การ
เลือกสถานประกอบการ หลักการสัมภาษณ์งานอาชีพ วัฒนธรรมองค์กร การพัฒนา
บุคลิกภาพ จรรยาบรรณวิชาชีพ คุณธรรมจริยธรรม กฎหมายแรงงาน การ
ประกันสังคม กิจกรรม 5 ส ระบบมาตรฐานการประกันคุณภาพและความปลอดภัยใน
การท างาน ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเป็นผู้ประกอบการ การใช้งานภาษาอังกฤษ
เพ่ือการสื่อสาร การเขียนรายงาน การน าเสนอผลงาน ทักษะการวางแผน ทักษะการ
วิเคราะห์ ทักษะการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าและการตัดสินใจ ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ 
เทคโนโลยีสารสนเทศและกฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสืบค้นข้อมูล 
Basic knowledge of forms and process of professional experience, 
importance of professional experience, application letters preparation, 
workplace selections, job interview, organizational culture, personality 
development, professional morality, virtue ethics, labor laws, social 
security, 5S’ s Keys, systems of quality assurance and safety standards 
at work, English communication in the workplace, report writing, 
presentations, planning skills, analytical skills, immediate problem 
solving skills, decision making, basic concepts of information 
technology, IT laws, and information retrieval 
หมายเหตุ : การประเมินผลเป็น S และ U 
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04-000-401 สหกิจศึกษา 
Cooperative Education 

6(0-40-0) 

 วิชาบังคับก่อน  :  04-000-301 การเตรียมความพร้อมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
Pre-requisite  :  04-000-301 Preparation for Professional  
                                       Experience 
ปฏิบัติงานในสถานที่ปฏิบัติงานเสมือนเป็นพนักงานชั่วคราวเต็มเวลาของสถานที่
ปฏิบัติงาน ในต าแหน่งตามที่ตรงกับวิชาชีพและเหมาะสมกับความรู้ความสามารถของ
นักศึกษา เพ่ือเชื่อมโยงความรู้ทางทฤษฎีกับการปฏิบัติงาน ทั้งรูปแบบของงานประจ า
หรือโครงงาน เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์ ปฏิบัติตนตามระเบียบการ
บริหารงานบุคคลของสถานที่ปฏิบัติงานตลอดระยะเวลาการปฏิบัติงาน มีหน้าที่
รับผิดชอบแน่นอน นักศึกษาต้องรับผิดชอบงานที่ ได้รับมอบหมายจากสถาน
ประกอบการอย่างเต็มความสามารถ มีอาจารย์นิเทศและผู้นิเทศงานท าหน้าที่ให้
ค าปรึกษาระหว่างปฏิบัติงาน มีการติดตามและการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างเป็น
ระบบ ตลอดระยะเวลาปฏิบัติงาน ท าให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์จริงจากการ
ปฏิบัติงาน เกิดการพัฒนาตนเองให้เป็นผู้มีความพร้อมในการท างาน และสามารถ
ท างานได้ทันทีหลังส าเร็จการศึกษา 
Practice in a workplace as a temporary full-time employee in a relevant 
position that suits a student’s field of study and abilities for the success 
of applying, expanding, and extending the curriculum expectations in 
practical situations, whether they be of a workplace setting, a project, or 
both, for 16- week minimum of placement in compliance with the 
workplace’ s mandatory terms, conditions, and obligations, responsibility 
and commitment fulfillment for a particular role assigned by the 
workplace, supervision and evaluation under a systematic follow- up 
process throughout the course by both a certified cooperative education 
teacher and a cooperative education coordinator from the workplace, an 
opportunity to enhance a student’s in-school learning while developing 
greater awareness and understanding of the real world of work to 
develop skills, knowledge, and attitudes needed to become a productive 
and satisfied member in a work environment immediately after 
graduation 
หมายเหตุ : การประเมินผลเป็น S และ U 
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04-000-403 สหกิจศึกษาต่างประเทศ 
International Cooperative Education 

6(0-40-0) 

 วิชาบังคับก่อน  :  04-000-301 การเตรียมความพร้อมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
Pre-requisite  :  04-000-301 Preparation for Professional  
                                       Experience 
ปฏิบัติงานในสถานที่ปฏิบัติงานการเสมือนเป็นพนักงานชั่วคราวเต็มเวลาของสถานที่
ปฏิบัติงาน ในต าแหน่งตามที่ตรงกับวิชาชีพและเหมาะสมกับความรู้ความสามารถของ
นักศึกษา เพ่ือเชื่อมโยงความรู้ทางทฤษฎีกับการปฏิบัติงาน ทั้งรูปแบบของงานประจ า
หรือโครงงาน เป็นระยะเวลารวมไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์ โดยต้องเป็นการปฏิบัติงาน
ในต่างประเทศไม่น้อยกว่า 12 สัปดาห์ ปฏิบัติตนตามระเบียบการบริหารงานบุคคล
ของสถานที่ปฏิบัติงานตลอดระยะเวลาการปฏิบัติงาน มีหน้าที่รับผิดชอบแน่นอน 
นักศึกษาต้องรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายจากสถานประกอบการอย่างเต็ม
ความสามารถ มีอาจารย์นิเทศและผู้นิเทศงานท าหน้าที่ให้ค าปรึกษาระหว่างปฏิบัติงาน 
มีการติดตามและการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ ตลอดระยะเวลา
ปฏิบัติงาน ท าให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์จริงจากการปฏิบัติงาน เกิดการพัฒนา
ตนเองให้เป็นผู้มีความพร้อมในการท างาน และสามารถท างานได้ทันทีหลังส าเร็จ
การศึกษา 
Practice in a workplace as a temporary full- time employee in a relevant 
position that suits a student’ s field of study and abilities for the success 
of applying, expanding, and extending the curriculum expectations in 
practical situations, whether they be of a workplace setting, a project, or 
both, for 16- week minimum of placement, with at least 12- week 
placement in a foreign country, in compliance with the workplace’ s 
mandatory terms, conditions, and obligations, responsibility and 
commitment fulfillment for a particular role assigned by the workplace, 
supervision and evaluation under a systematic follow- up process 
throughout the course by both a certified cooperative education teacher 
and a cooperative education coordinator from the workplace, an 
opportunity to enhance a student’s in-school learning while developing 
greater awareness and understanding of the real world of work to 
develop skills, knowledge, and attitudes needed to become a productive 
and satisfied member in a work environment immediately after 
graduation 
หมายเหตุ : การประเมินผลเป็น S และ U 
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04-000-302 ฝึกงาน 
Apprentiecship 

3(0-20-0) 

 วิชาบังคับก่อน  :  04-000-301 การเตรียมความพร้อมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
Pre-requisite  :  04-000-301 Preparation for Professional  
                                       Experience 
ปฏิบัติงานในสถานที่ปฏิบัติงานการเสมือนเป็นพนักงานชั่วคราวเต็มเวลาของสถานที่
ปฏิบัติงาน ในต าแหน่งตามที่ตรงกับวิชาชีพและเหมาะสมกับความรู้ความสามารถของ
นักศึกษา เพ่ือเชื่อมโยงความรู้ทางทฤษฎีกับการปฏิบัติงาน เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 
8 สัปดาห์ ปฏิบัติตนตามระเบียบการบริหารงานบุคคลของสถานที่ปฏิบัติงานตลอด
ระยะเวลาการปฏิบัติงาน  นักศึกษาต้องรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายจากสถาน
ประกอบการอย่างเต็มความสามารถ มีอาจารย์นิเทศและผู้นิเทศงานท าหน้าที่ให้
ค าปรึกษาระหว่างปฏิบัติงาน มีการติดตามและการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างเป็น
ระบบ ตลอดระยะเวลาปฏิบัติงาน เพ่ือเป็นการเตรียมนักศึกษา สู่งานที่นักศึกษาสนใจ
และพัฒนาทักษะวิชาชีพส าหรับการท างาน 
Practice in a workplace as a temporary full- time employee in a relevant 
position that suits a student’ s field of study and abilities for the success 
of applying, expanding, and extending the curriculum expectations in 
practical situations, whether they be of a workplace setting, a project, or 
both, for 8- week minimum of placement in compliance with the 
workplace’ s mandatory terms, conditions, and obligations, responsibility 
and commitment fulfillment for a particular role assigned by the 
workplace, supervision and evaluation under a systematic follow- up 
process throughout the course by both a certified cooperative education 
teacher and a cooperative education coordinator from the workplace, 
preparation for a student to develop skills, knowledge, and attitudes 
needed to become a productive and satisfied member in a work 
environment 
หมายเหตุ : การประเมินผลเป็น S และ U 
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04-000-303 ฝึกงานต่างประเทศ 
International Apprenticeship 

3(0-20-0) 

 วิชาบังคับก่อน  :  04-000-301 การเตรียมความพร้อมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
Pre-requisite  :  04-000-301 Preparation for Professional  
                                       Experience 
ปฏิบัติงานในสถานที่ปฏิบัติงานการนอกประเทศ เสมือนเป็นพนักงานชั่วคราวเต็ม
เวลาของสถานที่ปฏิบัติงาน ในต าแหน่งตามที่ตรงกับวิชาชีพและเหมาะสมกับความรู้
ความสามารถของนักศึกษา เพ่ือเชื่อมโยงความรู้ทางทฤษฎีกับการปฏิบัติงาน เป็น
ระยะเวลารวมไม่น้อยกว่า 8 สัปดาห์ โดยต้องเป็นการปฏิบัติงานในต่างประเทศไม่
น้อยกว่า 6 สัปดาห์ ปฏิบัติตนตามระเบียบการบริหารงานบุคคลของสถานที่
ปฏิบัติงานตลอดระยะเวลาการปฏิบัติงาน  นักศึกษาต้องรับผิดชอบงานที่ได้รับ
มอบหมายจากสถานประกอบการอย่างเต็มความสามารถ มีอาจารย์นิเทศและผู้นิเทศ
งานท าหน้าที่ให้ค าปรึกษาระหว่างปฏิบัติงาน มีการติดตามและการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ ตลอดระยะเวลาปฏิบัติงาน เพ่ือเป็นการเตรียมนักศึกษาสู่
งานที่นักศึกษาสนใจและพัฒนาทักษะวิชาชีพส าหรับการท างาน 
Practice in a workplace as a temporary full- time employee in a relevant 
position that suits a student’ s field of study and abilities for the success 
of applying, expanding, and extending the curriculum expectations in 
practical situations, whether they be of a workplace setting, a project, or 
both, for 8-week minimum of placement, with at least 6-week placement 
in a foreign country, in compliance with the workplace’ s mandatory 
terms, conditions, and obligations, responsibility and commitment 
fulfillment for a particular role assigned by the workplace, supervision 
and evaluation under a systematic follow- up process throughout the 
course by both a certified cooperative education teacher and a 
cooperative education coordinator from the workplace, preparation for a 
student to develop skills, knowledge, and attitudes needed to become 
a productive and satisfied member in a work environment 
หมายเหตุ : การประเมินผลเป็น S และ U 
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04-000-402 ปัญหาพิเศษจากสถานประกอบการ 
Workplace Special Problem 

3(0-6-3) 
 

 วิชาบังคับก่อน : 04-000-302 ฝึกงาน 
  04-000-303 ฝึกงานต่างประเทศ 
Pre-requisite  :   04-000302 Apprenticeship 
                      04-000-303 International Apprenticeship 
การน าโจทย์ปัญหาที่ได้จากสถานประกอบการ ทั้งภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ รัฐบาล 
หรือชุมชน  ที่นักศึกษาได้ออกท าการฝึกประสบการณ์ ทั้งในรูปแบบของการฝึกงาน 
ปฏิบัติงานภาคสนาม  หรืออ่ืนๆ เพ่ือน ามาศึกษา วิเคราะห์ โดยใช้ความรู้ทางด้าน
วิชาชีพของนักศึกษา มาท าการประยุกต์หาวิธี การแก้ปัญหา การพัฒนาวิธีการ หรือ
กระบวนการ โดยจัดท าตามรูปแบบของโครงงาน โดยมีอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญใน
สาขาวิชาให้ค าแนะน าและเป็นที่ปรึกษา โดยมีส่วนร่วมจากบุคลากรของสถาน
ประกอบการหรือชุมชนนั้น 
Analysis of problems a student gains during his or her apprenticeship, 
amid fieldwork, or in other activities while undertaking a job training 
course in a private sector, a state enterprise, a government agency, or a 
community placement, use of a student’ s in- school learning and 
transitions to professional applications of resolution skills and method 
and process development skills through a research project under 
supervision of an academic expert in the field in cooperation with a 
cooperative education coordinator from the workplace 
หมายเหตุ : การประเมินผลเป็น S และ U 
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04-000-102 การจัดประสบการณ์ต้นหลักสูตร 2(0-6-3) 
Pre-course Experience 
การจัดให้นักศึกษาเข้าไปอยู่ในสิ่งแวดล้อมทางวิชาชีพช่วงต้นของการศึกษาใน
หลักสูตร มีการก าหนดประเด็นที่เกี่ยวข้องในวิชาชีพ เพ่ือให้นักศึกษาสังเกตการณ์และ
เก็บข้อมูล เช่น สภาพแวดล้อมในการท างาน บทบาทของบุคคลในวิชาชีพ มีการน า
ประเด็นที่ได้จากการสังเกต มาท าการสะท้อนความคิด แลกเปลี่ยนกับนักศึกษา
ด้วยกันเองและกับอาจารย์ นักศึกษาต้องสรุปข้อค้นพบ เช่น กรอบความคิดรวบยอด 
เกี่ยวกับวิชาชีพ บทบาทของบุคคลในวิชาชีพ โดยมีการน าเสนอทั้งในรูปแบบของ
รายงานหน้าชั้นเรียน และรูปแบบรายงาน  
Placement preparation for a student by engaging him or her in a 
professional environment at the beginning of the curriculum, 
management of relevant professional agendas for critical observation and 
data collection, such as a workplace environment assessment and 
professional roles of individuals, reflection of issues observed during a 
placement involvement, exchanges among peers and between a student 
and an assigned teacher on a professional conceptual framework and a 
professional role in a working setting, presentation skills in form of both 
a research project presentation and a academic paper  
หมายเหตุ : การประเมินผลเป็น S และ U 
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04-000-203 ปฏิบัติงานภาคสนาม  2(0-6-0) 
Fieldwork 
การให้นักศึกษา เข้าไปสังเกตการณ์และมีส่วนร่วมในการท างานเป็นระยะเวลาสั้น ๆ 
ต่อเนื่องตลอดภาคการศึกษา มีการก าหนดเนื้อหาการปฏิบัติงานภาคสนามที่สอค
คล้องกับสาขาวิชาชีพ และเหมาะสมกับความรู้ภาคทฤษีของนักศึกษาตามแต่ละชั้นปี 
ทั้งนี้ต้องมีการเตรียมความพร้อมนักศึกษาผู้เรียนด้านความปลอดภัย การป้องกัน
โรคติดต่อหรือข้อพึงระวัง ก่อนปฏิบัติงานภาคสนาม เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้
ประยุกต์ใช้ความรู้ภาคทฤษฎีจากชั้นเรียนกับการปฏิบัติงานภายใต้สภาพแวดล้อมจริง 
โดยอาจการน าวิธีการเรียนรู้ในลักษณะของ การเรียนโดยใช้งานเป็นฐาน การเรียนจาก
สภาพสังคม การเรียนด้วยการให้บริการชุมชน หรือรูปแบบอ่ืน มีการประเมินผล
ผู้เรียนเป็นระยะทั้งระหว่างและสิ้นสุดการปฏิบัติงานภาคสนาม มีการน าเสนอทั้งใน
รูปแบบของรายงานหน้าชั้นเรียน และรูปแบบรายงาน 
Observation of and short- term participation in a working setting 
throughout a certain semester, appropriate content for fieldwork 
operation in line with professional studies and a student’ s academic 
knowledge level, preparation for a student of safety assurance, workplace 
health control, and placement precautions all in a workplace before 
doing fieldwork, exposure of applications of theories and principles 
learned in the classroom to work in a field setting, knowledge and new 
skills while performing a task in a community workplace via work-base 
learning, community learning, service learning, or other frameworks, 
evaluation of a student during and at the end of a fieldwork term through 
a research project presentation and academic paper 
หมายเหตุ : การประเมินผลเป็น S และ U 
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04-000-304 การติดตามพฤติกรรมการท างาน  2 (0-6-3) 
Job Shadowing 
การก าหนดให้นักศึกษาเพ่ือเข้าไปสังเกตุพฤติกรรมของการท างานของบุคคล โดยมี
การก าหนดผู้ที่เข้าไปสังเกตพฤติพกรรมการท างาน และต้องมีการเตรียมความพร้อม
นักศึกษา ก่อนการติดตามพฤติกรรมการท างาน เช่น แผนการติดตาม กิจกรรมที่ต้อง
ติดตาม เป็นต้น นักศึกษาสามารถเรียนรู้หรือติดตามพฤติกรรมการท างานของผู้ที่เข้า
ไปสังเกตพฤติพกรรมการท างาน ได้โดยการสังเกต การพูดคุย และการท างานร่วมกับผู้
ที่เข้าไปสังเกตพฤติพกรรมการท างาน ประเมินผลด้วยการสะท้อนความคิด ทั้งตัว
นักศึกษาเอง นักศึกษาด้วยกันเองและกับอาจารย์ในรูปของการสนทนากลุ่มย่อย โดย
อาจเชิญผู้ที่เข้าไปสังเกตพฤติพกรรมร่วมการสนทนากลุ่มย่อย เพ่ือแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ โดยมีการน าเสนอทั้งในรูปแบบของรายงานหน้าชั้นเรียน และรูปแบบ
รายงาน 
Observation of people in a working community for day- to-day activities 
as they perform their regular job duties, preparation for cooperative 
education strategies before a shadowing process, such as of a follow-up 
of professional plans and agendas, insight into a particular career for 
career awareness and exploration through workplace observation, talks, 
cooperation involvements, assessment of thought reflection of a student, 
among peers, and with a cooperative education teacher in the course 
through focus group discussions, invitation for observers to join the 
discussions for exchanges of workplace experience, evaluation on both a 
research project presentation and academic paper 
หมายเหตุ : การประเมินผลเป็น S และ U 
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04-000-305 การฝึกเฉพาะต าแหน่ง 3 (0-16-8) 
Practicum 
วิชาบังคับก่อน  :  04-000-301  เตรียมความพร้อมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
Pre-requisite  :  04-000-301  Preparation for Professional 
การฝึกตรงตามสาขาวิชาชีพของนักศึกษา ในสถานที่ปฏิบัติงานเป็นระยะเวลานาน
เพียงพอ นักศึกษาสามารถเรียนควบคู่กับการท างาน เพ่ือให้นักศึกษามีทักษะและ
สมรรถนะตามวิชาชีพ การฝึกเฉพาะต าแหน่งต้องเหมาะสมกับความรู้ทางทฤษฎีตาม
ชั้นปีของนักศึกษา และสามารถด าเนินการควบคู่กับการเรียนในชั้นปีที่สูงขึ้น มีการ
เตรียมความพร้อมนักศึกษาเบื้องต้นเกี่ยวกับทักษะที่จ าเป็นต่อการท างาน มีผู้นิเทศ
งาน ผู้สอน หรือครูฝึก ให้ค าปรึกษาและติดตามความก้าวหน้าของนักศึกษา มีการ
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ระหว่างการฝึก ทั้งกับนักศึกษาด้วยกันเองและกับผู้นิเทศ
งาน ผู้สอน หรือครูฝึก มีการประเมินผลผู้เรียนเป็นระยะทั้งระหว่างการฝึกและเมื่อ
สิ้นสุดการฝึก มีการน าเสนอทั้งในรูปแบบของรายงานหน้าชั้นเรียน และรูปแบบ
รายงาน 
Exposure of a student to his or her professional role by completing 
sufficient hours in the field of his or her academic curriculum and by 
applying and sharing the knowledge that he or she has gained from his 
or her academic studies, an appropriate placement or practicum for a 
student’s academic knowledge level, course completion possible during 
his or her progress to a higher year in his or her university study, basic 
preparation for a student of necessary working skills under supervision 
and follow-up of a cooperative education coordinator form a workplace, 
exchanges of workplace setting experience during a placement or 
practicum among peers and between a supervisor and a student, 
evaluation of a student both during and after a placement or practicum 
through a research project presentation and academic paper 
หมายเหตุ : การประเมินผลเป็น S และ U   
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04-000-404 การฝึกปฏิบัติจริงภายหลังส าเร็จการเรียนทฤษฎี  6 (0-40-0) 
Post-course Internship 
วิชาบังคับก่อน  :  04-000-301  เตรียมความพร้อมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
Pre-requisite  :  04-000-301  Preparation for Professional 
การฝึกปฏิบัติหลังจากการเรียนภาคทฤษฎีครบตามหลักสูตรแล้วหรือเกือบครบตาม
หลักสูตร ในสถานที่ปฏิบัติงาน มีการเตรียมความพร้อมนักศึกษาทั้งทักษะทางด้าน
วิชาการและทักษะที่จ าเป็นต่อการท างาน ทั้งนี้อาจเป็นการฝึกปฏิบัติควบคู่กับการ
เรียนในสถานศึกษา เน้นการฝึกปฏิบัติงานประจ าหรือโครงงานที่ตรงตามสาขาวิชาชีพ 
ผู้เรียนมีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ทั้งระหว่างการฝึกและเมื่อสิ้นสุดการฝึกกับ
ผู้เรียนด้วยกันเองและกับผู้สอน ประเมินผลเมื่อสิ้นสุดการฝึกทั้งการส่งรายงานและ
การน าเสนอผลงาน มีการน าเสนอทั้งในรูปแบบของรายงานหน้าชั้นเรียน และรูปแบบ
รายงาน 
Practice in a workplace after or almost after completion of theoretical 
studies of a curriculum, preparation for necessary academic and 
professional skills to practical working situations, probably during the 
university studies, focus on a full- time placement or a relevant 
professional project, exchanges of professional reflection during and at 
the end of an internship among peers and with a cooperative education 
teacher, evaluation of a student at the end of an internship through a 
research project presentation and academic paper  
หมายเหตุ : การประเมินผลเป็น S และ U 
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3.2 ช่ือ-สกุล  ตําแหนง และคุณวุฒิของอาจารย 

3.2.1  อาจารยประจําหลักสูตร 

ลําดับ 

ชื่อ-นามสกุล 

ตําแหนงวิชาการ 

คุณวุฒิ – สาขาวิชา 

ชื่อสถาบัน, ป พ.ศ. ที่สําเร็จการศึกษา 

ผลงานทางวิชาการ  

ปลาสุด 1 รายการ ยอนหลังภายใน 5 ป 

(นอกเหนือจากนี้ใหใสในประวัติสวนท่ีเปนภาคผนวก) 

ภาระการสอน ชม./สัปดาห 

2563 2564 2565 2566 

1 นายสุธี ปยะพิพัฒน* 

ผูชวยศาสตราจารย 

วศ.ม. (วิศวกรรมโยธา), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา

ธนบุรี, 2544 

วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา), สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล, 2534 

 

สุธี ปยะพิพัฒน และ ศุภสิทธิ พงศศิวะสถิตย, 2561. การ

ทดสอบในหองปฏิบัติการดวยแบบจําลองเพ่ือตรวจสอบ

พฤติกรรมการยุบอัดตัวคายน้ําของช้ันดินเหนียวท่ีถูก

ปรับปรุงดวยเสาเข็มดินซีเมนตแบบไมหย่ังลึกกับแผน

พื้นดินซีเมนต. วารสารวิศวกรรมศาสตรมหาวิทยาลัยศรีนค

รินทรวิโรฒ, ปที่ 13, ฉบับที่ 2, (พฤษภาคม-สิงหาคม), 

หนา 97-105. 

10 10 10 10 

2 นายกําธรเกียรติ มุสิเกต 

ผูชวยศาสตราจารย 

Ph. D.  ( Structural engineering) , University of Colorado 

Boulder, Colorado, United State of America, 2558 

M. S.  ( Structural Engineering) , University of Colorado 

Boulder, Colorado, United State of America, 2552 

วศ.ม. (วิศวกรรมโยธา), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2545 

วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2543 

ยอดชาย สีพันดร, กําธรเกียรติ มุสิเกต, สุธีปยะพิพัฒน 

และ พงศพิชญ ตวนภูษา, “ผลกระทบของอัตราสวนน้ําตอ

ซีเมนตตอพารามิเตอรการแตกหักของคานคอนกรีตมวล

รวมหยาบรีไซเคิลแบบมีรอยบาก,” วิศวกรรมสารเกษม

บัณฑิต, ปท่ี 9, ฉบับที่ 3, หนาท่ี 218 – 237, กันยายน-

ธันวาคม 2562. (TCI 1) 

 

10 10 10 10 

3 นายบุญชัย  ผึ้งไผงาม 

ผูชวยศาสตราจารย 

ปร.ด. (วิศวกรรมโยธา), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา

ธนบุรี, 2552 

วศ.ม. (วิศวกรรมโยธา), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา

ธนบุรี, 2545 

วศ.บ. (วิศวกรรมการกอสราง), สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา

เจาคุณทหารลาดกระบัง, 2541 

Phungpaingam, B. and Chantarakunmanee, N., 

2019, Effect of internal bilinear rotational spring 

joint on behavior of VAL elastica, IC-SEI 2019, 7-

9th August 2019, Deevana Hotel & Resort Krabi, 

pp.88-91. 

 

10 10 10 10 

4 นายอมเรศ บกสุวรรณ 

วศ.ม. (วิศวกรรมแหลงน้ํา), จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2547 

วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา), สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล, 2541 

 

ธรรมศักดิ์ โรจนวิรุฬห,สัญญา สิริวิทยาปกรณ, อรวรรณ 

โรจนวิรุฬห, อมเรศ บกสุวรรณ, สุคม ลิปเลิศ. “การบําบัด

สีและซีโอดีของน้ําเสียจากอุตสาหกรรมฟอกยอมดวย

กระบวนการโฟโตคะตะลิติก”. วารสารคณะ

วิศวกรรมศาสตร ราชมงคลธัญบุรี, ปท่ี 15, ฉบับท่ี 2, 

เดือนกรกฎาคม – ธันวาคม, 2560, หนา 29-40 

10 10 10 10 

5 นายศุภกร  ศิรพจนกุล 

วศ.ม. (วิศวกรรมแหลงน้ํา), จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2547 

วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา), สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล, 2541 

 

ชูวฤทธิ์ ยะวิญชาญ ปติศานต กร้ํามาตร ทวีชัย สําราญวา
นิช นรา รักษาพล และ ศุภกร ศิรพจนกุล, “ความสามารถ
ในการกักเก็บคลอไรดของคอนกรีตที่ใชเถาลอย ตะกรันเตา
ถลุงเหล็กบดละเอียด ซิลิกาฟูม และผงหินปูน,” การ
ประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแหงชาติ ครั้งท่ี 22, โรงแรม
เดอะกรีนเนอรี่ รีสอรท เขาใหญ นครราชสีมา, 18-20 
กรกฎาคม 2560 หนา MAT 193-201 

10 10 10 10 

หมายเหตุ  *ประธานหลักสูตร 
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3.2.2  อาจารย์ผู้สอน 

ล าดับ 

ชื่อ-นามสกุล 
ต าแหน่งวิชาการ 

คุณวุฒิ – สาขาวิชา 
ชื่อสถาบัน, ป ีพ.ศ. ที่ส าเร็จการศึกษา 

ผลงานทางวิชาการ  
ปีล่าสดุ 1 รายการ ย้อนหลังภายใน 5 ปี 

ภาระการสอน ชม./สัปดาห์ 

2563 2564 2565 2566 

1 นายปิติศานต์ กร้ ามาตร 
รองศาสตราจารย ์
Ph.D.(Civil Engineering), สถาบัน
เทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2548 
วศ.ม. (วิศวกรรมโยธา), มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกลา้ธนบุรี, 2539 
วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา), วิทยาลยั
เทคโนโลยีและอาชีวศึกษา, 2527 

ปิติศานต์ กร้ ามาตร, ธนกฤต มณีรัตน์ ปานเทพ จุล
นิพิฐวงษ์ จินดารัตน์ มณีเจริญ และ สมนึก ตั้งเติมสิริ
กุล, “คุณสมบัติด้านคสามคงทนของมอร์ต้าร์และ
คอนกรีตผสมสารเพิ่มก าลั งอัด ,” วารสารคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ ราชมงคลธัญบุรี, ปีที่ 16, ฉบับที่ 2 
(กรกฎาคม-ธันวาคม), 2561, หน้า 139-150. 

10 10 10 10 

3 นายบวร อิศรางกูร  ณ อยธุยา 
รองศาสตราจารย ์
Ph.D. (Civil Engineering), University 
of Tokyo, Japan, 2549 
M.Sc. (Structure Engineering),
University of Surrey, United
Kingdom, 2542
B.Eng. (Civil Engineering), Queen
Mary College, University of
London, United Kingdom, 2539

Thanakit Ratanawan , Thanongsak Imjai 
Borvorn Israngkura Na Ayudhya and Reyes 
Garcia (2019). Experimental study of thermal 
performance of house models built with 
conventional or hybrid wall panels. 
Proceedings of the International Conference 
on Sustainable materials, Systems and 
structures (SMSS2019) Energy efficient building 
design and legislation, RILEM Publications 
S.A.R.L. ,20 -22  March 2019 .  Rovinj, Croatia, 
pp.131-136 

10 10 10 10 

4 นายพุทธพล  ทองอินทร์ด า 
รองศาสตราจารย ์
Dr.-Ing (Civil Engineering), Leibniz 
University Hannover, 
Niedersachsen, Germany, 2553 
M.Sc. (Civil Eng. and Surveying),
Leibniz University Hannover,
Niedersachsen, Germany, 2548
วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา), สถาบัน
เทคโนโลยีราชมงคล, 2542

P. Thongindam:  Mechanistic Behavior and
Effectiveness of Microcracking Process in Soil-
Cement Base, Engineering Journal of Siam
University, Volume 1 9 , Issue 2 , No. 3 7 , July-
December 2018.

10 10 10 10 

5 นางนิรชร นกแกว้ 
รองศาสตราจารย ์
วศ.ม. (วิศวกรรมโยธา), 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2539 
วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา), สถาบัน
เทคโนโลยีราชมงคล, 2534 

นิรชร นกแก้ว และ ด ารงค์ ปาละกูล, “พฤติกรรมทาง
วิศวกรรมของแอสฟัลต์คอนกรีตโดยวิธีมาร์แชลล์เมื่อ
ใช้ปริมาณวัสดุชั้นผิวทางเดิมหมุนเวียนเพื่อใช้งานใหม่
ต่างกัน”, วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี
นครินทรวิโรฒ , ปีที่13 ฉบับที่  3 เดือนกันยายน-
ธันวาคมพ.ศ.2561 หน้า114-126. 

10 10 10 10 

6 นางสาวจินดารัตน์ มณีเจริญ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย ์
Ph.D. (Geotechnical and Earth 
Resources Engineering), Asian 
Institute of Technology, 2556 
M.Eng. (Civil Engineering), Asian
Institute of Technology, 2540
วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา), สถาบัน
เทคโนโลยีราชมงคล, 2535

ปิติศานต์ กร้ ามาตร, ธนกฤต มณีรัตน์ ปานเทพ จุล
นิพิฐวงษ์ จินดารัตน์ มณีเจริญ และ สมนึก ตั้งเติมสิริ
กุล, “คุณสมบัติด้านคสามคงทนของมอร์ต้าร์และ
คอนกรีตผสมสารเพิ่มก าลั งอัด ,” วารสารคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ ราชมงคลธัญบุรี, ปีที่ 16, ฉบับที่ 2 
(กรกฎาคม-ธันวาคม), 2561, หน้า 139-150. 

10 10 10 10 
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ล าดับ 

ชื่อ-นามสกุล 
ต าแหน่งวิชาการ 

คุณวุฒิ – สาขาวิชา 
ชื่อสถาบัน, ป ีพ.ศ. ที่ส าเร็จการศึกษา 

ผลงานทางวิชาการ 
ปีล่าสดุ 1 รายการ ย้อนหลังภายใน 5 ปี 

ภาระการสอน ชม/สปัดาห ์

2563 2564 2565 2566 

7 นายวีระศกัดิ์  ละอองจันทร ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย ์
Dr.-Ing (Civil Engineering), Leibniz 
University Hannover, 
Niedersachsen, Germany, 2550 
วศ.ม. (วิศวกรรมโยธา), มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกลา้ธนบุรี, 2543 
วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา), มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกลา้ธนบุรี, 2541 

Werasak Raongjant, Meng Jing, Comparison 
Experimental Study on Retrofitting Methods of 
Partially Damaged Timber Columns, 3  th 
International Conference on Material 
Engineering and Manufacturing, Nanjing, 
People’ s Republic of China, March 2 5 - 2 7 , 
2019. 

10 10 10 10 

8 นายศุภสิทธ ิ พงศ์ศิวะสถิตย์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย ์
Ph.D. (Civil Engineering), Saga 
University, Saga, Japan, 2554 
วศ.ม. (วิศวกรรมโยธา), มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกลา้ธนบุรี, 2544 
วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา), สถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกลา้ธนบุรี, 2539 

Pongsivasathit, S., Voottipruex, P. and Chai, J.C. 
(2017) .  Settlement- time curve calculation of 
soil- cement column and slab improved soft 
clay deposit. , International Association of 
Lowland Technology ( IALT) , ISSN 1344- 9656, 
Vol.19, No.2 

10 10 10 10 

9 นายจตุพล  ตั้งปกาศิต 
ผู้ช่วยศาสตราจารย ์
ปร.ด. (วิศวกรรมโยธา), มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกลา้ธนบุรี, 2551 
วศ.ม. (วิศวกรรมโยธา), มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกลา้ธนบุรี, 2542 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, 
2536 

จตุพล ตั้งปกาศิต ศิวกร อ่างทอง และ พนมศักดิ์ คง
จีน, 2559 ‘ผลกระทบของการใช้เถ้าถ่านหินทราย
บดละเอียดตะกอนน้ าประปา แทนที่ในปูนซีเมนต์ต่อ
ก าลังอัดการหดตัวแบบแห้งและการหดตัวแบบออโต
จีนัสของคอนกรีต’ วารสารวิศวกรรมศาสตร์ราชมงคล
ธัญบุรี, ปีที่ 14,ฉบับที่ 1, หน้า 69-78. 

10 10 10 10 

10 นางร าพึง  ชัยหลีเจริญ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย ์
วศ.ม. (วิศวกรรมโยธา), 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2546 
วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา), วิทยาลยั
เทคโนโลยีและอาชีวศึกษา, 2527 

ร าพึง ชัยหลีเจริญ ปิติศานต์ กร้ ามาตร, จตุพล ตั้งปกา
ศิต  และ นฤชาติ ชูเมือง, “การต้านทานซัลเฟตของ
คอนกรีตผสมตะกรันเตาถลุงเหล็กบดละเอียด ,” 
วารสารคณะวิศวกรรมศาสตร์ ราชมงคลธัญบุรี , ปีที่ 
14  ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน), 2559, หน้า 13-
24. 

10 10 10 10 

11 นายสุคม  ลิปิเลิศ 
วศ.ม. (วิศวกรรมโยธา), 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2550 
วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา), สถาบัน
เทคโนโลยีราชมงคล, 2535 

ธรรมศักดิ์  โรจน์วิ รุฬห์ ,สัญญา สิริวิทยาปกรณ์ , 
อรวรรณ โรจน์วิรุฬห์ , อมเรศ บกสุวรรณ, สุคม ลิปิ
เลิศ .  “  การบ าบัดสีและ ซีโอดีขอ งน้ า เสียจาก
อุตสาหกรรมฟอกย้อมด้วยกระบวนการโฟโตคะตะลิ
ติก”. วารสารคณะวิศวกรรมศาสตร์ ราชมงคล
ธัญบุ รี ,ปีที่  15 , ฉบับที่  2, หน้ า  29 -40 , เดือน
กรกฎาคม – ธันวาคม , 2560 

10 10 10 10 

12 นายสุรชัย โกเมนธรรมโสภณ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย ์
M.Sc. (Mining Engineering), South
Dakota School of Mines &
Technology, USA, 2531
วศ.บ. (เหมืองแร่), จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, 2525

Komenthammasopon, S.  and Fuenkajorn, K. 
( 2 0 1 5 ) .  Effects of stress path on biaxial 
strengths of three Thai sandstones.   Rock 
Mechanics Proceedings of the Fifth Thailand 
Symposium (pp.  67-80 ) .  January 22-23 , 
Romantic Resort and Spa, Khao Yai, Thailand, 
pp. 67-80. 

10 10 10 10 
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ล าดับ 

ชื่อ-นามสกุล 
ต าแหน่งวิชาการ 

คุณวุฒิ – สาขาวิชา 
ชื่อสถาบัน, ป ีพ.ศ. ที่ส าเร็จการศึกษา 

ผลงานทางวิชาการ 
ปีล่าสดุ 1 รายการ ย้อนหลังภายใน 5 ปี 

ภาระการสอน ชม/สปัดาห์ 

2563 2564 2565 2566 

13 นายกิตติพงษ ์ สุวโีร 
อาจารย ์
ปร.ด.(วิศวกรรมโยธา), มหาวิทยาลยั
เทคโนโลยีพระจอมเกลา้ธนบุรี, 2560 
M.Eng( Geotechnical and
Geoenvironmental Engioneering),
Asian Institute of Technology,
2552
วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา), มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล, 2550

ปราโมทย์ วีรานุกูล, กิตติพงษ์ สุวีโร, และอิทธิ วีรานุ
กูล, 2561.ผลิตภัณฑ์แผ่นฝ้าเพดานผสมขุยมะพร้าวที่
มีสมบัติความเป็นฉนวนป้องกันความร้อน.วารสาร
วิศวกรรมศาสตร์ ราชมงคลธัญบุรี 16(2): 129-138. 

10 10 10 10 

14 นายประชุม  ค าพุฒ 
อาจารย ์
วศ.ม. (วิศวกรรมโยธา), มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกลา้ธนบุรี, 2545 
วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา), มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกลา้ธนบุรี, 2540 

ประชุม ค าพุฒ, กิตติพงษ์ สุวีโร, อมเรศ บกสุวรรณ 
และนิรมล ปั้นลาย ;การใช้ฝุ่นหินภูเขาไฟในผลิตภัณฑ์
บล็อกประสาน&quot; วารสารการพัฒนาชุมชนและ
คุณภาพชีวิต, ปีที่ 3,ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 
2558, หน้า 239 - 247. (TCI กลุ่ม 1) 

10 10 10 10 

3.2.3  อาจารย์พิเศษ 

ล าดับ ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่ง คุณวุฒิ-สาขาวิชาเอก หน่วยงาน 

1 นายเกษม  เพชรเกต ุ รองศาสตราจารย ์ วศ.ม. (วิศวกรรมโครงสร้าง) 
วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา) 

บริษัท เกษม ดีไซด์ คอนซัลแตนท์ จ ากดั 

2 นายวรพจน์  เพชรเกตุ ผู้เชี่ยวชาญสาขา
วิศวกรรมโยธา 

วศ.ม. (วิศวกรรมโยธา) 
วศ.บ. (วิศวกรรมขนส่ง) 

บริษัท เกษม ดีไซด์ คอนซัลแตนท์ จ ากัด 

3 นอ.วรกร  สุขมงคล ผู้เชี่ยวชาญสาขา
วิศวกรรมโยธา 

วศ.ม. (วิศวกรรมโยธา) 
วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา) 

ผู้อ านวยการกองช่าง  กรมยุทธการทหารเรือ 

4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา)
จากความต้องการของสถานประกอบการที่เห็นว่าบัณฑิตควรมีประสบการณ์ในวิชาชีพก่อนเข้าสู่การ

ท างานจริง ดังนั้นหลักสูตรจึงได้ก าหนดรายวิชาสหกิจศึกษา ซึ่งจะจัดอยู่ในกลุ่มวิชาเสริมสร้างประสบการณ์ใน
วิชาชีพ แต่ในทางปฏิบัติแล้วมหาวิทยาลัยฯ มีความต้องการให้นักศึกษาทุกคนลงทะเบียนรายวิชานี้  

4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม 
ความคาดหวังในผลการเรียนรู้ประสบการณ์ภาคสนามของนักศึกษา มีดังนี้ 
4.1.1 มีทักษะในการออกแบบ ปฏิบัติงานด้านวิศวกรรมโยธา จากสถานประกอบการ  และมีความ

เข้าใจในการเรียนรู้ทฤษฎีและการปฏิบัติจริงมากยิ่งข้ึน 
4.1.2 บูรณาการความรู้ที่เรียนมาเพ่ือน าไปแก้ปัญหาและต่อยอดทางธุรกิจโดยใช้เทคโนโลยีทางด้าน 

BIM  และเทคโนโลยีทางด้านเครื่องมือและเครื่องจักรในโรงงานอุตสาหกรรมได้อย่างเหมาะสม 
4.1.3 มีมนุษยสัมพันธ์และสามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ดี 
4.1.4 มีระเบียบวินัย ตรงเวลา เข้าใจวัฒนธรรมองค์กรและสามารถปรับตัวเข้ากับสถานประกอบการได้ 
4.1.5 มีความกล้าในการแสดงออก และน าความคิดสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์ในงานได้ 
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4.2 ช่วงเวลา 
ภาคการศึกษาฤดูร้อน  ของปีการศึกษาท่ี 3 หรือ 

 ภาคการศึกษาที่  1  ของปีการศึกษาที่ 4 
4.3 การจัดเวลาและตารางสอน 

จัดเต็มเวลาใน 1 ภาคการศึกษา 
5. ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย

ต้องเป็นหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับการประยุกต์ใช้ความรู้ทางด้านวิศวกรรมนวัตกรรมด้านวัสดุ หรือ
เทคโนโลยีการก่อสร้าง สามารถวิเคราะห์  ออกแบบ ทดสอบ ชิ้นส่วนส าเร็จรูป  การสร้างสรรค์ผลงานได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ  มุ่งเน้นให้มีการค้นคว้าพัฒนาเพ่ือการสร้างสรรค์ผลงานทางด้านวิศวกรรมโยธาโดยมีผู้เข้าร่วม 
โครงการ 1-4 คน  มีรูปแบบของรายงานและการสอบเพื่อประเมินผลให้ได้ตามเวลาที่ก าหนด 

4.4 ค าอธิบายโดยย่อ 
โครงการมีการเสนอหัวข้อที่นักศึกษาสนใจประกอบด้วย จุดประสงค์  และขอบเขต วิธีการที่ได้รับ

อนุมัติจากคณะกรรมการพิจารณาหัวข้อ   มีการค้นคว้า วิเคราะห์ พัฒนาเพ่ือการสร้างสรรค์ด้วยตนเองให้
เสร็จภายในเวลาที่ก าหนด 

4.5 มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
นักศึกษาสามารถท างานเป็นทีมคือท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ สามารถใช้ภาษาเขียนและภาษาพูด 

สามารถวางแผนงาน  มีความรับผิดชอบงาน  สามารถแก้ไขปัญหาทางด้านวิศวกรรมโยธาได้ 
4.6 ช่วงเวลา 

ภาคการศึกษาที่ 2 ของปีการศึกษาที่ 4 
4.7 จ านวนหน่วยกิต 

3   หน่วยกิต 
4.8 การเตรียมการ 

มีการจัดการเรียนการสอนวิชาการเตรียมโครงงาน ในภาคการศึกษาที่ 2 ของปีการศึกษาที่ 3 หรือ ภาค
การศึกษาที่ 1 ของปีการศึกษาที่ 4 เพ่ือเสนอหัวข้อในรูปแบบที่นักศึกษาสนใจ มีการค้นคว้า ทดลอง รวบรวม 
วิเคราะห์ข้อมูล และการเขียนโครงการ จัดเตรียมอาจารย์ให้ค าปรึกษาเป็นรายบุคคล  จัดเตรียมกรรมการสอบ
กลุ่มละไม่น้อยกว่า 3 คน 

4.9 กระบวนการประเมินผล 
ประเมินผลจากความก้าวหน้าในการท าโครงงาน โดยคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยภาควิชาวิศวกรรมโยธา

ประเมินผลจากรายงานที่ได้ก าหนดรูปแบบการน าเสนอตามระยะเวลา น าเสนอข้ันตอนและวิธีการท างานของ
นักศึกษา มีกรรมการสอบกลุ่มละไม่น้อยกว่า 3 คน 
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หมวดที ่ 4  ผลการเรียนรู้  กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา 

1. ด้านทักษะความรู้
- มีความรู้ในศาสตร์ที่เกี่ยวข้องทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ

สามารถประยุกต์ใช้ศาสตร์ดังกล่าวอย่างเหมาะสม
เพ่ือการประกอบวิชาชีพหรือการศึกษาต่อในระดับสูง
ขึ้นไปได้

- การเรียนการสอนในภาคปฏิบัติให้สอดคล้อง
กับการเรียนการสอนในภาคทฤษฎี

- มีความใฝ่รู้ ในองค์ความรู้และเทคโนโลยีที่มีการ
เปลี่ยนแปลงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  สามารถพัฒนาองค์
ความรู้ที่มีอยู่ให้สูงขึ้น  เพ่ือพัฒนาตนเอง พัฒนางาน
พัฒนาสังคมและประเทศชาติ

- การมอบหมายงานที่มีลักษณะให้มีการค้นคว้า
เพ่ือจะสามารถสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง

- สามารถมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และเลือกวิธีแก้ไข
ปัญหาได้อย่างเหมาะสม

- การมอบหมายงานที่เป็นโครงงานเป็นระบบ
ครบวงจร การท ากิจกรรมที่ต้องมีการจัดสรร
งาน คน และเวลา

- มีความสามารถในการติดต่อสื่อสารและใช้ภาษาไทย
ภาษาต่างประเทศ และศัพท์ทางเทคนิคในการ
ติดต่อสื่อสาร รวมถึงการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้
เป็นอย่างดี

- ก า ร ใ ช้ ห นั ง สื อ แ ล ะ สื่ อ ก า ร ส อ น เ ป็ น
ภาษาอังกฤษ การมอบหมายงานที่ต้องมีการ
น าเสนอในลักษณะปากเปล่าประกอบสื่อใน
ชั้นเรียน

2. ด้านภาวะผู้น าและความรับผิดชอบ
- มีมนุษยสัมพันธ์และมีความสามารถในการท างาน

ร่วมกับผู้อ่ืน มีทักษะในด้านการท างานเป็นหมู่คณะ
สามารถบริหารจัดการการท างานได้อย่างเหมาะสม
และเป็นผู้มีทัศนคตทิี่ดีในการท างาน

- การมอบหมายที่เป็นโครงงาน  เป็นระบบครบ
วงจร การท ากิจกรรมที่ต้องมีการจัดสารงาน
คน และเวลา

3. ด้านจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ
- มีคุณธรรม จริยธรรม ท าหน้าที่เป็นพลเมืองดีที่มีความ

รับผิดชอบต่อตนเอง ต่อวิชาชีพ และต่อสังคม ปฏิบัติ
ตนภายใต้จรรยาบรรณวิชาชีพด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
และเสียสละ

- การสอดแทรกความรู้ถึงผลกระทบของการ
ขาดคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณใน
วิชาชีพที่มีต่อสังคมในบางรายวิชาที่เก่ียวข้อง

4. ด้านบุคลิกภาพ
- มีสัมมาคารวะและรู้จักกาลเทศะ

- มีการสอดแทรกเรื่องการแต่งกาย บุคลิกภาพ
การเข้าสังคม การเจรจาสื่อสาร การมีมนุษย
สัมพันธ์ และการวางตัวที่ดีในการท างาน ใน
บางรายวิชาที่เก่ียวข้อง
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2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน
2.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม

1) มีคุณธรรม จริยธรรม ในการด าเนินชีวิต บนพ้ืนฐานเศรษฐกิจพอเพียง
2) สามารถวิเคราะห์ประเด็นคุณธรรม จริยธรรม
3) ซื่อสัตย์ ขยัน อดทน มีวินัย ตรงต่อเวลา เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับขององค์กรและสังคม

1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
1) จัดกิจกรรมเป็นประโยชน์ต่อสังคม
2) สอดแทรกประเด็นคุณธรรมจริยธรรมที่ก าลังพูดคุยในสังคม
3) สอดแทรกความซื่อสัตย์ต่อตนเอง และสังคม ให้ความส าคัญในวินัย การตรงต่อเวลา

การส่งงานภายในเวลาที่ก าหนด เน้นเรื่องการแต่งกายและปฏิบัติตนที่เหมาะสม ถูกต้อง
ตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัย

1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
1) พิจารณาจากกิจกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษา
2) การอภิปรายในชั้นเรียนเกี่ยวกับประเด็นคุณธรรม จริยธรรม
3) การขานชื่อ การให้คะแนนการเข้าชั้นเรียนและการส่งงานตรงเวลา
4) สังเกตพฤติกรรมของนักศึกษาในการปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ อย่าง

ต่อเนื่อง
2. ความรู้

2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้
1) มีความรู้และทักษะพ้ืนฐาน เพ่ือน าไปต่อยอดองค์ความรู้ หรือน าความรู้ไปสู่การสร้าง

นวัตกรรม
2) มีความรู้ทันต่อความก้าวหน้าและการเปลี่ยนแปลง
3) สามารถน าความรู้ไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับการเป็นผู้ประกอบการ

2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ 
1) ใช้การสอนหลายรูปแบบ โดยเน้นหลักทางทฤษฎีและการปฏิบัติ เพ่ือให้เกิดองค์ความรู้
2) จัดให้มีการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง และสถานการณ์ที่เป็นปัจจุบัน
3) จัดให้มีการเรียนรู้จากสถานการณ์จริง โดยการศึกษาดูงานในสถานประกอบการ

2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
1) ประเมินจากแบบทดสอบด้านทฤษฎี รายงานที่มอบหมาย และผลงานและการปฏิบัติการ
2) ประเมินจากรายงานผลการศึกษาดูงาน
3) ประเมินจากการปฏิบัติตามข้อก าหนด ระเบียบ ข้อบังคับ

3. ทักษะทางปัญญา
3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา

1) มีทักษะการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองตลอดชีวิต
2) สามารถแก้ไขปัญหาได้ และเสนอแนวทางการแก้ไขได้อย่างสร้างสรรค์
3) สามารถใช้ข้อมูล ประมวลผล และวิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างเป็นระบบ
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3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
1) ให้นักศึกษาฝึกการค้นหาความรู้ใหม่อยู่ตลอดเวลา
2) ส่งเสริมการเรียนรู้จากการแก้ปัญหา (Problem Based Instruction)
3) มอบหมายงานที่ส่งเสริมการคิด วิเคราะห์และสังเคราะห์

3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
1) ประเมินจากรายงาน ผลการค้นคว้า
2) ประเมินจากการรายงานผลการด าเนินงานและการแก้ปัญหา ผลการปฏิบัติการจาก

สถานการณ์จริง
3) ประเมินจากการทดสอบ การวิเคราะห์กรณีศึกษาต่าง ๆ

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ

1) มีบุคลิกภาพและมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี สามารถเป็นผู้น าและผู้ตามที่ดีและท างานเป็นทีมได้
2) มีส านึกสาธารณะและจิตอาสา เป็นพลเมืองที่มีคุณค่าต่อสังคมไทยและสังคมโลก
3) มีความรับผิดชอบต่อสังคม

4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 
1) ก าหนดการท างานกลุ่มโดยให้หมุนเวียนการเป็นผู้น าและผู้รายงาน
2) ให้ค าแนะน าในการเข้าร่วมกิจกรรมสโมสร กิจกรรมของมหาวิทยาลัยฯ
3) ให้ความส าคัญในการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบและการให้ความร่วมมือ

4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 
1) ประเมินผลจากแบบประเมินตนเองและกิจกรรมกลุ่ม
2) พิจารณาจากการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษา
3) ประเมินจากการรายงานหน้าชั้นเรียนและจากการสังเกตพฤติกรรม

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
1) สามารถเลือกและประยุกต์ใช้เทคนิคทางสถิติและคณิตศาสตร์ที่เกี่ยวข้องมาใช้ในการ

ด ารงชีวิตและปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม
2) สามารถใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นเพ่ือน ามาวิเคราะห์และสนับสนุนการ

ตัดสินใจ
3) สามารถเลือกรูปแบบของการสื่อสารและการน าเสนอที่ เหมาะสมต่อบุคคลที่

หลากหลาย
5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร 

และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
1) ส่งเสริมให้เห็นความส าคัญ และฝึกให้มีการตัดสินใจบนฐานข้อมูลและข้อมูลเชิงตัวเลข
2) มอบหมายงานค้นคว้าองค์ความรู้จากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ และให้นักศึกษาน าเสนอหน้า

ชั้น
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3) การใช้ศักยภาพทางคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศในการน าเสนอผลงานที่ได้รับ
มอบหมาย และฝึกการน าเสนอผลงานโดยเน้นความส าคัญของการใช้ภาษา และบุคลิกภาพ

5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
1) ประเมินจากงานที่มอบหมาย ความสามารถในการค านวณด้วยหลักคณิตศาสตร์เชิงเลข
2) พิจารณาจากรายงานการค้นคว้าข้อมูล วิธีการน าข้อมูลออกมาน าเสนอ และการ

ประยุกต์ใช้งาน
3) พิจารณาจากวิธีการน าเสนอ การใช้ข้อมูล

2.2 หมวดวิชาเฉพาะ 
1. คุณธรรม จริยธรรม

1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ และมีความรับผิดชอบในฐานะผู้ประกอบ

วิชาชีพรวมถึงเข้าใจถึงบริบททางสังคมของวิชาชีพวิศวกรรมในแต่ละสาขาตั้งแต่อดีต
จนถึงปัจจุบัน

2) มีวินัย ตรงต่อเวลา เสียสละและซื่อสัตย์สุจริต รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เคารพ
กฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ขององค์กรและสังคม

3) สามารถวิเคราะห์และประเมินผลกระทบจากการใช้ความรู้ทางวิศวกรรมต่อบุคคล
องค์กร สังคม และสิ่งแวดล้อม

1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
1) ก าหนดให้มีวัฒนธรรมองค์กร เพ่ือเป็นการปลูกฝังให้นักศึกษามีระเบียบวินัย การ

ปฏิบัติตามกฎกติกาที่ก าหนดหรือได้ตกลงกันไว้
2) มีการปลูกฝังความรับผิดชอบให้นักศึกษา โดยเริ่มตั้งแต่การเข้าชั้นเรียนให้ตรงเวลา

การส่งงานตามก าหนดเวลา ตลอดจนการแต่งกายที่เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับของ
มหาวิทยาลัยฯ

3) การท างานกลุ่มนั้นต้องฝึกให้รู้หน้าที่ของการเป็นผู้น ากลุ่มและการเป็นสมาชิกกลุ่ม มี
ความซื่อสัตย์ โดยต้องไม่กระท าการทุจริตในการสอบหรือลอกการบ้านของผู้อ่ืน

4) นอกจากนี้อาจารย์ผู้สอนทุกคนต้องสอดแทรกเรื่องคุณธรรม จริยธรรม ในการสอนทุก
รายวิชา รวมทั้งมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม อาทิ การยกย่องนักศึกษา
ที่ท าดี ท าประโยชน์แก่ส่วนรวม และเสียสละ

1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
1) ประเมินจากการตรงเวลาของนักศึกษาในการเข้าชั้นเรียน การส่งงานตามก าหนด

ระยะเวลาที่มอบหมาย และการร่วมกิจกรรม
2) ประเมินจากการมีวินัยและพร้อมเพรียงของนักศึกษาในการเข้าร่วมกิจกรรมเสริม

หลักสูตร
3) ปริมาณการกระท าทุจริตในการสอบ
4) ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
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2. ความรู้
2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้

1) มีความรู้และความเข้าใจในทางคณิตศาสตร์พ้ืนฐาน วิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน วิศวกรรม
พ้ืนฐาน และเศรษฐศาสตร์ เพ่ือประยุกต์ใช้กับงานทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ ที่
เกี่ยวข้อง และการสร้างนวัตกรรมทางเทคโนโลยี

2) มีความสามารถในการอธิบายหลักการส าคัญ ทั้งในเชิงทฤษฎีและปฏิบัติ ในเนื้อหา
ของสาขาวิชาเฉพาะด้านทางวิศวกรรม

3) สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง ใน
การแก้ไขปัญหาในงานจริงได้

2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ 
1) ใช้การสอนหลายรูปแบบ โดยเน้นหลักทางทฤษฎีและการปฏิบัติ เพ่ือให้เกิดองค์

ความรู้
2) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ
3) ฝึกการแก้ปัญหาจากการสร้างสถานการณ์จ าลอง
4) ใช้วิธีการสอนแบบวิจัยเป็นฐาน
5) นักศึกษาทุกคนศึกษาประสบการณ์ตรงจากสถานประกอบการหรือสหกิจศึกษา

2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
1) ประเมินจากการทดสอบย่อย การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน
2) ประเมินจากรายงานที่นักศึกษาจัดท า
3) ประเมินจากโครงงานที่น าเสนอ
4) ประเมินจากการน าเสนอรายงานในชั้นเรียน
5) ผลการฝึกประสบการณ์จากสถานประกอบการ หรือสหกิจศึกษา

3. ทักษะทางปัญญา
3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา

1) สามารถคิด วิเคราะห์ แก้ไขปัญหาด้านวิศวกรรมได้อย่างมีระบบ รวมถึงการใช้ข้อมูล
ประกอบการตัดสินใจในการท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2) สามารถออกแบบ สร้างสรรค์ พัฒนานวัตกรรมโดยต่อยอดองค์ความรู้จากเดิม และ
ปรับใช้องค์ความรู้ที่เก่ียวข้องอย่างเหมาะสม

3) สามารถประเมินความเหมาะสมตามระบบงานในสาขาวิศวกรรมศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง
ตามมาตรฐานวิชาชีพ

3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
1) กรณีศึกษาทางการประยุกต์สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
2) มอบหมายงาน Project  โดยใช้หลักการวิจัย
3) การศึกษา ค้นคว้า และรายงานทางเอกสารและรายงานหน้าชั้นเรียน

3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
1) ประเมินตามสภาพจริงจากผลงาน
2) การปฏิบัติของนักศึกษา อาทิ ประเมินการน าเสนอรายงานในชั้นเรียน
3) ทดสอบโดยใช้แบบทดสอบหรือสัมภาษณ์
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4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ

1) มีความรับผิดชอบในการท างานตามที่มอบหมาย ทั้งงานส่วนบุคคลและส่วนรวม
พัฒนาการเรียนรู้ทางวิชาชีพของตนเองอย่างต่อเนื่อง

2) มีภาวะความเป็นผู้น าและผู้ตาม สามารถท างานเป็นหมู่คณะอย่างมีประสิทธิภาพ โดย
ค านึงถึงความปลอดภัยในการท างาน

3) สามารถเป็นผู้ริเริ่มแสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์เชิงสร้างสรรค์ทั้งส่วนบุคคล
และส่วนรวมพร้อมทั้งแสดงจุดยืนอย่างพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุ่ม รวมทั้ง
ให้ความช่วยเหลือและอ านวยความสะดวกในการแก้ไขปัญหาสถานการณ์ต่างๆ

4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 
1) ปลูกฝังให้มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ท่ีได้รับในงานกลุ่ม
2) ส่งเสริมให้นักศึกษากล้าแสดงออกและเสนอความคิดเห็นโดยการจัดอภิปรายและ

เสวนางานที่มอบหมายที่ให้ค้นคว้า
3) ใช้วิธีการสอนแบบเปิดโอกาสในการแสดงความคิดเห็นเป็นการระดมสมอง

(Brainstorming) เพ่ือฝึกการยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่นด้วยเหตุผล
4) ส่งเสริมการเคารพสิทธิและการรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น

4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ โดยใช้การประเมินดังนี้ 
1) ประเมินพฤติกรรมภาวการณ์เป็นผู้น าและผู้ตามที่ดี
2) ติดตามการท างานร่วมกับกลุ่มของนักศึกษาเป็นระยะพร้อมบันทึกพฤติกรรมรายบุคคล
3) ประเมินจากผลงานการอภิปรายและเสวนา
4) สังเกตพฤติกรรมการระดมสมอง

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
1) สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่ คอมพิวเตอร์ เครื่องมือการค านวณ

และเครื่องมือทางวิศวกรรม ส าหรับการท างานที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพ รวมถึงการสืบค้น
ข้อมูลและแสวงหาความรู้เพิ่มเติมได้ด้วยตนเอง เพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิต

2) มีทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศทางคณิตศาสตร์ หรือการแสดงสถิติประยุกต์
ต่อการแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องได้อย่างสร้างสรรค์

3) มีทักษะในการสื่อสารความรู้ในสาขาวิชาชีพทั้งการพูด การเขียน และการสื่อ
ความหมายโดยใช้สัญลักษณ์  กับกลุ่ มคนที่หลากหลาย ทั้ งภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ

5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
1) จัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชาต่างๆ ให้นักศึกษาได้วิเคราะห์สถานการณ์จ าลอง

และสถานการณ์เสมือนจริง และน าเสนอการแก้ปัญหาที่เหมาะสมเรียนรู้เทคนิค การ
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ประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศในหลากหลายสถานการณ์ที่สามารถประยุกต์ใช้ใน
ห้องปฏิบัติการ 

2) ส่งเสริมการค้นคว้า เรียบเรียงข้อมูลและน าเสนอให้ผู้อ่ืนเข้าใจได้ถูกต้อง และให้
ความส าคัญในการอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูล

5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
1) ประเมินจากเทคนิคการน าเสนอโดยใช้ทฤษฎีการเลือกใช้เครื่องมือทางเทคโนโลยี

สารสนเทศ หรือคณิตศาสตร์และสถิติท่ีเกี่ยวข้องทางวิศวกรรมศาสตร์
2) ประเมินจากรายงานตามหัวข้อมอบหมาย ความสามารถในสรุปความ รวบรวมข้อมูล

กรณีศึกษาต่างๆ ตรวจสอบความถูกต้องของการอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูล
6. ทักษะพิสัย

6.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะพิสัย
1) สามารถใช้อุปกรณ์ เครื่องมือพ้ืนฐานทางวิศวกรรมศาสตร์ และการประยุกต์ใช้ ได้อย่าง

ถูกต้องและปลอดภัย
2) มีทักษะในการพัฒนาและดัดแปลงใช้อุปกรณ์ เครื่องมือ ส าหรับการแก้ปัญหาเฉพาะ

ทาง เพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในงานที่ด าเนินการ
3) มีทักษะในการสร้างผลงานและนวัตกรรมในสาขาวิศวกรรมศาสตร์ที่เกี่ยวข้องให้

ตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตและการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศ
6.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะพิสัย 

1) สาธิตการใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ รวมทั้งขั้นตอนการปฏิบัติที่ปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
2) เตรียมใบฝึกปฏิบัติที่ใช้ความรู้ความสามารถเชิงทักษะในการแก้ปัญหาทางวิศวกรรม
3) ฝึกท าการร่างแบบสั่งงานจริงในสาขาวิชาชีพเฉพาะ

6.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะพิสัย 
1) ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมระหว่างการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์
2) ประเมินผลจากแบบประเมินตนเองและกิจกรรมกลุ่ม
3) ประเมินจากผลงานและการน าเสนอผลงาน
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7. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา
(Curriculum Mapping)

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
1. คุณธรรม จริยธรรม

1) มีคุณธรรม จริยธรรม ในการด าเนินชีวิต บนพ้ืนฐานเศรษฐกิจพอเพียง
2) สามารถวิเคราะห์ประเด็นคุณธรรม จริยธรรม
3) ซื่อสัตย์ ขยัน อดทน มีวินัย ตรงต่อเวลา เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับขององค์กรและสังคม

2. ความรู้
1) มีความรู้และทักษะพ้ืนฐาน เพ่ือน าไปต่อยอดองค์ความรู้ หรือน าความรู้ไปสู่การสร้างนวัตกรรม
2) มีความรู้ทันต่อความก้าวหน้าและการเปลี่ยนแปลง
3) สามารถน าความรู้ไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับการเป็นผู้ประกอบการ

3. ทักษะทางปัญญา
1) มีทักษะการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองตลอดชีวิต
2) สามารถแก้ไขปัญหาได้ และเสนอแนวทางการแก้ไขได้อย่างสร้างสรรค์
3) สามารถใช้ข้อมูล ประมวลผล และวิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างเป็นระบบ

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
1) มีบุคลิกภาพและมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี สามารถเป็นผู้น าและผู้ตามท่ีดีและท างานเป็นทีมได้
2) มีส านึกสาธารณะและจิตอาสา เป็นพลเมืองที่มีคุณค่าต่อสังคมไทยและสังคมโลก
3) มีความรับผิดชอบต่อสังคม

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
1) สามารถเลือกและประยุกต์ใช้เทคนิคทางสถิติและคณิตศาสตร์ที่เกี่ยวข้องมาใช้ในการด ารงชีวิต

และปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม
2) สามารถใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นเพ่ือน ามาวิเคราะห์และสนับสนุนการตัดสินใจ
3) สามารถเลือกรูปแบบของการสื่อสารและการน าเสนอที่เหมาะสมต่อบุคคลที่หลากหลาย
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แผนการเรียนรู้ในตารางแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จาก 
หลักสูตรสู่รายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

รายวิชา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการ

ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
1. มีคุณธรรม จริยธรรม

ในการด าเนินชีวิต บน
พ้ืนฐานเศรษฐกิจ
พอเพียง

2. สามารถวิเคราะห์
ประเด็นคุณธรรม
จริยธรรม

3. ซื่อสัตย์ ขยัน อดทน มี
วินัย ตรงต่อเวลา
เคารพกฎระเบียบและ
ข้อบังคับขององค์กร
และสังคม

1. มีความรู้และทักษะ
พ้ืนฐาน เพื่อน าไปต่อ
ยอดองค์ความรู้ หรือน า
ความรู้ไปสู่การสร้าง
นวัตกรรม

2. มีความรู้ทันต่อ
ความก้าวหน้าและการ
เปลี่ยนแปลง

3. สามารถน าความรู้ไป
ปรับใช้ให้เหมาะสมกับ
การเป็นผู้ประกอบการ

1. มีทักษะการแสวงหา
ความรู้ด้วยตนเองตลอด
ชีวิต

2. สามารถแก้ไขปัญหาได้ 
และเสนอแนวทางการ
แก้ไขได้อย่างสร้างสรรค์

3. สามารถใช้ข้อมูล
ประมวลผล และวิเคราะห์
ข้อมูลได้อย่างเป็นระบบ

1. มีบุคลิกภาพและมนุษย์
สัมพันธ์ที่ดี สามารถเป็น
ผู้น าและผู้ตามท่ีดีและ
ท างานเป็นทีมได้

2. มีส านึกสาธารณะและจิต
อาสา เป็นพลเมืองที่มี
คุณค่าต่อสังคมไทยและ
สังคมโลก

3. มีความรับผิดชอบต่อ
สังคม

1. สามารถเลือกและ
ประยุกต์ใช้เทคนิคทาง
สถิติและคณิตศาสตร์ที่
เกี่ยวข้องมาใช้ในการ
ด ารงชีวิตและปฏิบัติงาน
ได้อย่างเหมาะสม

2. สามารถใช้งานเทคโนโลยี
สารสนเทศในการสืบค้น
เพ่ือน ามาวิเคราะห์และ
สนับสนุนการตัดสินใจ

3. สามารถเลือกรูปแบบของ
การสื่อสารและการ
น าเสนอท่ีเหมาะสมต่อ
บุคคลที่หลากหลาย
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
  ความรับผิดชอบหลัก    ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา 

1. คุณธรรม
จริยธรรม

2. ความรู้ 3. ทักษะทาง
ปัญญา

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ

สื่อสารและการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

01-110-004 สังคมกับสิ่งแวดล้อม              

01-110-009 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม             

01-110-017 คุณภาพชีวิตที่ดีของพลเมืองยุคใหม่               

01-110-021 ชีวิตในสังคมพหุวัฒนธรรม        

01-110-024 ชีวิตที่พอเพียงกับภูมิปัญญาไทย            

01-210-019 การพัฒนาบุคลิกภาพ     

01-210-020 จิตวิทยาประยุกต์เพ่ือการท างาน       

01-210-024 ทักษะการเรียนรู้สู่ความส าเร็จ          

01-610-014 นันทนาการ           

01-610-014 ทักษะกีฬาเพ่ือสุขภาพ           

01-320-001 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 1     

01-320-002 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 2     
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
  ความรับผิดชอบหลัก    ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา 

1. คุณธรรม
จริยธรรม

2. ความรู้ 3. ทักษะทาง
ปัญญา

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ

สื่อสารและการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 
04-000-201 ภาษาอังกฤษส าหรับงานวิศวกรรม   O   O

01-310-018 สุนทรียภาพของภาษาไทยในบทเพลง   O   

01-320-007 ภาษาอังกฤษเพ่ือการน าเสนอ   O  O O 

01-320-017 ภาษาอังกฤษเพ่ือการเขียนทางวิชาการ   O  O 

01-320-018 การพัฒนาทักษะการเขียน   O  

01-330-001 ภาษาจีนพ้ืนฐาน     O O 

01-330-002 การสนทนาภาษาจีนเบื้องต้น     O O 

01-330-006 ภาษาญี่ปุ่นพ้ืนฐาน     

01-330-007 สนทนาภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น     

09-000-001 ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ    O 

09-000-002 การใช้งานโปรแกรมส าเร็จรูปเพื่องานมัลติมีเดีย    O 

09-000-003 เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการตัดสินใจ    O 

09-111-001 การคิดและการให้เหตุผล O   O O  O O  O O 

09-121-002 สถิติเบื้องต้นส าหรับนวัตกรรม   O    O 

09-210-003 วิทยาศาสตร์ ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม  O    O O 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
  ความรับผิดชอบหลัก    ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา 

1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู้ 3. ทักษะทาง
ปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ

สื่อสารและการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 
09-210-033 เทคโนโลยีสีเขียว       O   O   O   

09-311-051 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม          O   O   

09-410-002 วิทยาศาสตร์เพ่ือชีวิต  O O  O   O  O   O O  

09-410-004 เทคโนโลยีพลังงานทดแทนเพ่ือความยั่งยืน  O O  O   O  O   O O  

00-100-101 อัตลักษณ์แห่งราชมงคลธัญบุรี     O              

00-100-201 มหาวิทยาลัยสีเขียว  O O             

00-100-202 การคิดเชิงออกแบบ              O  

00-100-301 ความเป็นผู้ประกอบการ              O  

00-100-302 นวัตกรรมเพ่ือชุมชน O     O O   O O O O O  

09-090-013 การจัดการสารสนเทศเพ่ือผู้ประกอบการ      O  O      O  
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หมวดวิชาเฉพาะ 
1. คุณธรรม จริยธรรม

1) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ และมีความรับผิดชอบในฐานะผู้ประกอบวิชาชีพรวมถึง
เข้าใจถึงบริบททางสังคมของวิชาชีพวิศวกรรมในแต่ละสาขาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

2) มีวินัย ตรงต่อเวลา เสียสละและซื่อสัตย์สุจริต รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบ
และข้อบังคับต่างๆ ขององค์กรและสังคม

3) สามารถวิเคราะห์และประเมินผลกระทบจากการใช้ความรู้ทางวิศวกรรมต่อบุคคล องค์กร สังคม
และสิ่งแวดล้อม

2. ความรู้
1) มีความรู้และความเข้าใจในทางคณิตศาสตร์พื้นฐาน วิทยาศาสตร์พื้นฐาน วิศวกรรมพ้ืนฐาน และ

เศรษฐศาสตร์ เพ่ือประยุกต์ใช้กับงานทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ ที่เกี่ยวข้อง และการสร้าง
นวัตกรรมทางเทคโนโลยี

2) มีความสามารถในการอธิบายหลักการส าคัญ ทั้งในเชิงทฤษฎีและปฏิบัติ ในเนื้อหาของสาขาวิชา
เฉพาะด้านทางวิศวกรรม

3) สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง ในการแก้ไข
ปัญหาในงานจริงได้

3. ทักษะทางปัญญา
1) สามารถคิด วิเคราะห์ แก้ไขปัญหาด้านวิศวกรรมได้อย่างมีระบบ รวมถึงการใช้ข้อมูล

ประกอบการตัดสินใจในการท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2) สามารถออกแบบ สร้างสรรค์ พัฒนานวัตกรรมโดยต่อยอดองค์ความรู้จากเดิม และปรับใช้องค์

ความรู้ที่เก่ียวข้องอย่างเหมาะสม
3) สามารถประเมินความเหมาะสมตามระบบงานในสาขาวิศวกรรมศาสตร์ที่เกี่ยวข้องตามมาตรฐาน

วิชาชีพ
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ

1) มีความรับผิดชอบในการท างานตามที่มอบหมาย ทั้งงานส่วนบุคคลและส่วนรวม  พัฒนาการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพของตนเองอย่างต่อเนื่อง

2) มีภาวะความเป็นผู้น าและผู้ตาม สามารถท างานเป็นหมู่คณะอย่างมีประสิทธิภาพ โดยค านึงถึง
ความปลอดภัยในการท างาน

3) สามารถเป็นผู้ริเริ่มแสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์เชิงสร้างสรรค์ทั้งส่วนบุคคลและ
ส่วนรวมพร้อมทั้งแสดงจุดยืนอย่างพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุ่ม รวมทั้งให้ความ
ช่วยเหลือและอ านวยความสะดวกในการแก้ไขปัญหาสถานการณ์ต่างๆ

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
1) สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่ คอมพิวเตอร์ เครื่องมือการค านวณและ

เครื่องมือทางวิศวกรรม ส าหรับการท างานที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพ รวมถึงการสืบค้นข้อมูลและ
แสวงหาความรู้เพิ่มเติมได้ด้วยตนเอง เพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิต

2) มีทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศทางคณิตศาสตร์ หรือการแสดงสถิติประยุกต์ ต่อการ
แก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องได้อย่างสร้างสรรค์

3) มีทักษะในการสื่อสารความรู้ในสาขาวิชาชีพทั้งการพูด การเขียน และการสื่อความหมายโดยใช้
สัญลักษณ์ กับกลุ่มคนที่หลากหลาย ทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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6. ทักษะพิสัย
1) สามารถใช้อุปกรณ์ เครื่องมือพ้ืนฐานทางวิศวกรรมศาสตร์ และการประยุกต์ใช้ ได้อย่างถูกต้อง

และปลอดภัย
2) มีทักษะในการพัฒนาและดัดแปลงใช้อุปกรณ์ เครื่องมือ ส าหรับการแก้ปัญหาเฉพาะทาง เพ่ือให้

เกิดผลสัมฤทธิ์ในงานที่ด าเนินการ
3) มีทักษะในการสร้างผลงานและนวัตกรรมในสาขาวิศวกรรมศาสตร์ที่เกี่ยวข้องให้ตอบสนองต่อ

ความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตและการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศ
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แผนการเรียนรู้ในตารางแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จาก 
หลักสูตรสู่รายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ 

รายวิชา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา

4 .  ทั ก ษ ะ ค ว า ม สั ม พั น ธ์
ระหว่าง บุคคลและความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

6. ทักษะพิสัย

1. มีจรรยาบรรณทางวิชาการ
และวิ ช า ชี พ  และมี ค ว าม
รับผิดชอบในฐานะผู้ประกอบ
วิชาชีพรวมถึงเข้าใจถึงบริบท
ท า ง สั ง ค ม ข อ ง วิ ช า ชี พ
วิศวกรรมในแต่ละสาขาตั้งแต่
อดีตจนถึงปัจจุบัน

2. มีวินัย ตรงต่อเวลา เสียสละ
และซ่ือสัตย์สุจริต รับผิดชอบ
ต่อตนเองและสังคม เคารพ
กฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ
ขององค์กรและสังคม

3. ส า ม า ร ถ วิ เ ค ร า ะ ห์ แ ล ะ
ประเมินผลกระทบจากการใช้
ความรู้ทางวิศวกรรมต่อบุคคล
องค์กร สังคม และสิ่งแวดล้อม

1. มี ค ว ามรู้ แ ละความ เข้ า ใจ
ในทางคณิตศาสตร์พื้ นฐาน
วิ ท ย า ศ า ส ต ร์ พื้ น ฐ า น
วิ ศ ว ก ร ร ม พื้ น ฐ า น  แ ล ะ
เศรษฐศาสตร์เพื่อประยุกต์ใช้
กั บ ง า น ท า ง ด้ า น
วิศวกรรมศาสตร์ ที่เกี่ยวข้อง
และการสร้างนวัตกรรมทาง
เทคโนโลยี

2. มีความสามารถในการอธิบาย
หลั กการส า คัญ  ทั้ ง ใน เชิ ง
ทฤษฎีและปฏิบัติ ในเนื้อหา
ของสาขาวิชาเฉพาะด้านทาง
วิศวกรรม

3. สามารถบูรณาการความรู้ใน
สาขาวิชาที่ศึกษากับความรู้ใน
ศาสตร์อื่นๆ ที่ เกี่ยวข้อง ใน
การแก้ไขปัญหาในงานจริงได้

1. สามารถคิด วิเคราะห์ แก้ไข
ปัญหาด้านวิศวกรรมได้อย่างมี
ระบบ รวมถึงการใช้ข้อมูล
ประกอบการตัดสินใจในการ
ท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2. สามารถออกแบบ สร้างสรรค์
พัฒนานวัตกรรมโดยต่อยอด
องค์ความรู้จากเดิม และปรับ
ใช้องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องอย่าง
เหมาะสม

3. ส า ม า ร ถ ป ร ะ เ มิ น ค ว า ม
เหมาะสมตามระบบงานใน
สาขา วิ ศ วก รรมศา ส ต ร์ ที่
เ กี่ ย ว ข้ อ ง ต า ม ม า ต ร ฐ า น
วิชาชีพ

1. มีความรับผิดชอบในการท างาน
ตามที่มอบหมาย ทั้งงานส่วน
บุคคลและส่วนรวม  พัฒนาการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพของตนเอง
อย่างต่อเนื่อง

2. มีภาวะความเป็นผู้น าและผู้ตาม
สามารถท างานเป็นหมู่ คณะ
อ ย่ า ง มี ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ  โ ด ย
ค านึงถึงความปลอดภัยในการ
ท างาน

3. สามารถเป็นผู้ริเร่ิมแสดงประเด็น
ในการแก้ ไขสถานการณ์ เชิ ง
สร้างสรรค์ทั้ งส่วนบุคคลและ
ส่วนรวมพร้อมทั้งแสดงจุดยืน
อย่างพอเหมาะทั้งของตนเอง
และของกลุ่ม รวมทั้งให้ความ
ช่ วย เหลือและอ านวยความ
สะดวก ในกา รแก้ ไ ขปั ญ ห า
สถานการณ์ต่างๆ

1. สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
ส า ร ส น เ ท ศ ส มั ย ใ ห ม่
คอมพิว เตอร์  เครื่ อ งมือการ
ค า น ว ณแ ละ เ ค รื่ อ ง มื อ ท า ง
วิศวกรรม ส าหรับการท างานที่
เกี่ยวข้องกับวิชาชีพ รวมถึงการ
สืบค้นข้อมูลและแสวงหาความรู้
เพิ่มเติมได้ด้วยตนเอง เพื่อการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต

2. มีทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูล
สารสนเทศทางคณิตศาสตร์ หรือ
การแสดงสถิติประยุกต์ ต่อการ
แก้ปัญหาที่ เกี่ยวข้องได้อย่าง
สร้างสรรค์

3. มีทักษะในการสื่อสารความรู้ใน
สาขาวิชาชีพทั้งการพูด การเขยีน
และการสื่อความหมายโดยใช้
สั ญ ลั ก ษ ณ์  กั บ ก ลุ่ ม ค น ที่
หลากหลาย ทั้งภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศได้อย่ า งมี
ประสิทธิภาพ

1. สามารถใช้อุปกรณ์ เครื่องมือ
พื้นฐานทางวิศวกรรมศาสตร์
และการประยุกต์ใช้ ได้อย่าง
ถูกต้องและปลอดภัย

2. มีทักษะในการพัฒนาและ
ดัดแปลงใช้อุปกรณ์ เครื่องมือ
ส าหรับการแก้ปัญหาเฉพาะ
ทาง เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ใน
งานที่ด าเนินการ

3. มีทักษะในการสร้างผลงาน
แ ล ะ น วั ต ก ร ร ม ใ น ส า ข า
วิศวกรรมศาสตร์ที่เกี่ยวข้องให้
ตอบสนองต่อความต้องการ
ของผู้ใช้บัณฑิตและการพัฒนา
อุตสาหกรรมของประเทศ
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) : หมวดวิชาเฉพาะ 
  ความรับผิดชอบหลัก  O  ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา 
1. คุณธรรม
จริยธรรม

2. ความรู้
3. ทักษะทาง

ปัญญา

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ

สื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

6. ทักษะพิสัย

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 
09-111-141 แคลคูลัสส าหรับวิศวกร 1    O O O  O 

09-111-142 แคลคูลัสส าหรับวิศวกร 2    O O O  O 

04-412-201 สถิติวิศวกรรม  O 

04-711-101 เคมีส าหรับวิศวกร  O  O  O  O O 

04-711-102 ปฏิบัติการเคมีส าหรบัวิศวกร O  O O   O   O  O O  O 

09-410-141 ฟิสิกส์ส าหรับวิศวกร 1 O  O O  O  O  O  O O 

09-410-142 ปฏิบัติการฟิสิกส์ส าหรับวิศวกร 1 O  O O   O   O  O O 

09-410-143 ฟิสิกส์ส าหรับวิศวกร 2 O  O O  O  O  O  O O 

09-410-144 ปฏิบัติการฟิสิกส์ส าหรับวิศวกร 2 O  O O   O   O  O O 

09-111-337 สมการเชิงอนุพันธ์        

04-114-201 ชลศาสตร์  O     O 
04-114-302 ปฏิบัติการชลศาสตร์       O  O 
04-121-201 การส ารวจ       

04-121-202 ปฏิบัติการส ารวจภาคสนาม       
04-313-101 กลศาสตร์วิศวกรรม O  O    O O O 

04-411-102 เขียนแบบวิศวกรรม O  O O 

04-621-101 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์      
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) : หมวดวิชาเฉพาะ 
  ความรับผิดชอบหลัก  O  ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา 
1. คุณธรรม
จริยธรรม

2. ความรู้
3. ทักษะทาง

ปัญญา

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ

สื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

6. ทักษะพิสัย

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 
04-720-101 วัสดุวิศวกรรม  O O  O O O O    O  O 

04-110-201 ความแข็งแรงของวัสดุ 1   O   

04-111-201 ธรณีวิทยาส าหรับวศิวกร   O   

04-000-101 การปฏิบัติงานเชิงวิศวกรรม  O  O   O  O  O   

04-110-204 เขียนแบบวิศวกรรมโยธา O   O  O  O   O 

04-411-101 การฝึกพ้ืนฐานทางวิศวกรรม     

04-110-203 ปฏิบัติการทดสอบวสัดุทางวิศวกรรมโยธา   O   O   O 

04-111-303 ปฏิบัติการปฐพีกลศาสตร์    O    O 

04-113-402 การทดสอบวัสดุการทาง   O O O O  O O   O O  O O 

04-110-202 เทคโนโลยีคอนกรีต   O  O  O   O 

04-110-407 วิศวกรรมก่อสรา้งและการจัดการ  O O  O  O   O 

04-111-202 ปฐพีกลศาสตร์   O   

04-112-201 ทฤษฎีโครงสร้าง  O  O   

04-112-302 การวิเคราะห์โครงสร้าง  O  O   

04-112-303 การออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก  O  O O  O  O  O  O 

04-112-304 การออกแบบโครงสร้างเหล็กและไม้  O  O O  O  O  O  O 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) : หมวดวิชาเฉพาะ 
  ความรับผิดชอบหลัก  O  ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา 
1. คุณธรรม
จริยธรรม

2. ความรู้
3. ทักษะทาง

ปัญญา

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ

สื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

6. ทักษะพิสัย

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 
04-113-301 วิศวกรรมการทาง  O O   O   O  O O O O O 

04-114-404 วิศวกรรมชลศาสตร์  O O    O   O 

04-111-401 วิศวกรรมฐานราก O  O O  O   O 

04-113-404 วิศวกรรมขนส่ง O    O   O  O O O O O 

04-110-304 การเตรียมโครงงานวิศวกรรมโยธา   O O O O  O O   O O  O O 

04-110-406 โครงงานวิศวกรรมโยธา   O O O O  O O   O O  O O 

04-110-205 การประมาณและวิเคราะหร์าคางานก่อสร้าง  O  O  O  O  O  O 

04-114-303 อุทกวิทยา  O O  O  O   O 

04-111-402 การออกแบบฐานรากส าหรับระบบราง   O  O  O 

04-112-305 การออกแบบคอนกรีตอัดแรง  O  O O  O  O  O 

04-112-306 หัวข้อคัดสรรทางวิศวกรรมโยธา  O   O  O  O 

04-112-307 ความแข็งแรงของวัสดุ 2   O   

04-112-308 การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในงานวิศวกรรมโยธา O    O  O  O 

04-112-406 การออกแบบอาคาร  O  O O  O  O  O 

04-112-407 การออกแบบสะพาน  O  O O  O  O  O 

04-112-408 พลศาสตร์ของโครงสร้างเบื้องต้น   O    O 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) : หมวดวิชาเฉพาะ 
  ความรับผิดชอบหลัก  O  ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา 
1. คุณธรรม
จริยธรรม

2. ความรู้
3. ทักษะทาง

ปัญญา

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ

สื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

6. ทักษะพิสัย

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 
04-112-409 การออกแบบโครงสร้างเหล็กโดยวิธีพลาสติก           

04-112-410 การออกแบบทางด้านวิศวกรรมโยธา           

04-112-411 การออกแบบโครงสร้างชั่วคราว           

04-112-412 การวิเคราะห์ไฟไนต์อิลิเมทเบื้องต้น      

04-112-413 การวิเคราะห์โครงสร้างด้วยวิธีเมทริกซ์      

04-112-414 การออกแบบชิ้นส่วนส าเร็จรูปเบื้องต้น           

04-112-415 พื้นฐานงานระบบส าหรับอาคารเบื้องต้น O   O O  O O O   O

04-113-403 การออกแบบผิวทาง O    O   O  O O O O O 
04-113-405 วิศวกรรมทางรถไฟ O    O   O  O O O O O 

04-114-305 ชลศาสตร์การไหลในทางน้ าเปิด  O O  O  O   

04-121-304 การส ารวจเส้นทาง      

04-121-305 แผนทีภ่าพถ่ายทางอากาศ   O O O O  O O   O O  O O 
04-110-412 การบัญชีและการเงินเพื่องานก่อสร้าง  O  O  O  O  O 
04-110-413 กฎหมายในงานวิศวกรรมการก่อสร้างและการจัดการ  O  O  O O  O 

04-110-414 การบริหารอสังหาริมทรัพย์เบื้องต้น O   O O  O O O   O 
04-110-415 เศรษฐศาสตร์วิศวกรรมส าหรับวิศวกรโยธา  O  O  O  O  O 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) : หมวดวิชาเฉพาะ 
  ความรับผิดชอบหลัก  O  ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา 
1. คุณธรรม
จริยธรรม

2. ความรู้
3. ทักษะทาง

ปัญญา

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ

สื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

6. ทักษะพิสัย

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 
04-211-204 ระบบไฟฟ้าเบื้องต้นส าหรับอาคาร   O   O

04-000-301 การเตรียมความพรอ้มฝึกประสบการณ์วิชาชีพ O  O  O  

04-000-401 สหกิจศึกษา    O  O O O  O O   O   O

04-000-403 สหกิจศึกษาต่างประเทศ    O  O O O  O O   O O   O

04-000-302 ฝึกงาน    O  O O O  O O   O   O 
04-000-303 ฝึกงานต่างประเทศ    O  O O O  O O   O O   O 
04-000-402 ปัญหาพิเศษจากสถานประกอบการ   O O  O     O 
04-000-102  การจัดประสบการณ์ต้นหลักสตูร O  O  O  

04-000-203  ปฏิบัติงานภาคสนาม    O  O O O  O O   O   O

04-000-304  การติดตามพฤติกรรมการท างาน   O O  O     O

04-000-305  การฝึกเฉพาะต าแหน่ง    O  O O O  O O   O   O

04-000-404  การฝึกปฏิบัติจริงภายหลังส าเร็จการเรียน
 ทฤษฎี    O  O O O  O O   O   O 
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หมวดที่ 5  หลักเกณฑในการประเมินผลนกัศกึษา 
 

1. กฎระเบยีบหรือหลักเกณฑในการใหระดับคะแนน (เกรด) 
  ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบรุี เรื่อง เกณฑการวัดและประเมินผลการศกึษาระดบั
ปริญญาตรี  (ภาคผนวก ค) 
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธิ์ของนักศึกษา 

2.1  การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูขณะนักศึกษายงัไมสําเร็จการศึกษา 
2.1.1 ประเมินรายละเอียดรายวิชาวาผลการเรียนรูที่กําหนดสอดคลองกับความรับผิดชอบในหลักสูตร 
2.1.2 ประเมินขอสอบของรายวิชาวาครอบคลุมผลการเรียนรูตามที่กําหนดในรายละเอียดวิชา 
2.1.3 การเปรียบเทียบวิเคราะหคะแนน 

2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรยีนรูหลงันักศึกษาสาํเร็จการศึกษา 
2.2.1 สภาวะการมีงานทําของบณัฑิตประเมินจากบณัฑิตแตละรุนที่สาํเร็จการศึกษา ในดานของระยะเวลา

ในการหางานทํา  ความเห็นตอความรู  ความสามารถ  ความมั่นใจของบัณฑิตในการประกอบการงานอาชีพ 
2.2.2 การตรวจสอบจากผูประกอบการ โดยการขอเขาสัมภาษณหรือการสงแบบสอบถาม เพื่อประเมิน

ความพึงพอใจในบัณฑิตและเขาทํางานในสถานประกอบการ 
2.2.3 การประเมินจากบัณฑิตที่ไปประกอบอาชพี ในแงของความพรอม และความรูจากสาขาวชิาที่เรียนใน

หลักสูตร ที่เกี่ยวเนื่องกับการประกอบอาชีพของบัณฑิต รวมทั้งเปดโอกาสใหเสนอขอคิดเห็นในการปรับหลักสูตรให
ดียิ่งขึ้น 
3. เกณฑการสาํเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

3.1 นักศึกษาทีม่ีสทิธิ์ไดรับปริญญา ตองมคีุณสมบัตคิรบถวน ดังตอไปนี ้
3.1.1 ตองเรียนครบตามจาํนวนหนวยกิตที่กาํหนดไวในหลักสูตร 
3.1.2 ตองไดระดับคะแนนเฉลี่ยไมตํ่ากวา 2.00 จากระบบ 4 ระดบัคะแนนหรอืเทียบเทา จึงถือวาเรียนจบ

หลักสูตรปริญญาตร ี
3.1.3 ใชระยะเวลาไมเกิน 2 เทาของระยะเวลาการศึกษาทีก่าํหนดไวในหลกัสูตร ทั้งนี้ไมนบัระยะเวลาการ

ลาพักการศึกษาดวย 
3.1.4 ไมมีพันธะดานหนี้สินใด ๆ กับมหาวิทยาลัยฯ 
3.1.5 มีคุณสมบัติอื่น ๆ ตามขอบังคับของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี วาดวยการศึกษาระดับ

ปริญญาตรี พ.ศ. 2550 และฉบับเพิ่มเติม พ.ศ. 2556 (ภาคผนวก ค) 
3.2 นักศึกษาทีม่ีสิทธิแ์สดงความจาํนงขอสําเรจ็การศกึษา ตองมคีุณสมบัตคิรบถวน ดังนี ้

3.2.1 เปนนักศึกษาภาคการศึกษาสุดทายที่ลงทะเบียนเรียนครบตามหลักสูตร 
3.2.2 ผานกิจกรรมภาคบังคับ ตามเกณฑท่ีมหาวิทยาลัยฯ กําหนด 
3.2.3 มีคุณสมบัติอื่น ๆ ตามขอบังคับของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี วาดวยการศึกษาระดับ

ปริญญาตรี พ.ศ. 2550  (ภาคผนวก ค) 
3.2.4 ตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง เกณฑมาตรฐานความสามารถทาง

ภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับปริญญาตรีกอนสําเร็จการศึกษา พ.ศ. 2560 (ภาคผนวก ค) และตามประกาศ
มหาวิทยาลัยที่เกี่ยวของ 

3.2.5 ใหนักศึกษาที่มีคุณสมบัติครบถวนตามที่ระบุ ไวในขอ 3.2.1 และ 3.2.2 ยื่นคํารองแสดง ความจํานง       
ขอสําเร็จการศึกษาตอสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน ภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยฯ  กําหนด มิฉะนั้นอาจ
ไมไดรับการพิจารณาเสนอชื่อตอสภามหาวิทยาลัยฯ เพื่ออนุมัติใหปริญญา ในภาคการศึกษานั้น 
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หมวดที ่6  การพัฒนาคณาจารย์ 

1. การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่
1.1 การปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ เกี่ยวกับบทบาทความรับผิดชอบ ต่อผลการเรียนรู้ของนักศึกษาใน

รายวิชา 
1.2 ชี้แจงปรัชญา วัตถุประสงค์ และเป้าหมายของหลักสูตร มอบเอกสารที่เกี่ยวข้อง อาทิ รายละเอียด

หลักสูตร คู่มือการศึกษาและหลักสูตร คู่มืออาจารย์ กฎระเบียบต่าง ๆ 
1.3 อบรมเทคนิค วิธีการสอน การใช้สื่อ การวัดและประเมินผล การวิเคราะห์ผู้เรียน การวิจัยเพ่ือ

พัฒนาการสอน การจัดท ารายละเอียดรายวิชาและแผนการสอน 
1.4 ก าหนดอาจารย์พ่ีเลี้ยงเพ่ือช่วยเหลือและให้ค าปรึกษาแนะน า 
1.5 ทดลองสอน ประเมินการสอน 

2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่อาจารย์
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล

2.1.1 จัดอบรมพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล 
2.1.2 จัดให้อาจารย์น าเสนอวิธีการสอนอย่างน้อยปีการศึกษาละ 1 ครั้ง เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้และ

พัฒนาการสอน 
2.1.3 การศึกษาดูงาน การไปประชุม อบรมหรือสัมมนา เพ่ือพัฒนาวิชาชีพอาจารย์ 

2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านต่าง ๆ 
2.2.1 การมีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาความรู้ และ

คุณธรรม 
2.2.2 ส่งเสริมการท าวิจัยสร้างองค์ความรู้ใหม่เป็นหลักและเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน และมี

ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งทอ 
2.2.3 จัดให้อาจารย์ทุกคนเข้าร่วมกลุ่มวิจัยหรือกิจกรรมวิชาการต่าง ๆ 
2.2.4 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืน ๆ  อาทิ  การวิจัย  การท าผลงานทางวิชาการ การ

น าเสนอผลงานทางวิชาการ การศึกษาต่อ การอบรมระยะสั้น  เป็นต้น 
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หมวดที ่7  การประกันคุณภาพหลักสูตร 

การด าเนินงานของหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา  (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2563) เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และระบบประกัน
คุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษาของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 2557 รวมทั้งเป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ 2558 โดยใช้เกณฑ์การประเมิน 6 องค์ประกอบ ดังนี้ 

1. การก ากับมาตรฐาน
2. บัณฑิต
3. นักศึกษา
4. อาจารย์
5. หลักสูตรการเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
และหลักสูตรมีการด าเนินการตามตัวบ่งชี้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุ

ไว้ในแต่ละปี 

1. การก ากับมาตรฐาน
มีการบริหารจัดการหลักสูตรให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552

และระบบประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษาของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รวมทั้ง
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 ดังนี้ 

1.1  หลักสูตรมีการบริหารจัดการให้มีจ านวนและคุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และ
อาจารย์ประจ าหลักสูตร เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 โดยเฉพาะจ านวน
และคุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ ซึ่งท าหน้าที่ในการบริหารและพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน 
ตั้งแต่การวางแผน การควบคุมคุณภาพ การติดตามประเมินผล ต้องเป็นไปตามเกณฑ์ฯ และข้อก าหนดของ
หลักสูตรและอยู่ประจ าหลักสูตรนี้เพียงหลักสูตรเดียวตลอดระยะเวลาของการจัดการศึกษา 

1.2  มีการปรับปรุงหลักสูตรตามกรอบระยะเวลาที่ก าหนด (ภายใน 5 ปี) ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 

2. บัณฑิต
หลักสูตรมีการบริหารจัดการให้บัณฑิตมีคุณภาพดังนี้
2.1  คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ มีการก าหนดคุณลักษณะ

บัณฑิตที่พึงประสงค์ ครอบคลุมผลการเรียนรู้อย่างน้อย 5 ด้าน คือ 1) ด้านคุณธรรม จริยธรรม 2) ด้านความรู้ 
3) ด้านทักษะทางปัญญา 4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และ 5) ด้านทักษะ
การวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยหลักสูตรมีการประเมินคุณภาพ
บัณฑิตในมุมมองของผู้ใช้บัณฑิต ซึ่งต้องได้คะแนนไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5

2.2 การมีงานท าหรือประกอบอาชีพอิสระของผู้ส าเร็จการศึกษาของหลักสูตรภายใน 1 ปี ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 ของผู้ส าเร็จการศึกษา 

3. นักศึกษา
หลักสูตรให้ความส าคัญกับนักศึกษาโดยมีการด าเนินการดังนี้
3.1  การรับนักศึกษา หลักสูตรมีระบบและกลไกด าเนินการรับและการเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษา 

โดยในการด าเนินการรับนักศึกษาก าหนดให้มีคุณสมบัติของนักศึกษาที่สอดคล้องกับธรรมชาติของหลักสูตร มี
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การก าหนดเกณฑ์รับเข้าที่โปร่งใสชัดเจน การคัดเลือกนักศึกษาที่มีคุณสมบัติและความพร้อมเข้าศึกษาใน
หลักสูตร และมีกิจกรรมเตรียมความพร้อมด้านวิชาการก่อนเข้าศึกษา มีการปรับพ้ืนฐานความรู้ด้าน
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เพ่ือให้สามารถส าเร็จการศึกษาได้ในระยะเวลาที่ก าหนด 

3.2  การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา หลักสูตรมีระบบและกลไกในการควบคุมการให้ค าปรึกษาวิชาการ 
และแนะแนวแก่นักศึกษา รวมทั้งมีการพัฒนาศักยภาพการศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษท่ี 21 เพ่ือให้นักศึกษาเรียนอย่างมีความสุขและมีทักษะที่จ าเป็นต่อการประกอบอาชีพในอนาคต 

3.3  หลักสูตรมีการบริหารจัดการให้นักศึกษามีความพร้อมและมีความพึงพอใจต่อการบริหารหลักสูตร
ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 รวมทั้งมีการเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ให้ข้อเสนอแนะและมีการปรับปรุงแก้ไขตาม
ข้อเสนอแนะของนักศึกษา เพ่ือให้นักศึกษาคงอยู่และส าเร็จตามแผนการศึกษาของหลักสูตร 

4. อาจารย์
4.1  การบริหารและพัฒนาอาจารย์ หลักสูตรมีระบบและกลไกในการบริหารและพัฒนาอาจารย์ที่

ครอบคลุมประเด็น ระบบการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร ระบบการบริหารอาจารย์ และระบบการ
ส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ เพ่ือให้ได้อาจารย์ที่มีคุณภาพ ที่ท าให้หลักสูตรมีอาจารย์ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมทั้ง
ทางด้านคุณวุฒิการศึกษาและต าแหน่งทางวิชาการเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง และมี
การส่งเสริมให้มีการเพิ่มพูนความรู้ความสามารถของอาจารย์ เพ่ือสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการของหลักสูตร 

4.2  คุณภาพอาจารย์ มีการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจ าหลักสูตร
และให้มีคุณวุฒิและต าแหน่งทางวิชาการ รวมทั้งมีความเชี่ยวชาญทางสาขาวิชาชีพ มีประสบการณ์ที่เหมาะสม
กับการผลิตบัณฑิต และมีความก้าวหน้าในการผลิตผลงานวิชาการอย่างต่อเนื่องให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
ของหลักสูตรเพื่อการผลิตบัณฑิตอย่างมีคุณภาพ 

4.3  หลักสูตรมีการบริหารจัดการให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรคงอยู่และมี
ความพึงพอใจต่อการบริหารหลักสูตรและมีผลการประเมินความพึงพอใจไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 

5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน
หลักสูตรมีการบริหารจัดการดังนี้
5.1  หลักสูตรมีระบบและกลไกในการด าเนินงานตามสาระรายวิชาในหลักสูตร โดยมีการออกแบบ

หลักสูตรและปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์สาขาวิชา และมีการปรับปรุงสาระ
รายวิชาในแต่ละปีการศึกษา ที่ท าให้หลักสูตรมีความทันสมัย สอดคลองกับความต้องการของตลาดแรงงาน
และความต้องการของประเทศ 

5.2  การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรมีระบบและกลไกในการวาง
ระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน โดยค านึงถึงความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญใน
วิชาที่สอนเพ่ือให้นักศึกษาได้รับความรู้และประสบการณ์โดยมีการก าหนดผู้สอน การก ากับ ติดตาม และ
ตรวจสอบการจัดท าแผนการเรียนรู้ (มคอ.3 และ มคอ.4) และการจักการเรียนการสอนที่มีการบูรณาการรับ
การวิจัย การบริการวิชาการทางสังคม และการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
การประกันคุณภาพการศึกษาที่ส านักคณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด ที่ท าให้กระบวนการจัดการเรียน
การสอนตอบสนองความแตกต่างของผู้เรียน การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ก่อให้เกิดผลการ
เรียนรู้บรรลุเป้าหมาย 

5.3  การประเมินผู้เรียน หลักสูตรมีระบบและกลไกในการประเมินผู้เรียนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 มีการตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา และก ากับการ
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ประเมินการจัดการเรียนการสอนและหลักสูตร (มคอ.5 มคอ.6 และ มคอ.7) และมีการทวนสอบผลการเรียนรู้
ในรายวิชาไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา เพ่ือให้ได้ข้อมูลสาระสนเทศที่เป็น
ประโยชน์ต่อการปรับปรุงการเรียนการสอนและการพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา ให้นักศึกษาพัฒนา
วิธีการเรียนจนเกิดการเรียนรู้และเป็นไปตามความคาดหวังของหลักสูตร  ด้วยวิธีการ เครื่องมือประเมินที่
เชื่อถือได้ ที่ท าให้ผู้สอนและผู้เรียนมีแนวทางในการปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอนต่อไป 

5.4  หลักสูตรมีการบริหารจัดการตามตัวบ่งชี้การด าเนินงานเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ที่ปรากฏในหลักสูตร หมวด 7 ข้อที ่7 โดยมีผลการด าเนินงานรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ 

80 ของตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี 

6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
หลักสูตรมีระบบและกลไกในการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ เพ่ือให้มีปริมาณเพียงพอและเหมาะสมต่อ

การจัดการเรียนการสอนตามธรรมชาติของหลักสูตร มีคุณภาพพร้อมใช้งาน ผลการประเมินความพึงพอใจของ
นักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  ได้คะแนนไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 และมี
กระบวนการปรับปรุงเพ่ือส่งเสริมสนับสนุนให้นักศึกษาสามารถเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลตาม
มาตรฐานการเรียนรู้ โดยมีห้องบรรยายจ านวน 6 ห้อง ห้องปฏิบัติการ จ านวน 7 ห้อง และ ห้องพักอาจารย์
จ านวน 12 ห้อง ณ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา  และห้องบรรยายอาคารเรียนรวมคณะวิศวกรรมศาสตร์ จ านวน 

26 ห้อง  ห้องบรรยายอาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 จ านวน 8 ห้อง และห้องสมุด คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
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7.  ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators)   
 ผลการด าเนินการบรรลุตามเป้าหมายตัวบ่งชี้ทั้งหมดอยู่ในเกณฑ์ดีต่อเนื่อง 2 ปี การศึกษาเพ่ือติดตาม
การด าเนินการตาม TQF ต่อไป ทั้งนี้เกณฑ์การประเมินผ่าน คือ มีการด าเนินงานตามข้อ 1-5 และอย่างน้อย
ร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี 

ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5 

1. อาจารย์ผู้รบัผดิชอบหลกัสตูร มีการประชุมหลกัสตูรเพื่อวางแผน ติดตาม 
และทบทวนการด าเนินงานหลักสูตร อย่างน้อยปีการศึกษาละ 2 ครั้ง 

X X X X X 

2. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ หรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา 

X X X X X 

3. มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และมคอ. 4 อย่างน้อยก่อนการ
เปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 

X X X X X 

4. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา และรายงานผลการ
ด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม ตามแบบ มคอ. 5 และมคอ. 6 
ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา 

X X X X X 

5. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ. 7 
ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา 

X X X X X 

6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้       
ที่ก าหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของ
รายวิชาในหมวดวิชาชีพเฉพาะ ที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

X X X X X 

7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน  กลยุทธ์การสอน 
หรือ การประเมินผลการเรียนรูจ้ากผลการประเมินการด าเนินงานใน
รายงาน ใน มคอ. 7 ปีท่ีแล้ว 

 X X X X 

8. อาจารย์ใหม่ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือค าแนะน าด้าน การ
จัดการเรียนการสอน และจัดให้มีระบบอาจารย์พี่เลี้ยง 

X X X X X 

9. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกคนได้รับ
การพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละ หนึ่งครั้ง 

X X X X X 

10. จ านวนบุคลากรสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการ
พัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 

X X X X X 

11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อ
คุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5 

   X X 

12. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่น้อย
กว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5 

    X 

รวมตัวบ่งชี้บังคับที่ต้องด าเนินการ (ข้อ 1-5) ในแต่ละปี 5 5 5 5 5 

รวมตัวบ่งชี้ในแต่ละปี  9 10 10 11 12 

หมายเหต ุค าว่า “อาจารย์ใหม่” ในท่ีน้ี หมายถึง อาจารย์ประจ าท่ีเพิ่งเข้ามาร่วมท าหน้าท่ีเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรใหม่ ซ่ึง
จะต้องได้รับค าแนะน าในการเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร โดยสร้างความเข้าใจต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวกับการบริหารหลักสูตรเป็นการ
เฉพาะ อาทิ ปรัชญา วัตถุประสงค์ โครงสร้างหลักสูตร ลักษณะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล เป็นต้น เพื่อให้มี
มาตรฐานและประสิทธิภาพ  



112 

หมวดที ่8  การประเมิน และปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 

1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน

- การประชุมร่วมของอาจารย์ในสาขาวิชา เพ่ือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและขอค าแนะน า/
ข้อเสนอแนะของอาจารย์ที่มีความรู้ในการใช้กลยุทธ์การสอน 

- อาจารย์ผู้รับผิดชอบ/อาจารย์ผู้สอนรายวิชา ขอความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากอาจารย์ท่านอ่ืน
หลังการวางแผนกลยุทธ์การสอนส าหรับรายวิชา 

- การสอบถามจากนักศึกษา ถึงประสิทธิผลของการเรียนรู้จากวิธีการที่ใช้ โดยใช้แบบสอบถามหรือ
การสนทนากับกลุ่มนักศึกษา ระหว่างภาคการศึกษา โดยอาจารย์ผู้สอน 

- ประเมินจากการเรียนรู้ของนักศึกษา จากพฤติกรรมการแสดงออก การท ากิจกรรม และผลการ
สอบ 

1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 
- การประเมินการสอนโดยนักศึกษาทุกปลายภาคการศึกษา โดยส านักทะเบียนและประเมินผล
- การประเมินการสอนของอาจารย์จากการสังเกตในชั้นเรียนถึงวิธีการสอน กิจกรรม งานที่

มอบหมายแก่นักศึกษา โดยคณะกรรมการประเมินการสอนของภาควิชา 
- การประเมินการสอนโดยอาจารย์ผู้ร่วมสอนในรายวิชา จากการสังเกตการสอน

2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
2.1  โดยนักศึกษาปัจจุบัน และบัณฑิตผู้ส าเร็จการศึกษาในหลักสูตร

- การประเมินหลักสูตรในภาพรวม โดยนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ในภาคปลายก่อนส าเร็จการศึกษา ในรูป
แบบสอบถาม หรือการประชุมตัวแทนนักศึกษากับตัวแทนอาจารย์ 

2.2  โดยผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ปรึกษา และ/หรือจากกรรมการประเมินคุณภาพภายนอก 
- การประเมินจากการเยี่ยมชมและข้อมูลในรายงานผลการด าเนินการหลักสูตร

2.3  โดยนายจ้าง  และ/หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอ่ืน ๆ 
- แบบประเมินความพึงพอใจต่อคุณภาพของบัณฑิต โดยผู้ใช้บัณฑิต
- การประชุมทบทวนหลักสูตร โดยผู้ทรงคุณวุฒิผู้ใช้งานนักศึกษา บัณฑิตใหม่ นักการศึกษา

3. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
มีการประเมินผลการด าเนินงานตามหลักสูตร  ตามดัชนีตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุในหมวดที่ 7  

ข้อ 7  โดยด าเนินการตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
(สกอ.) และตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายนอก ของส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา (สมศ.) 

4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธ์การสอน
1.  อาจารย์ประจ าวิชาทบทวนผลการประเมินประสิทธิผลของการสอนในวิชาที่รับผิดชอบในระหว่าง

ภาค ปรับปรุงทันทีหลังจากข้อมูลที่ได้รับ เมื่อสิ้นภาคการศึกษา จัดท ารายงานผลการด าเนินการรายวิชา 
(มคอ.3 และหรือ มคอ.5) เสนอหัวหน้าภาควิชาผ่านอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

2.  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรติดตามผลการด าเนินการตามตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน จากการ
ประเมินคุณภาพภายในสาขาวิชา 
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3.  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสรุปผลการด าเนินการหลักสูตรประจ าปี (มคอ.7) โดยรวบรวมข้อมูล
การประเมินประสิทธิผลของการสอน รายงานรายวิชา รายงานผลการประเมินการสอน และสิ่งอ านวยความ
สะดวก รายงานผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา รายงานผลการประเมินหลักสูตร รายงานผลการ
ประเมินคุณภาพภายใน ความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ จัดท ารายงานผลการด าเนินการหลักสูตรประจ าปี 
เสนอหัวหน้าภาควิชา 

4.  ประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตร พิจารณาทบทวนสรุปผลการด าเนินการหลักสูตร จากร่างรายงานผล
การด าเนินการหลักสูตรและความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ ระดมความคิดเห็น วางแผนปรับปรุงการ
ด าเนินการเพ่ือใช้ในรอบการศึกษาต่อไป โดยจัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร เสนอคณบดีผ่าน
หัวหน้าภาควิชา เพื่อรายงานคณะกรรมการประจ าคณะ 
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ตารางเปรียบเทียบระหว่างหลักสูตรเดิมและหลักสูตรปรับปรุง 
ข้อแตกต่างระหว่างหลักสูตรเดิมและหลักสูตรปรับปรุง 

หัวข้อ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558 (เดิม) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 
ชื่อ

หลักสูตร 
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาวิศวกรรมโยธา 
Bachelor of Engineering (Civil Engineering) 
B.Eng.(Civil Engineering)

ไม่มีการเปลี่ยนแปลง 

1. โครง 
สร้าง

หลักสูตร 

1. 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต 
1.1 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 6 หน่วยกิต 
1.2 กลุ่มวิชาภาษา 12 หน่วยกิต 
1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กบัคณิตศาสตร์ 6 หน่วยกิต 
1.4 กลุ่มวิชาพลศึกษาหรือนันทนาการ  1 หน่วยกิต 
1.5 กลุ่มวิชาบูรณาการ 5 หน่วยกิต 

2. 2. หมวดวิชาเฉพาะ 112 หน่วยกิต 
2.1 วิชาเฉพาะพื้นฐาน  54 หน่วยกิต 

2.1.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานทางคณิตศาสตร์  21หน่วยกิต 
และวิทยาศาสตร์ 

2.1.2 กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรม 33  หน่วยกิต 
1) กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรมหลัก

24 หน่วยกิต 
2) กลุ่มวิชาพื้นฐานเพิ่มทักษะทางวิศวกรรม

9 หน่วยกิต 
2.2 วิชาเฉพาะด้าน 58 หน่วยกิต 

2.2.1 กลุ่มวิชาบังคับทางวิศวกรรม   38 หน่วยกิต 
1) กลุ่มวิชาบังคับทางวิศวกรรมหลัก

34 หน่วยกิต 
2) กลุ่มวิชาบังคับบูรณาการทางวิศวกรรม

4 หน่วยกิต 
2.2.2 กลุ่มวิชาเลือกทางวิศวกรรม 13 หน่วยกิต 
2.2.3 กลุ่มวิชาเสริมสร้างประสบการณ์ในวิชาชีพ 

7 หน่วยกิต 
3. 3. หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต 

   หน่วยกิตรวมตลอดหลักสตูร 148 หน่วยกิต 

1. หมวดวชิาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกติ 
1.1 กลุ่มคุณค่าแห่งชีวิตและหน้าทีพ่ลเมือง 7 หน่วยกิต 
1.2 กลุ่มภาษาและการสื่อสาร 12 หน่วยกิต 
1.3 กลุ่มวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวตักรรม 6 หน่วยกิต 
1.4 กลุ่มบูรณาการและศาสตร์ผู้ประกอบการ 5 หน่วยกิต 

2. หมวดวิชาเฉพาะ 112 หน่วยกติ 
2.1 วิชาเฉพาะพื้นฐาน 58 หน่วยกติ 
2.1.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ 24 หน่วยกิต 

และวิทยาศาสตร์ 
2.1.2 กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรมหลกั 24 หน่วยกิต 
2.1.3 กลุ่มวิชาพื้นฐานเพิ่มทักษะทางวิศวกรรม 10 หน่วยกิต 

2.2 วิชาเฉพาะด้าน 54 หน่วยกติ 
2.2.1 กลุ่มวิชาบังคับทางวิศวกรรมหลกั 32 หน่วยกิต 
2.2.2 กลุ่มวิชาบังคับบูรณาการทางวิศวกรรม 4 หน่วยกิต 
2.2.3 กลุ่มวิชาเลือกทางวิศวกรรม 11 หน่วยกิต 
2.2.4 กลุ่มวิชาเสริมสร้างประสบการณ์ในวิชาชีพ 7 หน่วยกิต 

3. หมวดวชิาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต 
หน่วยกติรวมตลอดหลักสตูร  148 หน่วยกิต 

2. 
รายวิชา 

1. กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
1.1 รายวิชาสังคมศาสตร์

       จ านวน 5 วิชา หน่วยกิตรวม 3 หน่วยกิต มีการ
เปลี่ยนแปลงดังนี้ 
เพิ่มเข้ามาในหลักสตูร 
01-110-007 การสื่อสารกับสังคม 3(3-0-6) 
01-110-009 การพัฒนาคุณภาพชวีิตและสังคม 3(3-0-6) 
01-110-017 คุณภาพชีวิตที่ดีของพลเมืองยุคใหม่ 3(3-0-6) 
01-110-018 อินเทรนด์ อย่างเป็นสุข 3(3-0-6) 
01-110-019 คิดเชิงรุกแบบพอเพียง 3(3-0-6) 
01-110-020 หนึ่งเสียงสร้างพลังสังคม 3(3-0-6) 
01-110-021 ชีวิตในสังคมพหุวัฒนธรรม 3(3-0-6) 
01-110-022 มองสังคมอย่างนักวิจัย 3(3-0-6) 
01-110-023 พลเมืองที่ดีตามวิธีประชาธิปไตร 3(3-0-6) 
01-110-024 ชีวิตพอเพียงกับภูมิปัญญาไทย 3(3-0-6) 

1. กลุ่มคุณค่าแห่งชีวติและหน้าที่พลเมือง
1.1 รายวิชาสังคมศาสตร์

       จ านวน 12 วิชา หน่วยกิตรวม 3 หน่วยกิต มกีาร
เปลี่ยนแปลงดังนี้ 
คงเหลือในหลักสูตร 
01-110-004 สังคมกับสิ่งแวดล้อม 3(3-0-6) 
01-110-009 การพัฒนาคุณภาพชวีิตและสังคม 3(3-0-6) 
01-110-017 คุณภาพชีวิตที่ดีของพลเมืองยุคใหม่ 3(3-0-6) 
01-110-021 ชีวิตในสังคมพหุวัฒนธรรม 3(3-0-6) 
01-110-024 ชีวิตพอเพียงกับภูมิปัญญาไทย 3(3-0-6) 
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หัวข้อ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558 (เดิม) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 
1.2 รายวิชามนุษยศาสตร ์

       จ านวน 5 วิชา หน่วยกิตเลือกรวม 3 หน่วยกิต มีการ
เปลี่ยนแปลงดังนี้ 
เพิ่มเข้ามาในหลักสตูร 
01-210-017 การค้นคว้าและการเขียนรายงาน 3(3-0-6) 

 เชิงวิชาการ 
01-210-018 การสืบค้นสารสนเทศ 3(3-0-6) 
01-210-019 การพัฒนาบุคลิกภาพ 3(3-0-6) 
01-210-020 จิตวิทยาประยุกต์เพือ่การท างาน 3(3-0-6) 
01-210-022 วิถีธรรมวิถีไทย 3(3-0-6) 
01-210-023 มหัศจรรย์แห่งรัก 3(3-0-6) 
01-210-024 ทักษะการเรียนรู้สู่ความส าเร็จ 3(3-0-6) 
01-210-025 มองชีวิตผ่านฟิล์ม 3(3-0-6) 
เปลี่ยนเป็นรหัสวิชา
01-210-021 การใช้เหตุผลและจริยธรรม 3(3-0-6) 

1.2 รายวิชามนุษยศาสตร ์
       จ านวน 9 วิชา หน่วยกิตเลือกรวม 3 หน่วยกิต มีการ

เปลี่ยนแปลงดังนี้ 
คงเหลือในหลักสูตร 
01-210-019 การพัฒนาบุคลิกภาพ 3(2-2-5) 
01-210-020 จิตวิทยาประยุกต์เพือ่การท างาน 3(3-0-6) 
01-210-024 ทักษะการเรียนรู้สู่ความส าเร็จ 3(3-0-6) 

1.3 รายวิชาพลศึกษาและนันทนาการ 
     จ านวน 12 วิชา หนว่ยกิตเลือกรวม 1 หน่วยกิต มีการ
เปลี่ยนแปลงดังนี้ 
คงเหลือในหลักสูตร 
01-610-003 นันทนาการ 1(0-2-1) 
01-610-014 ทักษะกีฬาเพื่อสุขภาพ 1(0-2-1) 

2. กลุ่มวิชาภาษา 12 หน่วยกติ
จ านวน 17 วิชา หน่วยกิตเลือกรวม 12 หน่วยกิต มีการ

เปลี่ยนแปลงดังนี้ 
เพิ่มเข้ามาในหลักสตูร 
01-310-002 วรรณคดีไทยและวรรณกรรมท้องถิ่น  3(3-0-6)
01-310-011 การสื่อสารกับบุคคลเฉพาะกลุ่ม 3(3-0-6) 
01-310-012 ภาษาไทยเพื่อพัฒนาองค์กร 3(3-0-6) 
01-310-013 ภาษาไทยเพื่อการพินจิพิจารณ์ 3(3-0-6) 
01-310-014 วาทศิลป์เพื่อความส าเร็จ 3(3-0-6) 
01-310-015 การอ่านและการเขียนเชิงสร้างสรรค์  3(3-0-6)
01-310-016 ภาษาไทยเพื่อการน าเสนองาน 3(3-0-6) 

 แบบมืออาชีพ 
01-310-017 มองโลกผ่านวรรณกรรม 3(3-0-6) 
01-310-018 สุนทรีภาพของภาษาไทยในบทเพลง 3(3-0-6) 
01-320-005 ภาษาอังกฤษเพื่อการสมัครงาน 3(2-2-5) 
01-320-010 ภาษาอังกฤษเพื่อการทดสอบ 3(2-2-5) 
01-320-012 การฟังและการพูดภาษาองักฤษส าหรับ 3(2-2-5)

 งานบริการด้านเทคนิค 
01-320-013 ภาษาอังกฤษส าหรับอุตสาหกรรมบริการ 3(2-2-5)
01-320-014 ภาษาอังกฤษส าหรับการสือ่สารทางธุรกิจ 3(2-2-5)
01-320-015 ภาษาอังกฤษส าหรับธุรกิจออนไลน์ 3(2-2-5) 
01-320-016 ภาษาอังกฤษเพื่อการอ่านทางวิชาการ 3(2-2-5) 
01-320-017 ภาษาอังกฤษเพื่อการเขียนทางวิชาการ 3(2-2-5)
01-320-018 การพัฒนาทักษะการเขยีน 3(2-2-5) 
01-320-019 ภาษาอังกฤษเชิงหรรษา 3(2-2-5) 
01-320-020 ภาษาอังกฤษและวัฒนธรรมตะวันตก 3(2-2-5) 
01-320-021 การใช้สื่อดิจิทัลในการเรียนภาษาอังกฤษ 3(2-2-5)
01-320-022 การสรรสร้างละครและหนังสั้น 3(2-2-5) 

 ภาษาอังกฤษ 
01-320-023 การเรียงร้อยเร่ืองราวเป็นภาษาอังกฤษ 3(2-2-5)

 ผ่านภาพ 
01-320-024 ภาษาอังกฤษส านักงาน 3(2-2-5) 
01-320-025 ภาษาอังกฤษส าหรับการสือ่สารในองค์กร 3(2-2-5)
01-320-026 การอ่านภาษาอังกฤษเพือ่ความเพลิดเพลนิ      3(2-2-5)
01-330-002 การสนทนาภาษาจีนเบื้องต้น 3(3-0-6) 

2. กลุ่มภาษาและการสื่อสาร
เรียนไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต มีการเปลี่ยนแปลงดังนี้

2.1 รายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร จ านวน 6 หน่วยกติ 
ให้ศึกษาจากรายวชิาต่อไปน้ี 
01-320-001 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1 3(2-2-5) 
01-320-002 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2 3(2-2-5) 
2.2 รายวิชาภาษาเพิ่มเติม ให้เลือกศึกษาไม่น้อยกว่า 6 หน่วย
กิต โดยให้ศึกษา 3 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปน้ี 
04-000-201 ภาษาอังกฤษส าหรับงานวศิวกรรม 3(2-2-5) 
     และให้เลือกศึกษาไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต จากรายวชิา
ต่อไปน้ี 
01-310-018 สุนทรียภาพของภาษาไทยในบทเพลง 3(3-0-6)
01-320-007 ภาษาอังกฤษเพือ่การน าเสนอ 3(2-2-5) 
01-320-017 ภาษาอังกฤษเพือ่การเขยีนทางวิชาการ 3(2-2-5)
01-320-018 การพัฒนาทักษะการเขียน 3(2-2-5) 
01-330-001 ภาษาจีนพื้นฐาน 3(3-0-6) 
01-330-002 การสนทนาภาษาจีนเบือ้งต้น 3(3-0-6) 
01-330-006 ภาษาญี่ปุ่นพื้นฐาน 3(3-0-6) 
01-330-007 สนทนาภาษาญี่ปุ่นเบือ้งต้น 3(3-0-6) 
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01-330-006 ภาษาญี่ปุ่นพื้นฐาน                      3(3-0-6) 
04-000-201 ภาษาอังกฤษส าหรับงานวศิวกรรม    3(2-2-5) 
05-110-201 ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจ                  3(2-2-5) 
08-888-210 ภาษาอังกฤษส าหรับงานสือ่สารมวลชน 3(2-2-5) 
09-900-001 ภาษาอังกฤษส าหรับสะเต็มศึกษา     3(2-2-5) 

 3. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณติศาสตร ์
    จ านวน 6 วิชา หน่วยกิตเลือกรวม 6 หน่วยกิต มกีาร
เปลี่ยนแปลงดังนี้ 
09-111-001 การคิดและการให้เหตุผล               3(3-0-6) 
09-111-002 คณิตศาสตร์เพื่อการท่องเท่ียว         3(3-0-6) 
09-111-051 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน          3(3-0-6) 
09-121-001 สถิติในชีวิตประจ าวัน                   3(2-2-5) 
09-121-002 สถิติเบื้องต้นส าหรับนวัตกรรม         3(2-2-5) 
09-130-001 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 3(3-0-6) 
                สีเขยีว                                     
09-130-002 อินเทอร์เน็ตทุกสรรพสิ่งในชีวิตประจ าวัน 3(3-0-6) 
09-130-003 ชีวิตดิจิทัล                                3(3-0-6) 
09-210-001 เคมีในยุคดิจิทัล                          3(3-0-6) 
09-210-002 รู้ทันสารพิษ ชีวิตปลอดภยั             3(3-0-6) 
09-210-003 วิทยาศาสตร์ ความคิดสร้างสรรค์ และ 
                 นวัตกรรม                                3(3-0-6) 
09-210-033 เทคโนโลยีสีเขียว                         3(3-0-6) 
09-311-001 ชีวิตยุคใหม่กับความปลอดภัยในอาหาร 3(3-0-6) 
09-410-001 ก้าวทันเทคโนโลย ี                       3(3-0-6) 
09-410-002 วิทยาศาสตร์เพื่อชีวิต                    3(3-0-6) 
09-410-003 ต้องรอดกับภัยพิบัตธิรรมชาติ          3(3-0-6) 
09-410-004 เทคโนโลยีพลังงานทดแทนเพื่อความย่ังยืน 3(3-0-6) 
09-090-011 การสื่อสารวิทยาศาสตร์และการสร้าง 3(3-0-6) 
                ความตระหนกัด้วยวิทยาศาสตร์              

3. กลุ่มวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวตักรรม 
    ให้เลือกเรียนไม่น้อยกวา่ 6 หน่วยกิต 
3.1 รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  ให้เลือกศึกษา 1 รายวิชา 
จ านวน 3 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปน้ี              
09-000-001 ทักษะการใช้คอมพวิเตอร์และ 3(2-2-5) 
                 เทคโนโลยีสารสนเทศ 
09-000-002 การใช้งานโปรแกรมส าเร็จรูป 3(2-2-5) 
                 เพื่องานมัลติมีเดีย 
09-000-003 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ 3(2-2-5) 
3.2 รายวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และนวัตกรรม ให้เลือก
ศึกษาอีกไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปน้ี 
09-111-001 การคิดและการให้เหตุผล 3(3-0-6) 
09-121-002 สถิติเบื้องต้นส าหรับนวัตกรรม 3(2-2-5) 
09-210-003 วิทยาศาสตร์ ความคิดสร้างสรรค์ 3(3-0-6) 
                 และนวัตกรรม 
09-210-033 เทคโนโลยีสีเขียว 3(3-0-6) 
09-311-051 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม 3(3-0-6) 
09-410-002 วิทยาศาสตร์เพื่อชีวิต 3(3-0-6) 
09-410-004 เทคโนโลยีพลังงานทดแทนเพื่อความ 3(3-0-6) 
                 ยั่งยืน 
 
 
 

 4. กลุ่มวิชาพลศึกษาหรือนันทนาการ 
    จ านวน 6 วิชา หน่วยกิตเลือกรวม 1 หน่วยกิต มกีาร
เปลี่ยนแปลงดังนี้ 
ย้ายไปกลุม่คุณค่าแห่งชีวติและหน้าทีพ่ลเมือง 
01-610-003 นันทนาการ                            1(0-2-1) 
01-610-005 การจัดและการบริหารค่ายพักแรม  3(3-0-6) 
01-610-006 การฝึกด้วยน้ าหนักเพือ่สุขภาพ      3(2-2-5) 
01-610-008 ลีลาสเพื่อสุขภาพ                      3(2-2-5) 
ตัดออกจากหลักสูตร 
01-610-001 กีฬาประเภทบุคคล                    1(0-2-1) 
01-610-002 กีฬาประเภททีม                        1(0-2-1) 
 

 

 5. กลุ่มวิชาบูรณาการ 
    จ านวน 6 วิชา หน่วยกิตเลือกรวม 5 หน่วยกิต มกีาร
เปลี่ยนแปลงดังนี้ 
เพิ่มเข้ามาในหลักสตูร 
00-100-101 อัตลักษณ์แห่งราชมงคลธัญบุรี         2(0-4-2) 
00-100-201 มหาวิทยาลัยสีเขียว                      1(0-2-1) 
00-100-202 การคิดเชิงออกแบบ                      1(0-2-1) 
00-100-301 ความเป็นผู้ประกอบการ                1(0-2-1) 
00-100-302 นวัตกรรมเพื่อชุมชน                     3(1-4-4) 

5. กลุ่มบูรณาการและศาสตร์ผู้ประกอบการ 
    ให้เลือกเรียนรวม 5 หนว่ยกิต โดยให้เลือกจาก 
5.1 รายวิชาบูรณาการและศาสตร์ผู้ประกอบการ ให้ศึกษาจาก
รายวิชาต่อไปน้ี 
00-100-101 อัตลักษณ์แห่งราชมงคลธัญบุรี          2(0-4-2) 
00-100-201 มหาวิทยาลัยสีเขียว                      1(0-2-1) 
00-100-202 การคิดเชิงออกแบบ                      1(0-2-1) 
00-100-301 ความเป็นผู้ประกอบการ                1(0-2-1) 
และสามารถเลือกศึกษาเพิ่มเตมิได้จากรายวิชาต่อไปน้ี 
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09-090-013 การจัดการสารสนเทศเพื่อผู้ประกอบการ  3(2-2-5) 5.2 รายวิชาบูรณาการและศาสตร์ผู้ประกอบการ 

00-100-302 นวัตกรรมเพื่อชุมชน 3(1-4-4) 
09-090-013 การจัดการสารสนเทศเพื่อผู้ประกอบการ  3(2-2-5)

2. รายวชิา 6. หมวดวิชาเฉพาะ
6.1กลุ่มวิชาพื้นฐานทางคณิตศาสตรแ์ละวิทยาศาสตร์

จ านวน 9 วิชา หนว่ยกิตรวม 21 หน่วยกิต 
09-111-141 แคลคูลัสส าหรับวิศวกร 1 3(3-0-6) 
09-111-142 แคลคูลัสส าหรับวิศวกร 2 3(3-0-6) 
09-111-243 แคลคูลัสส าหรับวิศวกร 3 3(3-0-6) 
09-210-121 เคมีส าหรับวิศวกร 3(3-0-6) 
09-210-122 ปฏิบัติการเคมีส าหรับวิศวกร 1(0-3-1) 
09-410-141 ฟิสิกส์ส าหรับวิศวกร 1 3(3-0-6) 
09-410-142 ปฏิบัติการฟิสิกส์ส าหรับวศิวกร 1 1(0-3-1) 
09-410-143 ฟิสิกส์ส าหรับวิศวกร 2 3(3-0-6) 
09-410-144 ปฏิบัติการฟิสิกส์ส าหรับวศิวกร 2 1(0-3-1) 

6. หมวดวิชาเฉพาะ
6.1กลุ่มวิชาพื้นฐานทางคณิตศาสตรแ์ละวิทยาศาสตร์

จ านวน 10 วิชา หนว่ยกิตรวม 24 หนว่ยกิต 
09-111-141 แคลคูลัสส าหรับวิศวกร 1 3(3-0-6) 
09-111-142 แคลคูลัสส าหรับวิศวกร 2 3(3-0-6) 
04-711-101 เคมีส าหรับวิศวกร 3(3-0-6) 

 (เปลี่ยนรหัสวิชาใหม่) 
04-711-102 ปฏิบัติการเคมีส าหรับวิศวกร 1(0-3-1) 

 (เปลี่ยนรหัสวิชาใหม่) 
09-410-141 ฟิสิกส์ส าหรับวิศวกร 1 3(3-0-6) 
09-410-142 ปฏิบัติการฟิสิกส์ส าหรับวศิวกร 1 1(0-3-1) 
09-410-143 ฟิสิกส์ส าหรับวิศวกร 2 3(3-0-6) 
09-410-144 ปฏิบัติการฟิสิกส์ส าหรับวศิวกร 2 1(0-3-1) 

ตัดรายวิชา 
09-111-243 แคลคูลัสส าหรับวิศวกร 3 3(3-0-6) 
เพิ่มรายวชิา 
09-111-337 สมการเชิงอนุพันธ์ 3(3-0-6) 

(ย้ายมาจากกลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรมหลัก) 
04-412-201 สถิติวิศวกรรม 3(3-0-6) 

6.2 กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรม 
จ านวน 12 วิชา หนว่ยกิตรวม 33 หนว่ยกิต 
มีการเปลี่ยนแปลงโดยแบ่งเป็นกลุ่มดังนี้ 

1) กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรมหลัก
จ านวน 8 วิชา หนว่ยกิตรวม 24 หน่วยกิต

04-110-201 ความแข็งแรงของวัสดุ 1 3(3-0-6) 
04-114-201 ชลศาสตร์ 3(3-0-6) 
04-121-201 การส ารวจ 3(2-3-5) 
04-311-202 กลศาสตร์วิศวกรรม 3(3-0-6) 
04-411-102 เขียนแบบวิศวกรรม 3(2-3-5) 
04-621-101 การเขียนโปรแกรมคอมพวิเตอร์ 3(2-3-5) 
04-720-201 วัสดุวิศวกรรม 3(3-0-6) 
09-111-337 สมการเชิงอนุพันธ์ 3(3-0-6) 

- เปลี่ยนเป็นรหัส
04-311-202 กลศาสตร์วิศวกรรม 3(3-0-6) 

2) กลุ่มวิชาพื้นฐานเพิ่มทักษะทางวิศวกรรม
จ านวน 4 วิชา หนว่ยกิตรวม 9 หน่วยกติ

04-000-101 การปฏิบัติงานเชิงวิศวกรรม 2(0-6-4) 
04-110-204 เขียนแบบวิศวกรรมโยธา 3(1-6-4) 

04-114-302 ปฏิบัติการชลศาสตร์ 1(0-3-1) 

04-411-101 การฝึกพื้นฐานทางวิศวกรรม 3(1-6-4) 

6.2 กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรม 
จ านวน 12 วิชา หนว่ยกิตรวม 34 หนว่ยกิต 
มีการเปลี่ยนแปลงโดยแบ่งเป็นกลุ่มดังนี้ 

1) กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรมหลัก
จ านวน 8 วิชา หนว่ยกิตรวม 24 หน่วยกิต

04-110-201 ความแข็งแรงของวัสดุ 1 3(3-0-6) 
04-114-201 ชลศาสตร์ 3(3-0-6) 
04-114-302 ปฏิบัติการชลศาสตร์ 1(0-3-1) 
04-121-201 การส ารวจ 3(2-3-5) 
04-313-101 กลศาสตร์วิศวกรรม 3(3-0-6) 

 (เปลี่ยนรหัสวิชาใหม่) 
04-411-102 เขียนแบบวิศวกรรม 3(2-3-5) 
04-621-101 การเขียนโปรแกรมคอมพวิเตอร์ 3(2-3-5) 
04-720-101 วัสดุวิศวกรรม 3(3-0-6) 
04-111-201 ธรณีวิทยาส าหรับวิศวกร 2(2-0-4) 

(ย้ายมาจากกลุ่มวิชาทางเลือกทางวิศวกรรม 
และปรับเปลี่ยนหนว่ยกิต) 

2) กลุ่มวิชาพื้นฐานเพิ่มทักษะทางวิศวกรรม
จ านวน 4 วิชา หนว่ยกิตรวม 10 หน่วยกิต

04-000-101 การปฏิบัติงานเชิงวิศวกรรม 2(0-6-4) 
04-110-204 เขียนแบบวิศวกรรมโยธา 2(0-4-2) 

 (ปรับเปลี่ยนค าอธิบายรายวิชาและหน่วยกิต) 
04-411-101 การฝึกพื้นฐานทางวิศวกรรม 3(1-6-4) 
04-110-203 ปฏิบัติการทดสอบวัสดุทางวิศวกรรมโยธา 1(0-3-1)

 (ยา้ยมาจากกลุ่มวิชาบังคับทางวิศวกรรม) 
04-111-303 ปฏิบัติการปฐพกีลศาสตร์ 1(0-3-1) 
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(ย้ายมาจากกลุ่มวิชาบังคับทางวิศวกรรม) 

04-113-402 การทดสอบวัสดุการทาง 1(0-3-1) 
(ย้ายมาจากกลุ่มวิชาเลือกทางวิศวกรรม) 

7. วิชาเฉพาะด้าน
7.1 กลุ่มวิชาบงัคับทางวิศวกรรม

จ านวน 14 วิชา หนว่ยกิตรวม 38 หนว่ยกิต 
มีการเปลี่ยนแปลงโดยแบ่งเป็นกลุ่มดังนี้ 

1) กลุ่มวิชาบังคับทางวิศวกรรมหลัก
จ านวน 12 วิชา หนว่ยกิตรวม 34 หนว่ยกิต

04-110-202 เทคโนโลยีคอนกรีต 3(2-3-5) 
04-110-203 ปฏิบัติการทดสอบวัสดุ  1(0-3-1) 
04-110-407 วิศวกรรมก่อสร้างและการจัดการ 3(3-0-6) 
04-111-202 ปฐพีกลศาสตร์ 3(3-0-6) 
04-111-303 ปฏิบัติการปฐพกีลศาสตร์ 1(0-3-1) 
04-112-201 ทฤษฎีโครงสร้าง 3(3-0-6) 
04-112-302 การวิเคราะห์โครงสร้าง 3(3-0-6) 
04-112-303 การออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก 4(3-3-7) 
04-113-301 วิศวกรรมการทาง 3(3-0-6) 
04-112-304 การออกแบบโครงสร้างเหล็กและไม้ 4(3-3-7) 
04-114-404 วิศวกรรมชลศาสตร์ 3(3-0-6) 
04-110-308 การประมาณและวิเคราะห์ราคา 3(2-3-5) 

 งานก่อสร้าง 

2) กลุ่มวิชาบังคับบูรณาการทางวิศวกรรม
จ านวน 2 วิชา หนว่ยกิตรวม 4 หน่วยกติ

04-110-304  การเตรียมโครงงานวิศวกรรมโยธา 1(1-0-2) 
04-110-406  โครงงานวิศวกรรมโยธา 3(1-6-4) 

7. วิชาเฉพาะด้าน
7.1 กลุ่มวิชาบงัคับทางวิศวกรรม

จ านวน 14 วิชา หนว่ยกิตรวม 36 หนว่ยกิต 
มีการเปลี่ยนแปลงโดยแบ่งเป็นกลุ่มดังนี้ 

1) กลุ่มวิชาบังคับทางวิศวกรรมหลัก
จ านวน 11 วิชา หนว่ยกิตรวม 32 หนว่ยกิต

04-110-202  เทคโนโลยีคอนกรีต 2(1-3-3) 
04-110-407  วิศวกรรมก่อสร้างและการจัดการ 3(3-0-6) 
04-111-202  ปฐพีกลศาสตร์ 3(3-0-6) 
04-112-201  ทฤษฎีโครงสร้าง 3(3-0-6) 
04-112-302  การวิเคราะหโ์ครงสร้าง  3(3-0-6) 
04-112-303  การออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก 3(3-0-6) 

       (ปรับเปลี่ยนค าอธิบายรายวิชาและหนว่ยกิต) 
04-112-304  การออกแบบโครงสร้างเหล็กและไม ้ 3(3-0-6) 

       (ปรับเปลี่ยนค าอธิบายรายวิชาและหนว่ยกิต) 
04-113-301  วิศวกรรมการทาง  3(3-0-6) 
04-111-401  วิศวกรรมฐานราก  3(3-0-6) 

 (ย้ายมาจากกลุ่มวิชาทางเลือกทางวิศวกรรม) 
04-114-404  วิศวกรรมชลศาสตร์   3(3-0-6) 
04-113-404  วิศวกรรมขนส่ง   3(3-0-6) 

 (ย้ายมาจากกลุ่มวิชาทางเลือกทางวิศวกรรม) 
เปลี่ยนไปอยู่กลุ่มวิชาพื้นฐานเพิ่มทักษะทางวิศวกรรม 
04-110-205  การประมาณและวิเคราะห์ราคา 2(1-3-3) 

 งานก่อสรา้ง (ปรับเปลี่ยนรหัสวิชา) 
04-110-203 ปฏิบัติการทดสอบวัสดุทางวิศวกรรมโยธา 1(0-3-1)

 (ปรับเปลี่ยนชื่อรายวิชา) 

2) กลุ่มวิชาบังคับบูรณาการทางวิศวกรรม
จ านวน 2 วิชา หนว่ยกิตรวม 4 หน่วยกติ

04-110-304  การเตรียมโครงงานวิศวกรรมโยธา 1(1-0-2) 
04-110-406  โครงงานวิศวกรรมโยธา 3(1-6-4) 

7.2 กลุ่มวิชาเลือกทางวิศวกรรม 
จ านวน 20 วิชา หนว่ยกิตเลือกรวม 13 หน่วยกิต 
มีการเปลี่ยนแปลงดังนี้ 

- เพิ่มเข้ามาในหลักสูตร
04-111-304 วิศวกรรมฐานราก 3(3-0-6) 
04-112-407 การออกแบบสะพาน 3(3-0-6) 
04-112-408 พลศาสตร์ของโครงสร้างเบื้องต้น 3(3-0-6) 
04-113-402 การทดสอบวัสดุการทาง 1(0-3-1) 
04-113-405 วิศวกรรมทางรถไฟ 3(3-0-6) 
04-114-303 อุทกวิทยา 3(3-0-6) 

- เปลี่ยนเป็นหน่วยกติ
04-110-205 ฝึกงานโรงงาน 2(0-6-3) 
04-111-201 ธรณีวิทยาส าหรับวิศวกร 3(3-0-6) 
04-112-406 การออกแบบอาคาร 3(3-0-6) 
04-130-303 สุขาภิบาลอาคาร 2(2-0-4) 

7.2 กลุ่มวิชาเลือกทางวิศวกรรม 
จ านวน 29 วิชา หนว่ยกิตเลือกรวม 11 หน่วยกิต 
มีการเปลี่ยนแปลงดังนี้ 

- เพิ่มเข้ามาในหลักสูตร
04-110-205 การประมาณและวิเคราะห์ราคา 2(1-3-3) 

 งานก่อสร้าง (ปรับเปลีย่นรหัสวิชา และยา้ยมาจาก
กลุ่มวิชาบังคับทางวิศวกรรม) 

04-114-303  อุทกวิทยา 3(3-0-6) 
04-111-402  การออกแบบฐานรากส าหรับระบบราง 3(3-0-6)
04-112-305  การออกแบบคอนกรีตอดัแรง 3(3-0-6) 
04-112-306  หัวข้อคัดสรรทางวิศวกรรมโยธา 3(3-0-6) 
04-112-307  ความแข็งแรงของวัสดุ 2 3(3-0-6) 
04-112-308  การประยกุต์ใช้คอมพิวเตอร์ในงาน 3(2-3-5) 

  วิศวกรรมโยธา 
04-112-406  การออกแบบอาคาร 3(3-0-6) 
04-112-407  การออกแบบสะพาน 3(3-0-6) 
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04-112-408  พลศาสตร์ของโครงสร้างเบื้องต้น 3(3-0-6) 
04-112-409  การออกแบบโครงสร้างเหล็กโดย 3(3-0-6) 

  วธิีพลาสตกิ  
04-112-410  การออกแบบทางด้านวิศวกรรมโยธา 3(3-0-6) 
04-112-411  การออกแบบโครงสร้างชั่วคราว 3(3-0-6) 
04-112-412  การวิเคราะห์ไฟไนต์อิลิเมนต์เบื้องต้น 3(3-0-6) 
04-112-413  การวิเคราะหโ์ครงสร้างโดยวิธีเมตริกซ์ 3(3-0-6) 
04-112-414  การออกแบบชิ้นสว่นส าเร็จรูปเบื้องต้น 3(3-0-6) 
04-112-415  พื้นฐานงานระบบส าหรับอาคารเบื้องต้น 2(2-0-4) 
04-113-403  การออกแบบผวิทาง 3(3-0-6) 
04-113-405  วิศวกรรมทางรถไฟ 3(3-0-6) 
04-114-305  ชลศาสตร์การไหลในทางน้ าเปิด 3(3-0-6) 
04-121-304  การส ารวจเส้นทาง 3(3-0-6) 
04-121-305  แผนที่ภาพถ่ายทางอากาศ 3(3-0-6) 
04-110-412  การบัญชีและการเงินเพื่องานก่อสร้าง 3(3-0-6) 
04-110-413  กฎหมายในงานวิศวกรรมการก่อสร้าง 3(3-0-6) 

 และการจัดการ                            
04-110-414  การบริหารอสังหาริมทรัพย์เบื้องต้น 3(3-0-6) 
04-110-415  เศรษฐศาสตร์วิศวกรรมส าหรับ 3(3-0-6) 
                  วิศวกรโยธา 
04-211-204  ระบบไฟฟ้าเบื้องต้นส าหรับอาคาร 3(3-0-6) 
 
ย้ายรายวชิาไปกลุม่วิชาพื้นฐานทางวศิวกรรมหลัก 
04-111-201  ธรณีวิทยาส าหรับวิศวกร 3(3-0-6) 

 8. กลุ่มวิชาสร้างเสริมประสบการณ์ในวิชาชีพ 
 จ านวน 7 วิชา เลือกเรียนรวม 7 หน่วยกิต 
 มีการเปลี่ยนแปลงดังนี้ 
แผนที่ 1  
ส าหรับผู้มีคุณสมบตัิตามข้อ 2.2.1 (หมวดที่ 3) 
- เปลี่ยนเป็นรหัส-ชื่อวชิา 
04-000-302 การเตรียมความพร้อมฝึกประสบการณ์ 1(0-2-1) 

 วิชาชีพ  
- เปลี่ยนเป็นรหัส-ชื่อวชิา 
04-000-401 สหกิจศึกษา 6(0-40-0) 

- เพิ่มเข้ามาในหลักสูตร 
04-000-403 สหกิจศึกษาต่างประเทศ 6(0-40-0) 
แผนที่ 2 
ส าหรับผู้มีคุณสมบตัิตามข้อ 2.2.1 (หมวดที่ 3) 
-เพิ่มเขา้มาในหลักสูตร 
04-000-302 การเตรียมความพร้อมฝึกประสบการณ์ 1(0-2-1) 
 วิชาชีพ  
04-000-303 ฝึกงาน 3(0-40-0) 
04-000-304 ฝึกงานต่างประเทศ 6(0-40-0) 
04-000-402 ปัญหาพิเศษจากสถานประกอบการ 3(0-6-3) 

8. กลุ่มวิชาสร้างเสริมประสบการณ์ในวิชาชีพ 
จ านวน 7 วิชา เลือกเรียนรวม 7 หน่วยกิต 
มีการเปลี่ยนแปลงดังนี้ 
-เปลีย่นเป็นรหัส 
04-000-301 การเตรียมความพร้อมฝกึ                 1(0-2-1) 
                 ประสบการวิชาชีพ 
-เปลีย่นเป็นรหัส -เปลี่ยนจ านวนหน่วยกิต 
04-000-302  ฝึกงาน  3(0-20-0) 
04-000-303  ฝึกงานต่างประเทศ  3(0-20-0) 

- เพิ่มเข้ามาในหลักสูตรปรบัปรุง 
04-000-102  การจัดประสบการณ์ต้นหลักสูตร 2(0-6-3) 
04-000-203  ปฏิบัติงานภาคสนาม 2(0-6-3) 
04-000-304  การติดตามพฤติกรรมการท างาน 2(0-6-3) 
04-000-305 การฝึกเฉพาะต าแหน่ง 3(0-16-8) 
04-000-404 การฝึกปฏิบัติจริงภายหลังส าเร็จ 6(0-40-0) 
              การเรียนทฤษฎ ี
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องค์ความรู้เฉพาะทางวิศวกรรมศาสตร์ พ.ศ. 2562 รายวิชาของหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563 
(1) ด้านคณิตศาสตร์ประยุกต์ คอมพิวเตอร์ และการ

จ าลอง  (Applied Mathematics, Computer,
and Simulations)

04-621-101 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร ์ 3(2-3-5)

หมายถึง เนื้อหาความรู้ที่น าเสนอระบบต่างๆ ใน
รูปแบบของสมการคณิตศาสตร์ การจ าลองระบบ การ
ออกแบบและวิเคราะห์ระบบจ าลอง ระบบป้อนกลับ และ
การประมวลผลบนคอมพิวเตอร์ เป็นต้น 

(2) ด้านกลศาสตร์และกลศาสตร์ของไหล
(Mechanics and Fluid Mechanics)

04-313-101 กลศาสตร์วิศวกรรม 3(3-0-6) 
04-110-201 ความแข็งแรงของวัสดุ 1 3(3-0-6) 
04-114-201 ชลศาสตร์ 3(3-0-6) 
04-111-202 ปฐพีกลศาสตร์ 3(3-0-6) 
04-112-201 ทฤษฎีโครงสร้าง 3(3-0-6) 
04-112-302 การวิเคราะห์โครงสร้าง 3(3-0-6) 

หมายถึง เนื้อหาความรู้ที่อยู่บนพื้นฐานท่ีเกี่ยวข้องกับ
การวิเคราะห์แรงหรือภาระอื่นที่กระท ากับระบบเชิงกล 
รวมทั้งการวิ เคราะห์การเคลื่อนที่  จนกระทั่งถึงการ
วิเคราะห์ความเค้นและการเปลี่ยนรูปของวัตถุภายใต้ภาระ
แบบต่างๆ ที่มากระท ากระบวนการของของไหล และ
หลักการพลศาสตร์ของของไหล 

(3) ด้านเคมีและวัสดุ (Chemistry and Materials) 04-720-101 วัสดุวิศวกรรม 3(3-0-6) 
04-110-202 เทคโนโลยีคอนกรีต 2(1-3-3) 
04-110-203 ปฏิบัติการทดสอบวสัดุทาง 1(0-3-1) 

  วิศวกรรมโยธา 
04-113-402 การทดสอบวัสดุการทาง 1(0-3-1) 

หมายถึง เนื้อหาความรู้ที่อยู่บนพื้นฐานของสมบัติและ
สถานะของสสาร การเปลี่ยนแปลง การแปรรูป และการ
เกิดปฏิกิริยาของสสาร การประยุกต์ใช้งานสสารในด้าน
ต่างๆ รวมทั้งกระบวนการทางวิศวกรรมของวัสดุ 

(4) ด้านพลังงานและอุณหศาสตร์ 
(Energy and Thermal Sciences)
หมายถึง เนื้อหาความรู้ที่ เกี่ยวข้องกับพลังงาน

ประเภทต่างๆ ที่จ าเป็นในชีวิตประจ าวัน กระบวนการผลติ 
การขนส่ง เป็นต้น รวมถึงกลไกหรือหลักการการเปลี่ยนรูป
ของพลังงาน รวมทั้งเนื้อหาที่เกี่ยวกับพลังงานทางเลือก
และพลังงานทดแทนส าหรับในอนาคต การเคลื่อนที่ของ
ความร้อน ระบบทางความร้อนและการประยุกต์ใช้ที่
เกี่ยวเนื่องทั้งหมด 

(5) ด้านไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (Electricity and
Electronics)
หมายถึง เนื้อหาความรู้ซึ่งเกี่ยวกับทฤษฎีทางไฟฟ้า

และอิเล็กทรอนิกส์ เช่น วงจรและระบบไฟฟ้า อุปกรณ์
และวงจรอิเล็กทรอนิกส์ คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า และสัญญาณ 
เป็นต้น รวมไปถึงการประยุกต์ใช้งานด้วยเทคโนโลยีทาง
ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 
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องค์ความรู้เฉพาะทางวิศวกรรมศาสตร์ พ.ศ. 2562 รายวิชาของหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563 
(6) ด้านการบริหารจัดการระบบ

(System Management)
04-110-202 การประมาณและวิเคราะหร์าคา 2(1-3-3)

  งานก่อสร้าง 
04-110-407 วิศวกรรมก่อสรา้งและการจัดการ 3(3-0-6)หมายถึง เนื้อหาความรู้ทางการจัดการและการ

ควบคุมในระบบอุตสาหกรรม มาตรฐานและความ
ปลอดภัยทางวิศวกรรม เศรษฐศาสตร์ โลจิสติกส์ รวมไปถึง
การน าสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการ 

(7) ด้านชีววิทยา สุขภาพ ความปลอดภัย หรือ
สิ่งแวดล้อม (Biology, Health, Safety or
Environment)

04-411-101 การฝึกพ้ืนฐานทางวิศวกรรม 3(1-6-4) 

หมายถึง เนื้อหาความรู้ที่อยู่บนพื้นฐานของทฤษฎีและ
การน ามาประยุกต์ใช้งานที่เกี่ยวเนื่องทางด้านชีววิทยา 
สุขภาพ ความปลอดภัย หรือสิ่งแวดล้อม 

(8) ด้านวิศวกรรมสมัยใหม่ (Modern Engineering)
หมายถึง เนื้อหาความรู้ที่อยู่บนพื้นฐานที่เกิดจาก

งานวิจัย ทฤษฎีใหม่  หรือเทคโนโลยีและนวัตกรรม
สมัยใหม่ 



124 

ตารางเปรียบเทียบองค์ความรู้เฉพาะสาขาวิศวกรรมโยธาตามระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกรว่าด้วย
องค์ความรู้พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ องค์ความรู้พื้นฐานทางวิศวกรรมและองค์ความรู้เฉพาะทาง

วิศวกรรม ที่สภาวิศวกรจะให้การรับรองปริญญา ประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตร ในการประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม พ.ศ.2562 กับรายวิชาของหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563 

องค์ความรู้เฉพาะสาขาตามระเบียบคณะกรรมการ
สภาวิศวกร พ.ศ. 2562 

รายวิชาของหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 

1) องค์ความรู้พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์
ฟิสิกส์ เคมี คณิตศาสตร์ สถิติและความน่าจะเป็น

09-111-141 แคลคูลัสส าหรับวิศวกร 1 3(3-0-6) 
09-111-142 แคลคูลัสส าหรับวิศวกร 2 3(3-0-6) 
04-412-201 สถิติวิศวกรรม 3(3-0-6) 
04-711-101 เคมีส าหรับวิศวกร 3(3-0-6) 
04-711-102 ปฏิบัติการเคมีส าหรับวิศวกร 1(0-3-1) 
09-410-141 ฟิสิกส์ส าหรับวิศวกร 1 3(3-0-6) 
09-410-142 ปฏิบัติการฟิสกิส์ส าหรับวศิวกร 1 1(0-3-1) 
09-410-143 ฟิสิกส์ส าหรับวิศวกร 2 3(3-0-6) 
09-410-144 ปฏิบัติการฟิสกิส์ส าหรับวศิวกร 2 1(0-3-1) 
09-111-337 สมการเชิงอนุพันธ์ 3(3-0-6) 

2) องค์ความรู้พื้นฐานทางวิศวกรรม
การเขียนแบบวิศวกรรม วัสดุวิศวกรรม คอมพิวเตอร์
โปรแกรม กลศาสตร์ วิ ศวกรรม วิศวกรรมส ารวจ
ธรณีวิทยา

04-313-101 กลศาสตร์วิศวกรรม 3(3-0-6) 
04-411-102 เขียนแบบวิศวกรรม 3(2-3-5) 
04-621-101 การเขียนโปรแกรมคอมพวิเตอร์ 3(2-3-5) 
04-720-101 วัสดุวิศวกรรม 3(3-0-6) 
04-121-201 การส ารวจ 3(2-3-5) 
04-121-202 ปฏิบัติการส ารวจภาคสนาม  1(0-80-0) 
04-110-201 ความแข็งแรงของวัสดุ 1 3(3-0-6) 
04-111-201 ธรณีวิทยาส าหรับวิศวกร 2(2-0-4) 
04-000-101 การปฏิบัติงานเชิงวิศวกรรม 2(0-3-5) 
04-110-204 เขียนแบบวิศวกรรมโยธา 2(0-4-2) 
04-411-101 การฝึกพื้นฐานทางวิศวกรรม 3(1-6-4) 
04-110-203 ปฏิบัติการทดสอบวัสดุทางวิศวกรรมโยธา 1(0-3-1)

3) องค์ความรู้เฉพาะทางวิศวกรรม
กลุ่มที่ 1 วิศวกรรมโครงสร้าง
(Structural Engineering)

สามารถวิเคราะห์โครงสร้าง ออกแบบโครงสร้าง 
ภายใต้แรงกระท าในรูปแบบต่างๆ อาทิ แรงโน้มถ่วงของ
โลก แรงลม แรงแผ่นดินไหว และอื่นๆ เลือกใช้วัสดุ 
ส าหรับโครงสร้าง (Structural Analysis, Reinforced 
Concrete Design, Steel and Timber Design) 

04-112-201 ทฤษฎีโครงสร้าง 3(3-0-6) 
04-112-302 การวิเคราะห์โครงสร้าง 3(3-0-6) 
04-112-303 การออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก 3(3-0-6) 
04-112-304 การออกแบบโครงสร้างเหล็กและไม้ 3(3-0-6) 
04-110-202 เทคโนโลยีคอนกรีต 2(1-3-3) 
04-112-305 การออกแบบคอนกรีตอัดแรง 3(3-0-6) 
04-112-307 ความแข็งแรงของวัสดุ 2 3(3-0-6) 
04-112-308 การประยุกต์ใช้คอมพวิเตอร์ในงาน 3(3-0-6) 

 วิศวกรรมโยธา 
04-112-406 การออกแบบอาคาร 3(3-0-6) 
04-112-407 การออกแบบสะพาน 3(3-0-6) 
04-112-408 พลศาสตร์ของโครงสร้างเบื้องต้น 3(3-0-6) 
04-112-408 พลศาสตร์ของโครงสร้างเบื้องต้น 3(3-0-6) 
04-112-409 การออกแบบโครงสร้างเหล็กโดยวธิีพลาสติก 3(3-0-6)
04-112-410 การออกแบบทางด้านวิศวกรรมโยธา 3(3-0-6) 
04-112-411 การออกแบบโครงสร้างชั่วคราว 3(3-0-6) 
04-112-412 การวิเคราะห์ไฟไนต์อิลิเมทเบื้องต้น 3(3-0-6) 
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องค์ความรู้เฉพาะสาขาตามระเบียบคณะกรรมการ
สภาวิศวกร พ.ศ. 2562 

รายวิชาของหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 

กลุ่มที่ 2 วิศวกรรมการก่อสร้างและการจัดการ 
(Construction Engineering and Management) 

อธิบายแนวคิดและหลักการของเศรษฐศาสตร์
วิศวกรรม การอธิบายแนวคิดและหลักการของการบริหาร 
โครงการ เทคนิคการก่อสร้าง กฎหมายที่ เกี่ยวข้อง 
(Construction Management) 

กลุ่มที่ 3 วิศวกรรมขนส่ง  
(Transportation Engineering) 

วิเคราะห์ตัวแปรด้านการจราจร ออกแบบ ระบบ
สัญญาน วิศวกรรมการทาง วางแผนงานขนส่ง โลจิสติกส์ 
(Transportation Engineering, Highway Engineering) 

กลุ่มที่ 4 วิศวกรรมแหล่งน้ า  
(Water Resource Engineering) 

มีความสามารถในการวิเคราะห์กลศาสตร์ ของ
ของไหล มีความรู้ด้านอุทกวิทยา ออกแบบด้านวิศวกรรม
ชลศาสตร์ (Hydrology, Hydraulic Engineering) 

กลุ่มที่ 5 วิศวกรรมเทคนิคธรณี 
(Geotechnical Engineering) 

มีความรู้พื นฐานในการวิเคราะห์คุณสมบัติ ดิน
ในทางวิศวกรรม วิเคราะห์การวิบัติของดินและแนว
ทางการแก้ไข สามารถเลือกใช้ชนิดฐานรากและออกแบบ 
ระบบป้องกันดิน (Soil Mechanics, Foundation) 

04-112-413 การวิเคราะห์โครงสร้างด้วยวิธีเมทริกซ์ 3(3-0-6) 
04-112-414 การออกแบบชิ้นส่วนส าเร็จรูปเบื้องต้น 3(3-0-6) 

04-110-407 วิศวกรรมก่อสร้างและการจัดการ 3(3-0-6) 
04-110-412 การบัญชีและการเงินเพื่องานก่อสร้าง 3(3-0-6) 
04-110-413 กฎหมายในงานวิศวกรรมการก่อสร้าง 3(3-0-6) 

 และการจัดการ 
04-110-414 การบริหารอสังหาริมทรัพย์เบื้องต้น 3(3-0-6) 
04-110-415 เศรษฐศาสตร์วิศวกรรมส าหรับวิศวกรโยธา 3(3-0-6)

04-113-301 วิศวกรรมการทาง 3(3-0-6) 
04-113-402 การทดสอบวัสดุการทาง 1(0-3-1) 
04-113-404 วิศวกรรมขนส่ง 3(3-0-6) 
04-113-405 วิศวกรรมทางรถไฟ 3(3-0-6) 

04-114-201 ชลศาสตร์ 3(3-0-6) 
04-114-302 ปฏิบัติการชลศาสตร์ 1(0-3-1)) 
04-114-404 วิศวกรรมชลศาสตร์ 3(3-0-6) 
04-114-303 อุทกวิทยา 3(3-0-6) 
04-114-305 ชลศาสตร์การไหลในทางน้ าเปิด 3(3-0-6) 

04-111-202 ปฐพีกลศาสตร์ 3(3-0-6) 
04-111-303 ปฏิบัติการปฐพกีลศาสตร์ 1(0-3-1) 
04-111-401 วิศวกรรมฐานราก 3(3-0-6) 
04-111-402 การออกแบบฐานรากส าหรับระบบราง 3(3-0-6) 
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ตารางเปรียบเทียบองค์ความรู้เฉพาะสาขาในการประกอบวิชาชีพ 
วิศวกรรมควบคุม 
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ตารางเปรียบเทียบองค์ความรู้กับรายวิชา สาขาวิศวกรรมโยธา 
  ความรับผิดชอบหลัก  O  ความรับผิดชอบรอง 

1.องค์ความรู้พ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์

ล าดับ ชื่อวิชา หน่วยกิต ฟิส
ิกส

 ์

เค
มี 

คณิ
ตศ

าส
ตร

์ 

สถ
ิติแ

ละ
คว

าม
น่า

จะ
เป

น็ 

1 09-111-141 แคลคูลัสส าหรับวิศวกร 1 3(3-0-6) 

2 09-111-142 แคลคูลัสส าหรับวิศวกร 2 3(3-0-6) 

3 04-412-201 สถิติวิศวกรรม 3(3-0-6) 

4 04-711-101 เคมีส าหรับวิศวกร 3(3-0-6) 

5 04-711-102 ปฏิบัติการเคมีส าหรบัวิศวกร 1(0-3-1) 

6 09-410-141 ฟิสิกส์ส าหรับวิศวกร 1 3(3-0-6) 

7 09-410-142 ปฏิบัติการฟิสิกส์ส าหรับวิศวกร 1 1(0-3-1) 

8 09-410-143 ฟิสิกส์ส าหรับวิศวกร 2 3(3-0-6) 

9 09-410-144 ปฏิบัติการฟิสิกส์ส าหรับวิศวกร 2 1(0-3-1) 

10 09-111-337 สมการเชิงอนุพันธ์ 3(3-0-6) 

รวม 24 

127 
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ตารางเปรียบเทียบองค์ความรู้กับรายวิชา สาขาวิศวกรรมโยธา 
  ความรับผิดชอบหลัก  O  ความรับผิดชอบรอง 

2.องค์ความรู้พ้ืนฐานทางวิศวกรรม

ล าดับ ชื่อวิชา หน่วยกิต 

กา
รเข

ียน
แบ

บว
ิศว

กร
รม

 

วัส
ดุว

ิศว
กร

รม
 

คอ
มพิ

วเ
ตอ

ร์โ
ปร

แก
รม

 

กล
ศา

สต
ร์ว

ิศว
กร

รม
 

ฝึก
ทัก

ษะ
ทา

งวิ
ศว

กร
รม

พื้น
ฐา

น 

วิศ
วก

รร
มส

 าร
วจ

 

ธร
ณี

วิท
ยา

 

1 04-313-101 กลศาสตร์วิศวกรรม 3(3-0-6)  
2 04-411-102 เขียนแบบวิศวกรรม 3(2-3-5)  
3 04-621-101 การเขียนโปรแกรมคอมพวิเตอร์ 3(2-3-5)  
4 04-720-101 วัสดุวิศวกรรม 3(3-0-6)  
5 04-114-201 ชลศาสตร์ 3(3-0-6) 

6 04-114-302 ปฏิบัติการชลศาสตร์ 1(0-3-1) 

7 04-121-201 การส ารวจ 3(2-3-5) 

8 04-121-202 ปฏิบัติการส ารวจภาคสนาม * S/U  
8 04-110-201 ความแข็งแรงของวัสดุ 1 3(3-0-6) 

9 04-111-201 ธรณีวิทยาส าหรับวิศวกร 2(2-0-4) 

10 04-000-101 การปฏิบัติงานเชิงวิศวกรรม 2(0-3-5) 

11 04-110-204 เขียนแบบวิศวกรรมโยธา 2(0-4-2) 

12 04-411-101 การฝึกพื้นฐานทางวิศวกรรม 3(1-6-4) 

13 04-110-203 ปฏิบัติการทดสอบวัสดุทางวิศวกรรมโยธา 1(0-3-1) 

14 04-111-303 ปฏิบัติการปฐพกีลศาสตร์ 1(0-3-1) 

15 04-113-402 การทดสอบวัสดุการทาง 1(0-3-1) 

รวม 34 
*ปฏิบัตกิารส ารวจภาคสนาม (Surveying Field Camp) ไม่นับหน่วยกิต  การประเมินผลเป็น S และ U
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ตารางเปรียบเทียบองค์ความรู้กับรายวิชา สาขาวิศวกรรมโยธา 
  ความรับผิดชอบหลัก  O  ความรับผิดชอบรอง 

3.องค์ความรู้เฉพาะทางวิศวกรรม

ล าดับ ชื่อวิชา 

หน
่วย

กิต
 

กลุ่มท่ี 1 
วิศวกรรม
โครงสร้าง 

กลุ่มท่ี 2 
วิศวกรรมการก่อสร้างและ

การจัดการ 

กลุ่มท่ี 3 
วิศวกรรมขนส่ง 

กลุ่มท่ี 4 
วิศวกรรมแหล่งน้ า 

กลุ่มท่ี 5 
วิศวกรรมเทคนิค

ธรณี 

ทัก
ษะ

กา
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ัติง
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วิศ
วก
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1 04-110-202 เทคโนโลยีคอนกรีต 2(1-3-3)  

2 04-110-407 วิศวกรรมก่อสร้างและการจัดการ 3(3-0-6)    

3 04-111-202 ปฐพีกลศาสตร์ 3(3-0-6)   

4 04-112-201 ทฤษฎีโครงสร้าง 3(3-0-6) 

5 04-112-302 การวิเคราะห์โครงสร้าง 3(3-0-6) 

6 04-112-303 การออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก 3(3-0-6)   

7 04-112-304 การออกแบบโครงสร้างเหล็กและไม้ 3(3-0-6)   

8 04-113-301 วิศวกรรมการทาง 3(3-0-6)   

9 04-114-404 วิศวกรรมชลศาสตร์ 3(3-0-6) 

10 04-111-401 วิศวกรรมฐานราก 3(3-0-6)   

11 04-113-404 วิศวกรรมขนส่ง 3(3-0-6)  

รวม 32 
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ตารางเปรียบเทียบองค์ความรู้กับรายวิชา สาขาวิศวกรรมโยธา 
  ความรับผิดชอบหลัก  O  ความรับผิดชอบรอง 

3.องค์ความรู้เฉพาะทางวิศวกรรม (ต่อ)

ล าดับ ชื่อวิชา 

หน
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กิต
 

กลุ่มที่ 1 
วิศวกรรมโครงสร้าง 

กลุ่มที่ 2 
วิศวกรรมการกอ่สร้างและการ

จัดการ 
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วิศวกรรมขนสง่ 
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12 04-110-304 Pre-Project 1(1-0-2) 

13 04-110-406 Project 3(1-6-4) 

รวม 4 

14 04-000-301 การเตรียมความพร้อมฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ

1(0-2-1) 

15 04-000-401/403 สหกิจศึกษา/สหกิจตา่งประเทศ 6(0-40-0) 

รวม 7 
กลุ่มวิชาชีพเลือก (ให้เลือกเรียนทั้งหมด 11 หน่วยกิต) 

16 04-110-205 การประมาณและวิเคราะห์ราคาก่อสร้าง 2(1-3-3) 

17 04-114-303 อุทกวิทยา 3(3-0-6) 

18 04-111-402 การออกแบบฐานรากส าหรับระบบราง 3(3-0-6)   

20 04-112-305 การออกแบบคอนกรีตอัดแรง 3(3-0-6)   
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ตารางเปรียบเทียบองค์ความรู้กับรายวิชา สาขาวิศวกรรมโยธา 
  ความรับผิดชอบหลัก  O  ความรับผิดชอบรอง 

3.องค์ความรู้เฉพาะทางวิศวกรรม (ต่อ)

ล าดับ ชื่อวิชา 

หน
่วย

กิต
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วิศวกรรมโครงสร้าง 

กลุ่มที่ 2 
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จัดการ 
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21 04-112-306 หัวข้อคัดสรรทางวิศวกรรมโยธา 3(3-0-6) 

22 04-112-307 ความแข็งแรงของวัสดุ 2 3(3-0-6)  

23 04-112-308 การประยุกต์ใช้คอมพวิเตอร์ในงานวิศวกรรมโยธา 3(3-0-6)   

24 04-112-406 การออกแบบอาคาร 3(3-0-6)   

25 04-112-407 การออกแบบสะพาน 3(3-0-6)   

26 04-112-408 พลศาสตร์ของโครงสร้างเบื้องต้น 3(3-0-6) 

27 04-112-409 การออกแบบโครงสร้างเหล็กโดยวธิีพลาสติก 3(3-0-6)  

28 04-112-410 การออกแบบทางด้านวิศวกรรมโยธา 3(3-0-6)   

29 04-112-411 การออกแบบโครงสร้างชั่วคราว 3(3-0-6)    

30 04-112-412 การวิเคราะห์ไฟไนต์อิลิเมทเบื้องต้น 3(3-0-6) 

31 04-112-413 การวิเคราะห์โครงสร้างด้วยวิธีเมทริกซ์ 3(3-0-6) 

32 04-112-414 การออกแบบชิ้นส่วนส าเร็จรูปเบื้องต้น 3(3-0-6)   
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ตารางเปรียบเทียบองค์ความรู้กับรายวิชา สาขาวิศวกรรมโยธา 
  ความรับผิดชอบหลัก  O  ความรับผิดชอบรอง 

3.องค์ความรู้เฉพาะทางวิศวกรรม (ต่อ)
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33 04-112-415 พื้นฐานงานระบบส าหรับอาคารเบื้องต้น 3(3-0-6)  

34 04-113-403 การออกแบบผิวทาง 3(3-0-6)    

35 04-113-405 วิศวกรรมทางรถไฟ 3(3-0-6)   

36 04-114-305 ชลศาสตร์การไหลในทางน้ าเปิด 3(3-0-6)  

37 04-121-304 การส ารวจเส้นทาง 3(3-0-6)  

38 04-121-305 แผนที่ภาพถา่ยทางอากาศ 3(3-0-6)  

39 04-110-412 การบัญชีและการเงินเพื่องานก่อสร้าง 3(3-0-6)  

40 04-110-413 กฎหมายในงานวิศวกรรมการก่อสร้างและการจัดการ 3(3-0-6)  

41 04-110-414 การบริหารอสังหาริมทรัพย์เบื้องต้น 3(3-0-6)  

42 04-110-415 เศรษฐศาสตร์วิศวกรรมส าหรับวิศวกรโยธา 3(3-0-6)  

43 04-211-204 ระบบไฟฟ้าเบื้องต้นส าหรบัอาคาร 3(3-0-6)  

เลือกเรียนรวม 11 
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ภาคผนวก 
ก ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 
ข ประวัติ ผลงานทางวิชาการ ประสบการณ์การสอนของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
ค ข้อบังคับ ระเบียบ  และประกาศ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา 
ง ตารางเปรียบเทียบ และการเชื่อมโยงผลการเรียนรู้ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ภายใต้กรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และผลการเรียนรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ พ.ศ. 2562 

จ. ตารางแสดงสมรรถนะ 
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ภาคผนวก ก 
ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 
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ภาคผนวก ข 
ประวัติ ผลงานทางวิชาการ  

ประสบการณ์การสอนของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
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ประวัติและผลงานทางวิชาการ 
 

1. ชื่อ-นามสกุล   นายสุธี  ปยะพิพัฒน  

2. ตําแหนง     ผูชวยศาสตราจารย 

3. สังกัดภาค/สาขา/คณะ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา  คณะวิศวกรรมศาสตร   

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลธัญบุร ี

4. ที่อยูปจจุบัน   เลขที่  39  ม.1  ต.คลองหก  อ.ธัญบรุี   

จ.ปทุมธานี  12110   

โทรศัพทที่ทํางาน  0 2549 3410     โทรศัพทมือถือ  095 592 6230 

โทรสาร  0 2549 3412  อีเมลล  suthee.p@en.rmutt.ac.th 

5. ประวัติการศึกษา  

คุณวุฒิ สาขาวิชาที่จบ ปที่จบ สถาบันการศึกษา 

วศ.ม. วิศวกรรมโยธา 4425  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบรุ ี

วศ.บ. วิศวกรรมโยธา 2534 สถาบันเทคโนโลยรีาชมงคล 

6. ประสบการณทํางาน/การสอน 

   ป พ.ศ.   ชื่อหนวยงาน    ตําแหนง 

2563-ปจจุบัน            ภาควิชาวิศวกรรมโยธา                          ประธานหลักสูตรสาขาวิศวกรรมโยธา 

                             คณะวิศวกรรมศาสตร  

                             มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลธัญบุรี                                     

2559-2563 ภาควิชาวิศวกรรมโยธา    รองหัวหนาภาควิชาฝายพัฒนา  

                             คณะวิศวกรรมศาสตร                             นักศึกษา และหัวหนาสาขาวิชา   

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลธัญบุร ี       ปฐพีกลศาสตร 

2547-2549 คณะสถาปตยกรรมศาสตร รักษาการในตําแหนงหัวหนาสาขา

เทคโนโลยีบริหารงานกอสราง       

2549-2547 ภาควิชาครุศาสตรโยธา  รักษาการในตําแหนงหัวหนา 

คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม ภาควิชาครุศาสตรโยธา 

2546-2544 ภาควิชาครุศาสตรโยธา  หัวหนาภาควิชาครุศาสตรโยธา 

คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม 
 

รายวิชาที่สอน 

 - การออกแบบโครงสรางเหลก็และไม  4 หนวยกิต 

 - การออกแบบโครงสรางคอนกรีตเสรมิเหล็ก  4 หนวยกิต 

 - การออกแบบอาคาร    3 หนวยกิต 

 - วิศวกรรมฐานราก    3 หนวยกิต 
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7. ผลงานทางวิชาการ/ตํารา  

-  ผลงานทางวิชาการ 

สุธี ปยะพิพัฒน และ ศุภสิทธิ พงศศิวะสถิตย, 2561. การทดสอบในหองปฏิบัติการดวยแบบจําลองเพื่อ

ตรวจสอบพฤติกรรมการยุบอัดตัวคายน้ําของชั้นดินเหนียวที่ถูกปรับปรุงดวยเสาเข็มดิน

ซีเมนตแบบไมหยั่งลกึกับแผนพื้นดินซเีมนต. วารสารวิศวกรรมศาสตรมหาวิทยาลัยศรนีครินท

รวิโรฒ, ปที่ 13, ฉบับที่ 2, (พฤษภาคม-สิงหาคม), หนา 97-105. 
สุธี ปยะพิพัฒน, 2560. คุณสมบัติดานกําลังและเสนโคงการทรุดตัวของเสาเข็มดินซีเมนตแบบไมหยั่งลกึ

ที่ทําดวยวิธีอยางงาย. วารสารวิศวกรรมศาสตรราชมงคลธัญบุรี , ปที่  15, ฉบับที่  2, 

(กรกฎาคม-ธันวาคม), หนา 59-67. 
สุธี ปยะพิพัฒน, 2559. ความสัมพันธระหวางกําลังรับแรงเฉือนและกําลังรับแรงดัดของดินเหนียว ผสม

ซีเมนตและทราย. วารสารวิศวกรรมศาสตรราชมงคลธัญบุรี, ปที่ 14, ฉบับที่ 2, (กรกฎาคม-

ธันวาคม), หนา 45-54.  
อนิรุทธิ์ โพธิ์สุวรรณ, ศุภสิทธิ พงศศิวะสถิตย และสุธี ปยะพิพัฒน. ผลกระทบของการผสมทรายที่มีผล

ตอกําลังรับแรงเฉือนและกําลังรับแรงดัดของดินซีเมนตผสมทราย. การประชุมวิชาการ

วิศวกรรมโยธาแหงชาติ ครั้งที่  21, โรงแรมบีพี สมิหลา บีช สงขลา จ.สงขลา, 28-30 

มิถุนายน 2559, หนา 243-247. 
ศุภสิทธิ พงศศิวะสถิตย, สมพร มั่นใจ  และสุธี ปยะพิพัฒน, 2558. ผลกระทบของการมีแผนพื้นตอเสน

โคงการทรุดตัวกับเวลาของชั้นดินเหนียวออนที่ถูกปรับปรุงดวยเสาเข็มดินซีเมนตแบบไมหยั่ง

ลึก. วารสารวิศวกรรมศาสตรราชมงคลธัญบุรี, ปที่ 13, ฉบับที่ 12, (กรกฎาคม-ธันวาคม), 

หนา 69-80. 
สุธี ปยะพิพัฒน, พันศักดิ์ จิตรสุวรรณ และ ศุภสิทธิ พงศศิวะสถิตย, 2558. ผลกระทบของแผนพื้นดิน

ซีเมนตตอพฤติกรรมตอบสนองกลไกระหวางเสาเข็มดินซีเมนตแบบไมหยั่งลึกและดินบริเวณ

รอบเสาเข็ม. วารสารวิศวกรรมศาสตรราชมงคลธัญบุรี, ปที่ 13, ฉบับที่ 12, (กรกฎาคม-

ธันวาคม), หนา 81-89. 
 

8. อื่นๆ (ลักษณะงาน/ประสบการณที่เก่ียวของกับสาขาวชิาที่เปดสอน) 

-ไมมี- 
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ประวัติและผลงานทางวิชาการ 
 

1. ชื่อ-นามสกุล   นายกําธรเกียรติ  มุสิเกต 

2. ตําแหนง     ผูชวยศาสตราจารย 

3. สังกัดภาค/สาขา/คณะ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา  คณะวิศวกรรมศาสตร   

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลธัญบุร ี

4. ที่อยูปจจุบัน   เลขที่  39  ม.1  ต.คลองหก  อ.ธัญบรุี   

จ.ปทุมธานี  12110   

โทรศัพทที่ทํางาน  0 2549 3410     โทรศัพทมือถือ  087 380 8222 

โทรสาร  0 2549 3412  อีเมลล  kamtornkiat.m@en.rmutt.ac.th 

5. ประวัติการศึกษา  

คุณวุฒิ สาขาวิชาที่จบ ปที่จบ สถาบันการศึกษา 

Ph.D. Structural Engineering 2558 University of Colorado Boulder, Colorado,  

United State of America 

M.S. Structural Engineering 2552 University of Colorado Boulder, Colorado,  

United State of America 

วศ.ม. วิศวกรรมโยธา 4525  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

วศ.บ. วิศวกรรมโยธา 2543 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

6. ประสบการณทํางาน/การสอน 

   ป พ.ศ.   ชื่อหนวยงาน    ตําแหนง 

2559-ปจจุบัน ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร รองหัวหนาภาควิชาฝายบรหิาร    

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลธัญบุร ี และหัวหนาสาขาวิศวกรรมโครงสราง 

2558-2559 ภาควิชาวิศวกรรมโยธา  คณะวิศวกรรมศาสตร อาจารยประจําภาควิชาวิศวกรรมโยธา 

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลธัญบุร ี

รายวิชาที่สอน 

 - การวิเคราะหโครงสราง   3 หนวยกิต 

 - กําลังวัสด ุ     3 หนวยกิต 

 - การออกแบบโครงสรางเหลก็และไม 4 หนวยกิต  

7. ผลงานทางวิชาการ/ตํารา  

    -  ผลงานทางวิชาการ 

ยอดชาย สีพันดร, กําธรเกียรติ มสุิเกต, สุธีปยะพิพฒัน และ พงศพิชญ ตวนภูษา, “ผลกระทบของอัตราสวน

น้ําตอซีเมนตตอพารามเิตอรการแตกหักของคานคอนกรีตมวลรวมหยาบรีไซเคิลแบบมรีอยบาก,” 

วิศวกรรมสารเกษมบัณฑิต, ปที่ 9, ฉบับที่ 3, หนาที่ 218 – 237, กันยายน-ธันวาคม 2562. (TCI 1) 
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Musiket, K., Vernerey, F. and Xi, Y., “Numerical modeling of fracture failure of recycled 

aggregate concrete beams under high loading rates,” International Journal of 

Fracture, Vol. 203. No. 1-2, pp. 263-276, January 2017. (Scopus) 

Musiket, K., Rosendahl, M., and Xi, Y., “Fracture of Recycled Aggregate Concrete under High 

Loading Rates," Journal of Materials in Civil Engineering, Vol. 28 No. 6, pp.1-10, June 

2016.  (Scopus) 

Vernerey, F., Musiket, K., and Barthelat, F., “Mechanics of fish skin: A computational 

approach for bio-inspired flexible composites,” International Journal of Solids and 

Structures, Vol. 51, No. 1, pp. 274-283, January 2014. (Scopus) 

 

8. อื่นๆ (ลักษณะงาน/ประสบการณที่เก่ียวของกับสาขาวชิาที่เปดสอน) 

-ไมมี-  
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ประวัติและผลงานทางวิชาการ 

 
1. ชื่อ-นามสกุล   นายบุญชัย  ผึ้งไผงาม 

2. ตําแหนง     ผูชวยศาสตราจารย 

3. สังกัดภาค/สาขา/คณะ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา  คณะวิศวกรรมศาสตร   

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลธัญบุร ี

4. ที่อยูปจจุบัน   เลขที่  39  ม.1  ต.คลองหก  อ.ธัญบรุี   

จ.ปทุมธานี  12110   

โทรศัพทที่ทํางาน  0 2549 3410     โทรศัพทมือถือ  089 783 0318 

โทรสาร  0 2549 3412  อีเมลล  boonchai.p@en.rmutt.ac.th 

5. ประวัติการศึกษา  

คุณวุฒิ สาขาวิชาที่จบ ปที่จบ สถาบันการศึกษา 

ปร.ด. วิศวกรรมโยธา 2552 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบรุ ี

วศ.ม. วิศวกรรมโยธา 4525  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบรุ ี

วศ.บ. วิศวกรรมการกอสราง 2541 สถาบันเทคโนโลยพีระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 

6. ประสบการณทํางาน/การสอน 

   ป พ.ศ.   ชื่อหนวยงาน    ตําแหนง 

2559-ปจจุบัน ภาควิชาวิศวกรรมโยธา    รองหัวหนาภาควิชาฝายวิชาการ   

คณะวิศวกรรมศาสตร    

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลธัญบุร ี

2557-2558   ภาควิชาวิศวกรรมโยธา อาจารยพเิศษวิชา  

คณะวิศวกรรมศาสตร   Engineering Mechanics I 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบรุ ี

2551-2552 Duke University สหรัฐอเมรกิา  Visiting scholar 

รายวิชาที่สอน 

 - ทฤษฎีโครงสราง    3 หนวยกิต 

 - กําลังวัสด ุ     3 หนวยกิต 

 - การออกแบบโครงสรางเหลก็และไม 4 หนวยกิต  
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7. ผลงานทางวิชาการ/ตํารา  

    -  ผลงานทางวิชาการ 

Phungpaingam, B.  and Chantarakunmanee, N. , 2019, Effect of internal bilinear 

rotational spring joint on behavior of VAL elastica, IC-SEI 2019, 7-9th August 

2019, Deevana Hotel & Resort Krabi, pp.88-91. 

Phungpaingam, B, and Chucheepsakul, S., “Postbuckling behavior of variable-arc-length 

elastica connected with a rotational spring joint including the effect of 

configurational force”, Meccanica, Vol. 53, No. 10, pp. 2619-2636, August 2018. 

(ISI & SCOPUS) 

ศรัณย ชุมกลัด และ บุญชัย ผึ้งไผงาม, “ผลกระทบของปลายยื่นของอิลาสติกคาที่มีความยาวสวนโคง

แปรเปลี่ยนไดโดยมีแรงกระทําภายใตน้ําหนักบรรทุกของตัวเอง,” การประชุมทางวิชาการ

วิศวกรรมโยธาแหงชาติครั้งที่  22 (NCCE22), จ.นครราชสีมา, 18-20 กรกฎาคม 2560, 

หนาที่ 17-23. 

มานะชัย สุวรรณ และ บุญชัย ผึ้งไผงาม, “ผลของจุดตานทานการหมุนตอพฤติกรรมการแอนตัวมาก

ของคานที่มีความยาวสวนโคงแปรเปลี่ยนไดภายใตแรงกระทําแบบจุด,” การประชุมทาง

วิชาการวิศวกรรมโยธาแหงชาติครั้งที่ 22 (NCCE22), จ.นครราชสีมา, 18-20 กรกฎาคม 

2560, หนาที่ 234-240. 

สุรชัย ทรัพยเพิ่ม และบุญชัย ผึ้งไผงาม, “การประยุกตใชวิธีการแปลงเชิงอนุพันธสําหรับศึกษา

พฤติกรรมหลังการโกงเดาะของเสายื่นภายใตแรงแระทําที่ปลาย,” วารสารวิจัยและพัฒนา 

มจธ, ปที่ 40 ฉบับที่ 1, หนา 73-90, มกราคม - มีนาคม 2560. (TCI 1) 

พีรสิทธิ์ มหาสุวรรณชัย, ชัยณรงค อธิสกุล, สมชาย ชูชีพสกุล และ บุญชัย ผึ้งไผงาม, “ผลกระทบของ

ความไมเปนเชิงเสนของวัสดุตอการโกงตัวมากของคานยื่นที่ทําจากวัสดุแบบเจนเนอรรัลไลซ

ลุดวิกภายใตแรงดึงรั้งจากเคเบิล,” วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ, ปที่ 39, ฉบับที่ 4, หนา 

511-531. ตุลาคม- ธันวาคม 2559. (TCI 1) 

Phungpaingam, B., Virgin, L.N. and Chucheepsakul, S., “Snap-Through Phenomenon and 

Self-Contact of Spatial Elastica Subjected to Mid-Torque,”International Journal 

of Applied Mechanics, Vol. 7, No. 4, pp. 1-28. August 2015. (ISI & SCOPUS) 

 

8. อื่นๆ (ลักษณะงาน/ประสบการณที่เก่ียวของกับสาขาวชิาที่เปดสอน) 

-ไมมี- 
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ประวัติและผลงานทางวิชาการ 
 

1. ชื่อ-นามสกุล   นายอมเรศ  บกสุวรรณ 

2. ตําแหนง     อาจารยประจํา 

3. สังกัดภาค/สาขา/คณะ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา  คณะวิศวกรรมศาสตร   

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลธัญบุร ี

4. ที่อยูปจจุบัน   เลขที่  39  ม.1  ต.คลองหก  อ.ธัญบรุี  จ.ปทมุธานี  12110   

โทรศัพทที่ทํางาน  0 2549 3410     โทรศัพทมือถือ  087 065 3479 

โทรสาร  0 2549 3412  อีเมลล  - 

5. ประวัติการศึกษา  

คุณวุฒิ สาขาวิชาที่จบ ปที่จบ สถาบันการศึกษา 

วศ.ม. วิศวกรรมแหลงน้ํา 4725  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

วศ.บ. วิศวกรรมโยธา 2541 สถาบันเทคโนโลยรีาชมงคล 

6. ประสบการณทํางาน/การสอน 

   ป พ.ศ.   ชื่อหนวยงาน    ตําแหนง 

2558-ปจจุบัน ภาควิชาวิศวกรรมโยธา    หัวหนางานเทคโนโลยีการศึกษา  

คณะวิศวกรรมศาสตร   และอาจารยประจําภาควิชา   

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลธัญบุร ี วิศวกรรมโยธา 

2556-2558 ภาควิชาวิศวกรรมโยธา    หัวหนางานฯ ฝายพฒันานักศึกษา 

คณะวิศวกรรมศาสตร   และอาจารยประจําภาควิชา   

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลธัญบุร ี วิศวกรรมโยธา 

2553-2556 ภาควิชาวิศวกรรมโยธา    หัวหนาธุรการภาควิชา 

คณะวิศวกรรมศาสตร   และอาจารยประจําภาควิชา   

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลธัญบุร ี วิศวกรรมโยธา 

รายวิชาที่สอน 

 - ชลศาสตร     3 หนวยกิต 

 - วิศวกรรมชลศาสตร   3 หนวยกิต 

 - อุทกวิทยา     3 หนวยกิต 
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7. ผลงานทางวิชาการ/ตํารา  

    -  ผลงานทางวิชาการ 

ธรรมศักดิ์ โรจนวิรุฬห,สัญญา สิริวิทยาปกรณ, อรวรรณ โรจนวิรุฬห, อมเรศ บกสุวรรณ, สุคม ลิปเลิศ. 

“การบําบัดสีและซีโอดีของน้ําเสียจากอุตสาหกรรมฟอกยอมดวยกระบวนการโฟโตคะตะลิ

ติก”. วารสารคณะวิศวกรรมศาสตร ราชมงคลธัญบุรี, ปที่ 15, ฉบับที่ 2, เดือนกรกฎาคม – 

ธันวาคม 2560, หนา 29-40. 

8. อื่นๆ (ลักษณะงาน/ประสบการณที่เก่ียวของกับสาขาวชิาที่เปดสอน) 

-ไมมี- 
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ประวัติและผลงานทางวิชาการ 
 

1. ชื่อ-นามสกุล   นายศุภกร  ศิรพจนกุล 

2. ตําแหนง     อาจารยประจํา 

3. สังกัดภาค/สาขา/คณะ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา  คณะวิศวกรรมศาสตร   

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลธัญบุร ี

4. ที่อยูปจจุบัน   เลขที่  39  ม.1  ต.คลองหก  อ.ธัญบรุี  จ.ปทมุธานี  12110   

โทรศัพทที่ทํางาน  0 2549 3410     โทรศัพทมือถือ  086 532 5498 

โทรสาร  0 2549 3412  อีเมลล  - 

5. ประวัติการศึกษา  

คุณวุฒิ สาขาวิชาที่จบ ปที่จบ สถาบันการศึกษา 

วศ.ม. วิศวกรรมแหลงน้ํา 4725  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

วศ.บ. วิศวกรรมโยธา 2541 สถาบันเทคโนโลยรีาชมงคล 

6. ประสบการณทํางาน/การสอน 

   ป พ.ศ.   ชื่อหนวยงาน    ตําแหนง 

2547-ปจจุบัน ภาควิชาวิศวกรรมโยธา    อาจารยประจําภาควิชา 

คณะวิศวกรรมศาสตร    

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลธัญบุร ี

รายวิชาที่สอน 

 - ชลศาสตร     3 หนวยกิต 

 - วิศวกรรมชลศาสตร   3 หนวยกิต 

 - การปฏิบัติการวิศวกรรมชลศาสตร  1 หนวยกิต 

7. ผลงานทางวิชาการ/ตํารา  

Matharit Namsai, Suphakorn Sirapojanakul, Nathamon Phanomphongphaisarn Ruetaitip 

Mama   Seree Chanyotha and Butsawan Bidorn  . THE CHARACTERISTICS OF 

SEDIMENT TRANSPORT IN THE UPPER AND MIDDLE YOM RIVER, THAILAND.  

International Conference on “Water Management and Climate Change towards 

Asia’ s Water-Energy-Food Nexus and SDGs”  23– 25 January 2019, Bangkok, 
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8. อื่นๆ (ลักษณะงาน/ประสบการณที่เก่ียวของกับสาขาวชิาที่เปดสอน) 

-ไมมี- 
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ภาคผนวก ค 
ข้อบังคับ ระเบียบ  และประกาศ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา 

- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี  พ.ศ. 2550
- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ว่าด้วยการจัดการระบบสหกิจศึกษา  พ.ศ. 2550
- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี

(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556
- ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษ

ของนักศึกษาระดับปริญญาตรีก่อนส าเร็จการศึกษา  พ.ศ. 2560
- ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษ

ของนักศึกษาระดับปริญญาตรีก่อนส าเร็จการศึกษา  (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562
- ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ว่าด้วยการเทียบโอนผลการเรียน  พ.ศ. 2562
- ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง เกณฑ์การวัดและประเมินผลการศึกษา

ระดับปริญญาตรี



หนา   ๒๓ 
เลม   ๑๒๔   ตอนพเิศษ   ๖๖   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑   มิถุนายน   ๒๕๕๐ 
 

ขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี 

พ.ศ.  ๒๕๕๐ 

ตามที่ไดมีพระราชบัญญัติจัดต้ังมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล  เพื่อใหการดําเนินการจัด
การศึกษาเปนไปดวยความเรียบรอย  สอดคลองกับสภาพสังคมที่ เปลี่ยนแปลงไป  มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  จึงเห็นควรจัดทําขอบังคับวาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรีข้ึน 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๑๗  (๒)  แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พ.ศ.  ๒๕๔๘  และมติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  ในการประชุมคร้ังที่  ๓/๒๕๕๐ 
เมื่อวันที่  ๕  เดือน  กุมภาพันธ  พ.ศ.  ๒๕๕๐  จึงออกขอบังคับไวดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ขอบังคับนี้เรียกวา  “ขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  วาดวย
การศึกษาระดับปริญญาตรี  พ.ศ.  ๒๕๕๐” 

ขอ ๒ ขอบังคับนี้ใหมีผลใชบังคับนับแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป 
ขอ ๓ บรรดาขอบังคับ  ระเบียบ  คําส่ัง  หรือประกาศอื่นใด  ในสวนที่กําหนดไวแลวใน

ขอบังคับนี้  หรือซ่ึงขัดหรือแยงกับขอบังคับนี้  ใหใชขอบังคับนี้แทน 
ขอ ๔ ในขอบังคับนี้ 
“มหาวิทยาลัย”  หมายความวา  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
“สภามหาวิทยาลัย”  หมายความวา  สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
“อธิการบดี”  หมายความวา  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
“คณะ”  หมายความวา  สวนราชการระดับคณะ  วิทยาเขต  หรือสวนราชการที่ เรียกชื่อ 

เปนอยางอื่นแตมีฐานะเทียบเทาคณะ  วิทยาเขต  ที่มีการจัดการเรียนการสอน 
“คณบดี”  หมายความวา  หัวหนาสวนราชการระดับคณะ  วิทยาเขต  หรือหัวหนาสวนราชการ

ที่เรียกชื่อเปนอยางอื่นแตมีฐานะเทียบเทาคณะ  วิทยาเขต  ที่มีการจัดการเรียนการสอน 
“นักศึกษา”  หมายความวา  ผูที่เขารับการศึกษาระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 

ราชมงคลธัญบุรี 
“คณะกรรมการประจําคณะ”  หมายความวา  คณะกรรมการประจําคณะของแตละคณะใน

สังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 



หนา   ๒๔ 
เลม   ๑๒๔   ตอนพเิศษ   ๖๖   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑   มิถุนายน   ๒๕๕๐ 
 

“ภาควิชา”  หมายความวา  ภาควิชาที่มีการจัดการเรียนการสอนในแตละคณะและใหหมาย
รวมถึงหนวยงานที่เรียกชื่อเปนอยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาภาควิชา 

“หัวหนาภาควิชา”  หมายความวา  หัวหนาภาควิชาที่มีการจัดการเรียนการสอนในแตละคณะ
และใหหมายรวมถึงหัวหนาหนวยงานที่เรียกชื่อเปนอยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาภาควิชา 

“แผนการเรียน”  หมายความวา  แผนการจัดการเรียนการสอนในแตละภาคการศึกษาของ 
แตละหลักสูตรที่ไดรับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย 

“อาจารยที่ปรึกษา”  หมายความวา  อาจารยประจําในคณะซึ่งคณบดีมอบหมายใหทําหนาที่ให
คําแนะนําปรึกษา  ติดตามผลเกี่ยวกับการศึกษา  ตักเตือนและดูแลความประพฤติตลอดจนรับผิดชอบ
ดูแลแผนการเรียนของนักศึกษา 

“อาจารยผูสอน”  หมายความวา  ผูที่มีหนาที่รับผิดชอบสอนรายวิชาในระดับปริญญา 
ขอ ๕ ใหอธิการบดีรักษาการตามขอบังคับนี้  และมีอํานาจวินิจฉัยตีความตลอดจนออก

ประกาศเพื่อใหการปฏิบัติตามขอบังคับนี้เปนไปดวยความเรียบรอย  ทั้งนี้คําวินิจฉัยใหถือเปนที่สุด 

หมวด  ๑ 
การรับเขาศึกษา 

ขอ ๖ ผูที่จะสมัครเขาเปนนักศึกษาตองมีคุณสมบัติและลักษณะดังนี้ 
(๑) เปนผูมีคุณวุฒิการศึกษาตามที่กําหนดไวในหลักสูตร 
(๒) ไมเปนคนวิกลจริตหรือโรคติดตอรายแรง  โรคที่สังคมรังเกียจ  หรือโรคที่จะเปน

อุปสรรค  ตอการศึกษา 
(๓) ไมเปนผูมีความประพฤติเส่ือมเสียอยางรายแรง 
ขอ ๗ การคัดเลือกผูสมัครเขาเปนนักศึกษาใหเปนไปตามระเบียบการสอบคัดเลือกเขาศึกษา

ตอระดับปริญญาของมหาวิทยาลัย  หรือการคัดเลือกตามวิธีการที่มหาวิทยาลัยกําหนด 
ขอ ๘ ผูที่ผานการคัดเลือกเขาศึกษา  จะมีสถานภาพเปนนักศึกษาเมื่อไดข้ึนทะเบียนและ

ชําระเงิน  คาลงทะเบียนเรียนและคาธรรมเนียมตามประกาศของมหาวิทยาลัย  พรอมนําสงหลักฐาน
เกี่ยวกับการขอขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษาดวยตนเองตามวัน  เวลา  และสถานที่ที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

หากผูผานการคัดเลือกเขาศึกษาไมมาข้ึนทะเบียนเปนนักศึกษาเปนอันหมดสิทธิ์ที่จะเขาเปน
นักศึกษา  เวนแตจะมีเหตุจําเปนและไดรับอนุมัติจากอธิการบดีหรือผูไดรับมอบหมาย 



หนา   ๒๕ 
เลม   ๑๒๔   ตอนพเิศษ   ๖๖   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑   มิถุนายน   ๒๕๕๐ 
 

นักศึกษาที่ข้ึนทะเบียนแลวตองทําบัตรประจําตัวนักศึกษาของมหาวิทยาลัยทุกคน 

หมวด  ๒ 
ระบบการศึกษา 

ขอ ๙ มหาวิทยาลัยจัดระบบการศึกษาตามหลักเกณฑดังนี้ 
(๑) มหาวิทยาลัยจัดการศึกษาโดยการประสานงานดานวิชาการระหวางคณะหรือภาควิชา

คณะใดหรือภาควิชาใด  ที่มีหนาที่เกี่ยวกับวิชาการดานใดใหจัดการศึกษาในวิชาการดานนั้นแกนักศึกษา
ทุกคน  ทั้งมหาวิทยาลัย 

(๒) มหาวิทยาลัยจัดการศึกษาภาคการศึกษาปกติโดยใชระบบทวิภาคเปนหลัก  ในป
การศึกษาหนึ่ง  จะแบงออกเปนสองภาคการศึกษาซึ่งเปนภาคการศึกษาบังคับ  แบงออกเปนภาค
การศึกษาที่หนึ่ง  และภาคการศึกษาที่สอง  มีระยะเวลาศึกษาไมนอยกวาสิบหาสัปดาหตอหนึ่งภาค
การศึกษา  ทั้งนี้ไมรวมเวลาสําหรับการสอบดวย 

(๓) มหาวิทยาลัยอาจเปดภาคการศึกษาฤดูรอนเพิ่มเปนภาคการศึกษาที่ไมบังคับ  มีระยะเวลา
ศึกษาไมนอยกวาเจ็ดสัปดาห  ทั้งนี้ไมรวมเวลาสําหรับการสอบดวย  แตใหมีจํานวนชั่วโมงเรียนของแตละ
รายวิชาเทากับหนึ่งภาคการศึกษาปกติ 

(๔) การกําหนดปริมาณการศึกษาของแตละรายวิชาใหกําหนดเปนหนวยกิตตามลักษณะการ
จัดการเรียนการสอน  ดังนี้ 

 (ก) รายวิชาภาคทฤษฎี  ใชเวลาบรรยายหรืออภิปรายปญหา  ๑  ชั่วโมงตอสัปดาห  
ตลอดหนึ่งภาคการศึกษาปกติ  หรือจํานวนชั่วโมงรวมไมนอยกวา  ๑๕  ชั่วโมง  ใหนับเปนหนึ่งหนวยกิต 

 (ข) รายวิชาภาคปฏิบัติ  ใชเวลาฝกหรือทดลอง  ๒  -  ๓  ชั่วโมงตอสัปดาห  ตลอดหนึ่ง
ภาคการศึกษาปกติ  หรือจํานวนชั่วโมงรวม  ระหวาง  ๓๐  -  ๔๕  ชั่วโมง  ใหนับเปนหนึ่งหนวยกิต 

 (ค) การฝกงาน  หรือการฝกภาคสนามที่ใชเวลาฝกไมนอยกวา  ๔๕  ชั่วโมงตอภาค
การศึกษาปกติ  ใหนับเปนหนึ่งหนวยกิต 

 (ง) การทําโครงงานหรือกิจกรรมการเรียนอื่นใดตามที่ไดรับมอบหมายที่ใชเวลาทํา
โครงงานหรือกิจกรรมนั้น  ๆ  ไมนอยกวา  ๔๕  ชั่วโมงตอภาคการศึกษาปกติ  ใหนับเปนหนึ่งหนวยกิต 

 (จ) การศึกษาบางรายวิชาที่มีลักษณะเฉพาะ  มหาวิทยาลัยอาจกําหนดหนวยกิตโดยใช
หลักเกณฑอื่นไดตามความเหมาะสม 
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(๕) นักศึกษาตองมีเวลาศึกษาในแตละรายวิชาไมนอยกวารอยละแปดสิบของเวลาศึกษา
ตลอดภาคการศึกษาจึงจะมีสิทธิ์สอบในรายวิชานั้น   กรณีที่ เวลาศึกษาไมถึงรอยละแปดสิบอัน
เนื่องมาจากเหตุสุดวิสัยจะตองไดรับอนุญาตจากอาจารยผูสอนประจํารายวิชานั้นและรายงานใหคณบดี
ทราบ 

หมวด  ๓ 
การลงทะเบียนเรียน 

ขอ ๑๐ นักศึกษาตองลงทะเบียนเรียนโดยปฏิบัติตามหลักเกณฑที่มหาวิทยาลัยกําหนดดังนี้ 
(๑) นักศึกษาตองลงทะเบียนเรียนในรายวิชาที่กําหนดในแตละภาคการศึกษาใหเสร็จกอนวัน

เปดภาคการศึกษานั้น  ตามระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนด 
(๒) การลงทะเบียนเรียนรายวิชาใดตองไดรับความเห็นชอบจากอาจารยที่ปรึกษา  และเปนไป

ตามขอกําหนดของหลักสูตรและขอกําหนดของคณะที่นักศึกษาสังกัด  หากฝาฝนจะถือวาการ
ลงทะเบียนเรียน  ดังกลาวเปนโมฆะ 

(๓) การลงทะเบียนเรียนในแตละภาคการศึกษาปกติ  นักศึกษาจะตองลงทะเบียนเรียน 
ไมตํ่ากวา  ๙  หนวยกิต  แตไมเกิน  ๒๒  หนวยกิต  สําหรับภาคการศึกษาภาคฤดูรอนลงทะเบียนเรียนได
ไมเกิน  ๙  หนวยกิต  ยกเวนในกรณีที่แผนการเรียนของหลักสูตรไดกําหนดไวเปนอยางอื่น  ใหปฏิบัติตาม
แผนการเรียนที่กําหนดไวในหลักสูตรนั้น 

(๔) การลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาปกติที่มีจํานวนหนวยกิตมากกวา  ๒๒  หนวยกิต  
แตไมเกิน  ๒๕  หนวยกิตหรือนอยกวา  ๙  หนวยกิต  ตองขออนุมัติคณบดีและไดเพียงหนึ่งภาค
การศึกษา  ยกเวนภาคการศึกษาสุดทายที่นักศึกษาจะสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร  และมีหนวยกิต
เหลืออยูไมเกิน  ๒๕  หนวยกิต  หรือนอยกวา  ๙  หนวยกิต  อาจขออนุมัติคณบดี  เปนการเฉพาะรายได
อีกหนึ่งภาคการศึกษาปกติ 

(๕) นักศึกษาที่ไดลงทะเบียนเรียนกอนวันเปดภาคการศึกษาแลว  แตมีประกาศภายหลังวา  
พนสภาพเนื่องจากผลการเรียนในภาคการศึกษากอน  ใหถือวาผลการลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษา  
ถัดมาเปนโมฆะ  ไมมีผลผูกพันมหาวิทยาลัย  และนักศึกษามีสิทธิ์ขอคืนเงินคาบํารุงการศึกษา  
คาลงทะเบียน  คาธรรมเนียมการศึกษาซึ่งไดชําระในภาคการศึกษาที่เปนโมฆะ 



หนา   ๒๗ 
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(๖) สําหรับภาคการศึกษาปกติ  หรือภาคการศึกษาฤดูรอน  นักศึกษาตองลงทะเบียนเรียน  
และชําระเงินตามระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนด  นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนและชําระเงินหลังวันที่
มหาวิทยาลัยกําหนดไว  จะตองชําระเงินคาธรรมเนียมเพิ่มเติมเปนคาปรับตามประกาศมหาวิทยาลัย 

 ในภาคการศึกษาปกติหากนักศึกษาไมลงทะเบียนเรียนและไมชําระเงิน  มหาวิทยาลัยจะ
ถอนชื่อนักศึกษาผูนั้นออกจากทะเบียนนักศึกษา 

(๗) ในภาคการศึกษาปกติ  หากนักศึกษาไมไดลงทะเบียนเรียน  และประสงคจะขอรักษา
สภาพ  การเปนนักศึกษาเพื่อลาพักการศึกษาหรือปรับคาระดับคะแนนใหย่ืนคํารองตอคณบดี  เมื่อไดรับ
อนุมัติแลวใหนําไปย่ืนตอสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน  ภายในสามสิบวันนับจากวันเปดภาค
การศึกษานั้น  และตองชําระเงินคาธรรมเนียมเพื่อรักษาสภาพการเปนนักศึกษา  หากไมปฏิบัติดังกลาว
มหาวิทยาลัยจะถอนชื่อนักศึกษาผูนั้นออกจากทะเบียนนักศึกษา 

(๘) สําหรับภาคการศึกษาฤดูรอนนักศึกษาจะตองลงทะเบียนเรียนและชําระเงินตามระยะเวลา
ที่มหาวิทยาลัยกําหนด  หากไมปฏิบัติดังกลาวนักศึกษาไมมีสิทธิ์เขาศึกษาและถือวาการลงทะเบียนเรียน
ในภาคการศึกษาฤดูรอนนั้นเปนโมฆะ 

(๙) ใหอธิการบดีมีอํานาจอนุมัติใหนักศึกษาผูถูกถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษาตาม  (๖)
(๗)  กลับเขาเปนนักศึกษาใหมไดเปนกรณีพิเศษ  เมื่อมีเหตุผลอันสมควรโดยใหถือระยะเวลาที่ถูกถอน
ชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษาเปนระยะเวลาพักการศึกษา  ทั้งนี้ตองไมพนกําหนดระยะเวลาหนึ่งป 
นับจากวันที่นักศึกษาผูนั้นถูกถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  โดยนักศึกษาตองชําระเงินคาธรรมเนียม
เสมือนเปนผูลาพัก  การศึกษารวมทั้งคาคืนสภาพการเปนนักศึกษา  และคาธรรมเนียมอื่นใดที่คางชําระ
ตามประกาศมหาวิทยาลัย 

ขอ ๑๑ กรณีที่มหาวิทยาลัยมีเหตุอันควรอาจประกาศงดการสอนรายวิชาใดรายวิชาหนึ่ง  
หรือจํากัดจํานวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาใดก็ได 

การเปดรายวิชาเพิ่มหรือปดรายวิชาใดตองกระทําภายในสองสัปดาหแรกนับจากวันเปดภาค
การศึกษาปกติ  หรือภายในสัปดาหแรกนับจากวันเปดภาคการศึกษาฤดูรอน 

ขอ ๑๒ การลงทะเบียนเรียนในรายวิชาที่มีวิชาบังคับกอนมีหลักเกณฑดังนี้ 
(๑) การลงทะเบียนเรียนรายวิชาหนึ่งวิชาใดที่มีวิชาบังคับกอน  นักศึกษาจะตองสอบไดวิชา

บังคับกอน  หากฝาฝนจะถือวาการลงทะเบียนเรียนรายวิชานั้น  เปนโมฆะ  เวนแตจะไดรับอนุมัติจาก



หนา   ๒๘ 
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คณบดีกอนการลงทะเบียนเรียน  และจะตองเปนนักศึกษาปสุดทายของหลักสูตรที่จะสําเร็จการศึกษาใน
ปการศึกษานั้น 

(๒) นักศึกษาอาจลงทะเบียนเรียนรายวิชาตอเนื่องควบคูกับรายวิชาบังคับกอนที่เคยลงทะเบียน
เรียนแลวผลการสอบไมผาน  โดยความเห็นชอบของอาจารยที่ปรึกษา  ทั้งนี้  ผลการเรียนของรายวิชา
ตอเนื่องจะไมเปนโมฆะ  ไมวาผลการเรียนของรายวิชาบังคับกอนจะสอบผานหรือไม  ใหนําผลการเรียน
ของรายวิชาที่สอบผานมาคํานวณคะแนนเฉลี่ยสะสมตามปกติ  เวนแตรายวิชาที่หลักสูตรกําหนดไวเปน
อยางอื่นใหถือปฏิบัติตามที่กําหนดไวในหลักสูตรนั้น 

(๓) นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาตอเนื่องควบคูกับรายวิชาบังคับกอน  หากงดเรียน
รายวิชาบังคับกอน  จะตองงดเรียนรายวิชาตอเนื่องในคราวเดียวกันดวย  หากไมงดเรียนรายวิชาตอเนื่อง
จะถือวาการลงทะเบียนเรียนรายวิชาตอเนื่องนั้นเปนโมฆะ 

ขอ ๑๓ มหาวิทยาลัยกําหนดหลักเกณฑการลงทะเบียนเรียนขามสถานศึกษาดังนี้ 
(๑) นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนขามสถานศึกษาไดในแตละภาคการศึกษา  หากเปนการ  

ลงทะเบียนเรียนเพื่อเพิ่มพูนความรู  ประเภทไมนับหนวยกิต 
(๒) นักศึกษาที่ประสงคจะลงทะเบียนเรียนขามสถานศึกษาเพื่อนับหนวยกิตในหลักสูตร

จะตอง  เปนไปตามเงื่อนไข  ดังนี้ 
 (ก) เปนนักศึกษาภาคการศึกษาสุดทายที่จะสําเร็จการศึกษา  และรายวิชาที่จะเรียน 

ไมเปดสอนในภาคการศึกษานั้น 
 (ข) รายวิชาที่จะลงทะเบียนเรียนในสถานศึกษาอื่น  จะตองเทียบไดกับรายวิชาตาม

หลักสูตร  ของมหาวิทยาลัย  การเทียบใหอยูในดุลยพินิจของภาควิชาและคณะเจาของรายวิชา  โดยถือ
เกณฑเนื้อหาและจํานวนหนวยกิตเปนหลัก  สวนการอนุมัติใหลงทะเบียนเรียนขามสถานศึกษาใหเปน
อํานาจของคณบดีที่นักศึกษาสังกัดอยู 

(๓) การเรียนขามสถานศึกษา  ใหนักศึกษาย่ืนคํารองขอเรียนขามสถานศึกษาตอคณบดี 
เพื่อพิจารณา  และนักศึกษาชําระเงินตามประกาศที่มหาวิทยาลัยกําหนดไวใหเรียบรอย  หลังจากนั้น 
จึงไปดําเนินการ  ณ  สถานศึกษาที่นักศึกษาตองการลงทะเบียนเรียนขามสถานศึกษา 

(๔) กรณีนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาอื่นมีความประสงคจะเรียนขามสถานศึกษาใหปฏิบัติ
ตามประกาศของมหาวิทยาลัย 



หนา   ๒๙ 
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ขอ ๑๔ นักศึกษาอาจขอเพิ่มหรือถอนรายวิชาไดโดยตองดําเนินการดังนี้ 
(๑) การขอเพิ่มรายวิชา  ตองกระทําภายในสัปดาหแรกของภาคการศึกษาปกติ  และภาค

การศึกษาฤดูรอน 
(๒) การถอนรายวิชา  ใหมีผลดังนี้ 
 (ก) ถาถอนรายวิชาภายในสัปดาหแรกของภาคการศึกษาปกติ  และภาคการศึกษา 

ฤดูรอน  รายวิชานั้นจะไมปรากฏในใบแสดงผลการศึกษา 
 (ข) ถาถอนรายวิชาเมื่อพนกําหนดสัปดาหแรก  แตยังอยูภายในสิบสองสัปดาหของภาค

การศึกษาปกติ  หรือเมื่อพนกําหนดสัปดาหแรก  แตยังอยูภายในหาสัปดาหแรกของภาคการศึกษา 
ฤดูรอน  จะตองไดรับความเห็นชอบจากอาจารยที่ปรึกษา  โดยรายวิชานั้นจะปรากฏในใบแสดงผล
การศึกษา  ซ่ึงจะไดระดับคะแนนถอนรายวิชา  หรือ  ถ  และเมื่อพนกําหนดการถอนรายวิชาแลว
นักศึกษาจะถอนการลงทะเบียนเฉพาะรายวิชาไมได 

(๓) การลงทะเบียนเรียนรายวิชาเพิ่มจนมีจํานวนหนวยกิตสูงกวา  หรือการถอนรายวิชา 
จนเหลือจํานวนหนวยกิตตํ่ากวาที่ระบุไวในขอ  ๙  (๔)  จะทํามิได  หากฝาฝนจะถือวาการลงทะเบียนเรียน
ดังกลาวเปนโมฆะ  เวนแตจะมีเหตุผลอันควรและไดรับอนุมัติจากคณบดี 

หมวด  ๔ 
การลาของนักศึกษา 

ขอ ๑๕ นักศึกษามีสิทธิ์ลาพักการศึกษาในระหวางการศึกษาดังนี้ 
(๑) การลาพักการศึกษาเปนการลาพักทั้งภาคการศึกษา  และถาไดลงทะเบียนไปแลว  ให

ยกเลิกการลงทะเบียนเรียน  โดยรายวิชาที่ไดลงทะเบียนเรียนทั้งหมดในภาคการศึกษานั้น  จะไมปรากฏ
ในใบแสดงผลการศึกษา  แตหากเปนการลาพักการศึกษาหลังจากสัปดาหที่สิบสองในระหวางภาค
การศึกษาปกติ  หรือสัปดาหที่หกในระหวางภาคการศึกษาฤดูรอนใหบันทึกระดับคะแนนถอนรายวิชา  
หรือ  ถ 

(๒) การขอลาพักการศึกษา  ใหแสดงเหตุผลความจําเปนพรอมกับมีหนังสือย่ืนตอคณบดี 
(๓) นักศึกษาอาจย่ืนคํารองตอคณบดี  เพื่อขออนุญาตลาพักการศึกษาไดไมเกินสองภาค

การศึกษาปกติ  ดังกรณีตอไปนี้ 
 (ก) ถูกเกณฑหรือระดมเขารับราชการทหารกองประจําการ 
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 (ข) ไดรับทุนแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหวางประเทศหรือทุนอื่นใดซึ่งมหาวิทยาลัย
เห็นสมควรสนับสนุน 

 (ค) ประสบอุบัติเหตุ  ภยันตราย  หรือเจ็บปวย  จนตองพักรักษาตัวตามคําส่ังแพทยเปน
เวลานานเกินกวารอยละย่ีสิบของเวลาศึกษาทั้งหมด  โดยมีใบรับรองแพทย 

 (ง) มีความจําเปนสวนตัว  โดยนักศึกษาผูนั้นไดศึกษาในมหาวิทยาลัยมาแลวไมนอยกวา  
หนึ่งภาคการศึกษา 

(๔) ในภาคการศึกษาแรกที่ข้ึนทะเบียนเปนนักศึกษาของมหาวิทยาลัย  นักศึกษาจะลาพัก
การศึกษาไมได  เวนแตจะไดรับอนุมัติจากอธิการบดี  เปนกรณีพิเศษ 

(๕) ในการลาพักการศึกษา  นักศึกษาจะลาพักการศึกษาเกินกวาสองภาคการศึกษาปกติ
ติดตอกัน  ไมได  เวนแตจะไดรับอนุมัติจากอธิการบดีเปนกรณีพิเศษ 

(๖) นักศึกษาจะตองชําระคารักษาสภาพการเปนนักศึกษาตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
ทุกภาคการศึกษาที่ไดรับอนุมัติใหลาพักการศึกษา  หากไมปฏิบัติจะถูกถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา
ยกเวนภาคการศึกษาที่นักศึกษาไดชําระเงินคาบํารุงการศึกษา  คาลงทะเบียนเรียน  คาธรรมเนียม
การศึกษา  และคาอื่นใดตามประกาศของมหาวิทยาลัย  โดยมหาวิทยาลัยจะไมคืนเงินดังกลาวให 
แตนักศึกษาไมตองชําระเงินคารักษาสภาพการเปนนักศึกษา 

(๗) การลาพักการศึกษาไมวาดวยเหตุใดหรือการกลับเขาศึกษาใหมหรือการถูกใหพัก
การศึกษาแลวแตกรณี  ไมเปนเหตุใหขยายระยะเวลาการศึกษาเกินกวาสองเทาของแผนการเรียนตาม
หลักสูตรนับแตวันข้ึนทะเบียนเปนนักศึกษาของมหาวิทยาลัย  ยกเวนภาคการศึกษาฤดูรอน 

ขอ ๑๖ นักศึกษาที่ปวยหรือมีเหตุสุดวิสัยทําใหไมสามารถเขาสอบปลายภาคได  นักศึกษา
ตองขอผอนผันการสอบตออาจารยผูสอนรายวิชานั้นภายในวันถัดไปหลังจากที่มีการสอบปลายภาค
รายวิชานั้นเวนแตจะมีเหตุผลอันสมควร  คณะกรรมการประจําคณะเปนผูพิจารณาการขอผอนผัน
ดังกลาวโดยอาจอนุมัติใหไดระดับคะแนนไมสมบูรณ  หรือ  ม.ส.  หรือใหยกเลิกการลงทะเบียนเรียน
รายวิชานั้นเปนกรณีพิเศษ  โดยใหไดระดับคะแนน  ถอนรายวิชา  หรือ  ถ  หรือไมอนุมัติการขอผอนผัน  
โดยใหถือวาขาดสอบก็ได 

ขอ ๑๗ นักศึกษาอาจลาออกจากการเปนนักศึกษาไดโดยย่ืนคํารองขอลาออกตอคณะที่
นักศึกษาสังกัด  และตองไมมีหนี้สินกับมหาวิทยาลัย  ทั้งนี้ตองไดรับอนุมัติจากคณบดี 
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หมวด  ๕ 
การยายคณะและการเปลี่ยนสาขาวิชา 

ขอ ๑๘ นักศึกษาอาจยายคณะหรือเปลี่ยนสาขาวิชาไดตามหลักเกณฑที่มหาวิทยาลัยกําหนดดังนี้ 
(๑) นักศึกษาที่ประสงคจะยายคณะตองไดรับอนุมัติจากคณบดีของคณะที่นักศึกษาสังกัดและ

คณบดีของคณะที่นักศึกษาประสงคจะยายเขาศึกษา 
(๒) นักศึกษาที่ประสงคจะเปลี่ยนสาขาวิชาจะกระทําไดก็ตอเมื่อไดรับความเห็นชอบจาก

คณบดีของคณะที่นักศึกษาสังกัด 
หมวด  ๖ 

การวัดและประเมินผลการศึกษา 

ขอ ๑๙ มหาวิทยาลัยกําหนดหลักเกณฑการวัดและประเมินผลการศึกษาใหคณะที่เปดสอน
ในมหาวิทยาลัย  จัดการวัดผลและประเมินผลการศึกษาสําหรับรายวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนไว 
ในแตละภาคการศึกษาหนึ่ง  โดยการประเมินผลการศึกษาในแตละรายวิชา  ใหกําหนดเปนระดับคะแนน  
คาระดับคะแนนตอหนวยกิตและผลการศึกษาตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

หมวด  ๗ 
การพนสภาพการเปนนักศึกษา 

ขอ ๒๐ นักศึกษาจะพนสภาพการเปนนักศึกษาเมื่อ 
(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) ไดศึกษาสําเร็จครบหลักสูตรตามที่มหาวิทยาลัยกําหนดและไดรับการอนุมัติปริญญา 
(๔) พนสภาพเนื่องจากถูกถอนชื่อการเปนนักศึกษาตามขอ  ๑๐  (๗) 
(๕) ไมผานเกณฑการวัดและประเมินผลตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
(๖) ใชระยะเวลาการศึกษาเกินกวาสองเทาของแผนการเรียนตามหลักสูตรนับแตวันข้ึน

ทะเบียนเปนนักศึกษาของมหาวิทยาลัย  ยกเวนภาคการศึกษาฤดูรอน  ทั้งนี้สําหรับนักศึกษาที่เทียบโอน
ผลการเรียน  ยายคณะหรือสาขาวิชาใหนับเวลาที่เคยศึกษาอยูในสถานศึกษาเดิมรวมเขาดวย 
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หมวด  ๘ 
การขอสําเร็จการศึกษา  การขอข้ึนทะเบียนบัณฑิต 

ขอ ๒๑ นักศึกษาจะมีสิทธิขอสําเร็จการศึกษาตองมีคุณสมบัติดังนี้ 
(๑) ตองศึกษารายวิชาใหครบตามหลักสูตรและขอกําหนดของสาขาวิชานั้น 
(๒) มีหนวยกิตสะสมไมตํ่ากวาที่หลักสูตรกําหนดไว  และไดคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม 

ไมตํ่ากวา  ๒.๐๐ 
(๓) เปนผูมีคุณสมบัติเหมาะสมกับการเปนบัณฑิตและไมมีหนี้สินผูกพนัตอมหาวิทยาลัย 
(๔) การย่ืนคํารองขอสําเร็จการศึกษาตองย่ืนตอสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนทุกภาค

การศึกษาที่นักศึกษาคาดวาจะสําเร็จการศึกษาภายในสามสิบวัน  นับแตวันเปดภาคการศึกษานั้นจนกวา
นักศึกษาจะสําเร็จการศึกษาตามประกาศสภามหาวิทยาลัย 

(๕) นักศึกษาที่ไมดําเนินการตาม  (๔)  จะไมไดรับการพิจารณาเสนอชื่อเพื่อรับปริญญาใน
ภาคการศึกษานั้น  และจะตองชําระคารักษาสภาพการเปนนักศึกษาทุกภาคการศึกษา  จนถึงภาค
การศึกษาที่นักศึกษา  ย่ืนคํารองขอสําเร็จการศึกษา 

ขอ ๒๒ นักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาตองขอข้ึนทะเบียนบัณฑิตโดยย่ืนคํารองข้ึนทะเบียน
บัณฑิตตอสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน  พรอมชําระเงินคาข้ึนทะเบียนบัณฑิต  ทั้งนี้จะตอง
ดําเนินการตามขั้นตอนของมหาวิทยาลัย 

ขอ ๒๓ การเสนอชื่อเพื่อรับปริญญาใหเปนไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

หมวด  ๙ 
ปริญญาเกียรตินิยมและเหรียญเกียรตินิยม 

ขอ ๒๔ นักศึกษาที่จะได รับการเสนอชื่อเพื่อรับปริญญาเกียรตินิยมตองเปนไปตาม
หลักเกณฑดังนี้ 

(๑) ลงทะเบียนรายวิชาในมหาวิทยาลัยไมตํ่ากวา  ๗๒  หนวยกิตสําหรับหลักสูตร  ๒ - ๓  ป
การศึกษา  หรือไม ตํ่ากวา  ๑๒๐   หนวยกิตสําหรับหลักสูตร  ๔   ปการศึกษา   หรือไม ตํ่ากวา 
๑๕๐  หนวยกิตสําหรับหลักสูตร  ๕  ปการศึกษา 
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(๒) สําเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาที่หลักสูตรกําหนด  ทั้งนี้ไมนับระยะเวลาที่นักศึกษา 
ขอลาพักการศึกษาตามขอบังคับนี้ 

(๓) ตองไมมีผลการศึกษาที่อยูในเกณฑข้ันไมพอใจ  หรือ  ม.จ.  หรือตํ่ากวาระดับคะแนน 
ข้ันพอใช  หรือ  ค  ในรายวิชาใดวิชาหนึ่ง 

(๔) นกัศึกษาผูสําเร็จการศึกษาที่มีคุณสมบัติครบถวนตาม  (๑)  (๒)  และ  (๓)  ที่มีคาระดับ
คะแนนเฉลี่ยสะสมไมตํ่ากวา  ๓.๕๐  จะไดรับการเสนอชื่อเพื่อรับปริญญาเกียรตินิยมอันดับ  ๑ 

(๕) นักศึกษาผูสําเร็จการศึกษาที่มีคุณสมบัติครบถวนตาม  (๑)  (๒)  และ  (๓)  ที่มีคาระดับ
คะแนนเฉลี่ยสะสมไมตํ่ากวา  ๓.๒๕  จะไดรับการเสนอชื่อเพื่อรับปริญญาเกียรตินิยมอันดับ  ๒ 

(๖) การเสนอชื่อเพื่อรับปริญญาเกียรตินิยมใหมหาวิทยาลัยนําเสนอตอสภามหาวิทยาลัย 
ในคราวเดียวกันกับที่เสนอขออนุมัติปริญญาประจําภาคการศึกษานั้น 

ขอ ๒๕ การใหเกียรตินิยมเหรียญทองหรือเกียรตินิยมเหรียญเงิน 
(๑) ใหมหาวิทยาลัยจัดใหมีเหรียญเกียรตินิยมแกผูสําเร็จการศึกษาที่มีผลการศึกษาดีเดน  โดย

แยกเปนคณะ 
(๒) เกียรตินิยมเหรียญทองใหแกผูสําเร็จการศึกษาที่ไดปริญญาเกียรตินิยมอันดับ  ๑  ที่ไดคา

ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมสูงสุดในแตละคณะ 
(๓) เกียรตินิยมเหรียญเงินใหแกผูสําเร็จการศึกษาที่ไดคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมเปนที่สอง

และจะตองไดปริญญาเกียรตินิยมอันดับ  ๑  หรือ  ๒  ในแตละคณะ  กรณีผูสําเร็จการศึกษาไดคาระดับ
คะแนนเฉลี่ยสะสมสูงสุด  แตไดปริญญาเกียรตินิยมอันดับ  ๒  ในแตละคณะ  ใหเกียรตินิยมเหรียญเงิน 

การเสนอชื่อเพื่อรับเหรียญเกียรตินิยมใหสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนดําเนินการ 
ปการศึกษาละหนึ่งคร้ัง  และใหอธิการบดีนําเสนอตอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติในคราวเดียวกัน
กับที่เสนอขออนุมัติปริญญาประจําภาคการศึกษาสุดทายของปการศึกษา 

หมวด  ๑๐ 
บทเฉพาะกาล 

ขอ ๒๖ ภายใตบังคับขอ  ๖ - ๑๘  ใหมีผลใชบังคับกับนักศึกษาที่ไดลงทะเบียนเรียนกอน
ขอบังคับนี้  มีผลใชบังคับโดยอนุโลม 
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ขอ ๒๗ ภายใตบังคับขอ  ๑๙  ขอ  ๒๔  (๑)  (๔)  (๕)  ไมใหมีผลใชบังคับกับนักศึกษาที่เขา
เปนนักศึกษากอนปการศึกษา  ๒๕๕๐  โดยใหนักศึกษาที่เขากอนปการศึกษา  ๒๕๕๐  ใชขอบังคับ
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลวาดวยการศึกษาระดับปริญญา  พ.ศ.  ๒๕๓๗  ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมขอบังคับ
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลวาดวยการศึกษาระดับปริญญา  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๔๑  (ฉบับที่  ๓)
พ.ศ.  ๒๕๔๓  (ฉบับที่  ๖)  พ.ศ.  ๒๕๔๕  และ  (ฉบับที่  ๗)  พ.ศ.  ๒๕๔๗  จนกวาจะสําเร็จการศึกษา
โดยอนุโลม 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๒  กุมภาพันธ  พ.ศ.  ๒๕๕๐ 
จรวยพร  ธรณินทร 

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
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ภาคผนวก ง   
ตารางเปรียบเทียบและเชื่อมโยงผลการเรียนรู้ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้

ภายใต้กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552  
และผลการเรียนรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี  

สาขาวิศวกรรมศาสตร์ พ.ศ. 2563
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ตารางเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ภายใต้กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552  

และผลการเรียนรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ พ.ศ. 2562 

มาตรฐานผลการเรียนรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ มีดังนี้ 
1. ความสามารถในการระบุปัญหา สร้างความสัมพันธ์ และแก้ปัญหาทางวิศวกรรมที่ซับซ้อนโดยท าการ

ประยุกต์ใช้หลักการทางวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ 
2. ความสามารถในการประยุกต์ใช้การออกแบบทางวิศวกรรม เพ่ือสร้างค าตอบที่ตรงกับความต้องการ

โดยพิจารณาองค์ประกอบทางด้าน สาธารณสุขและความปลอดภัย สังคมโลก วัฒนธรรม สังคม สิ่งแวดล้อม 
เศรษฐศาสตร์ และองค์ประกอบอื่นตามความเหมาะสมของสาขาวิชา 

3. ความสามารถในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพกับกลุ่มคนที่หลากหลาย
4. ความสามารถในการค านึงถึงจรรยาบรรณและความรับผิดชอบในทางวิชาชีพ ในงานด้านวิชาชีพ

วิศวกรรมและท าการตัดสินใจบนพ้ืนฐานการค านึงถึงผลกระทบของผลลัพธ์ทางวิศวกรรมต่อสังคมโล ก 
เศรษฐศาสตร์ สิ่งแวดล้อม และสังคมศาสตร์ 

5. ความสามารถในการท างานเป็นทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งในฐานะสมาชิกหรือผู้น าในการสร้าง
เป้าหมาย การวางแผนงาน ท างานบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดและสามารถสร้างความร่วมมือและ
สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการท างานร่วมกัน 

6. ความสามารถในการพัฒนาและด าเนินการทดลองที่เหมาะสม วิเคราะห์และแปลความหมายข้อมูล
และใช้หลักการตัดสินใจทางวิศวกรรมศาสตร์ในการสรุปผล 

7. ความสามารถในการหาความรู้ใหม่และการประยุกต์ใช้ โดยใช้กลยุทธ์การเรียนรู้ที่เหมาะสม

องค์ความรู้ทั้ง 7 ข้อนี้ ได้แสดงความเชื่อมโยงให้ครอบคลุมผลการเรียนรู้ครบตามมาตรฐานผลการ
เรียนรู้แต่ละด้านของคุณวุฒิระดับที่ 2 ปริญญาตรี ทั้ง 5 ด้าน ภายใต้กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2552 ดังตารางเปรียบเทียบ 
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ตารางเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ภายใต้กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 
และผลการเรียนรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ พ.ศ. 2562 

ผลการเรียนรู้ตาม
มาตรฐานคุณวุฒิ 
ระดับปริญญาตรี 

สาขาวิศวกรรมศาสตร์ 

ผลการเรียนรู้ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ภายใต้กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 

ด้านคุณธรรมและ
จริยธรรม 

ด้านความรู้ 
ด้านทักษะทางปัญญา 

ด้านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ 
ความรับผิดชอบ 

ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิง 
ตัวเลข การสื่อสาร และการ 

ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
1 X X X 
2 X X X 
3 X 
4 X 
5 X 
6 X X X 
7 X X X 
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ตารางความเชื่อมโยงผลการเรียนรู้ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ภายใต้กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552  

และผลการเรียนรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ พ.ศ. 2562 
มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา

แห่งชาต ิพ.ศ. 2552 
(TQF) 

ผลการเรียนรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี 
สาขาวิศวกรรมศาสตร ์พ.ศ. 2562 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง  
(Expected Learning Outcome)  

ของนักศึกษาในหลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2563 

1. คุณธรรมและ
จริยธรรม

2. ความสามารถในการประยุกต์ใช้การออกแบบทาง
วิศวกรรม เพื่อสร้างค าตอบที่ตรงกับความต้องการ
โดยพิจารณาองค์ประกอบทางด้านสาธารณสุขและ
ความปลอดภัย  สั งคมโลก วัฒนธรรม สั งคม
สิ่งแวดล้อม เศรษฐศาสตร์ และองค์ประกอบ อื่นตาม
ความเหมาะสมของสาขาวิชา

4. ความสามารถในการค านึงถึงจรรยาบรรณและความ
รับผิดชอบในทางวิชาชีพ  ในงานด้ านวิชาชีพ
วิศวกรรมและท าการตัดสินใจบนพื้นฐานการ
ค านึงถึงผลกระทบของผลลัพธ์ทางวิศวกรรมต่อ
สั งคม โลก  เศรษฐศาสตร์  สิ่ ง แวดล้ อม  และ
สังคมศาสตร์

1. มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ และมี
ความรับผิดชอบในฐานะผู้ประกอบวิชาชีพ
รวมถึงเข้าใจถึงบริบททางสังคมของวิชาชีพ
วิศวกรรมในแต่ละสาขาตั้ งแต่อดีตจนถึง
ปัจจุบัน

2. มีวินัย ตรงต่อเวลา เสียสละและซื่อสัตย์สุจริต
รับผิดชอบต่อตนเองและสั งคม เคารพ
กฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ขององค์กร
และสังคม

3. สามารถวิเคราะห์และประเมินผลกระทบจาก
การใช้ความรู้ทางวิศวกรรมต่อบุคคล องค์กร
สังคม และสิ่งแวดล้อม

2. ความรู้ 1. ความสามารถในการระบุปัญหา สร้างความสัมพันธ์
และแก้ปัญหาทางวิศวกรรมที่ซับซ้อนโดยท าการ
ประยุ ก ต์ ใ ช้ ห ลั ก ก า รทา งวิ ศ ว ก รรมศ า ส ต ร์
วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์

2. ความสามารถในการประยุกต์ใช้การออกแบบทาง
วิศวกรรม เพื่อสร้างค าตอบที่ตรงกับความต้องการ
โดยพิจารณาองค์ประกอบทางด้าน สาธารณสุขและ
ความปลอดภัย  สั งคมโลก วัฒนธรรม สั งคม
สิ่งแวดล้อม เศรษฐศาสตร์ และองค์ประกอบ อื่นตาม
ความเหมาะสมของสาขาวิชา

6. ความสามารถในการพัฒนาและด าเนินการทดลองที่
เหมาะสม วิเคราะห์และแปลความหมายข้อมูล และ
ใช้หลักการตัดสินใจทางวิศวกรรมศาสตร์ในการ
สรุปผล

1. มีความรู้และความเข้าใจในทางคณิตศาสตร์
พื้นฐาน วิทยาศาสตร์พื้นฐาน วิศวกรรม
พื้นฐาน และเศรษฐศาสตร์ เพื่อประยุกต์ใช้
กับงานทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ ที่เกี่ยวข้อง
และการสร้างนวัตกรรมทางเทคโนโลยี

2. มีความสามารถในการอธิบายหลักการส าคัญ
ทั้งในเชิงทฤษฎีและปฏิบัติ ในเนื้อหาของ
สาขาวิชาเฉพาะด้านทางวิศวกรรม

3. สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาที่ศึกษา
กับความรู้ในศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ในการ
แก้ไขปัญหาในงานจริงได้

3. ทักษะทางปัญญา 1. ความสามารถในการระบุปัญหา สร้างความสัมพันธ์
และแก้ปัญหาทางวิศวกรรมที่ซับซ้อนโดยท าการ
ประยุ ก ต์ ใ ช้ ห ลั ก ก า รทา งวิ ศ ว ก รรมศ า ส ต ร์
วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์

2. ความสามารถในการประยุกต์ใช้การออกแบบทาง
วิศวกรรม เพื่อสร้างค าตอบที่ตรงกับความต้องการ
โดยพิจารณาองค์ประกอบทางด้าน สาธารณสุขและ
ความปลอดภัย  สั งคมโลก วัฒนธรรม สั งคม
สิ่งแวดล้อม เศรษฐศาสตร์ และองค์ประกอบอื่นตาม
ความเหมาะสมของสาขาวิชา

6. ความสามารถในการพัฒนาและด าเนินการทดลองที่
เหมาะสม วิเคราะห์และแปลความหมาย

7. ความสามารถในการหาความรู้ ใหม่และการ
ประยุกต์ใช้ โดยใช้กลยุทธ์การเรียนรู้ที่เหมาะสม

1. สามารถคิด วิ เคราะห์  แก้ ไขปัญหาด้าน
วิศวกรรมได้อย่างมีระบบ รวมถึงการใช้ข้อมูล
ประกอบการตัดสินใจในการท างานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

2. สามารถออกแบบ สร้ า งสรร ค์  พัฒนา
นวัตกรรมโดยต่อยอดองค์ความรู้จากเดิม
และปรับใช้องค์ความรู้ที่ เกี่ยวข้องอย่าง
เหมาะสม

3. ส ามา รถประ เมิ นคว าม เหมาะสมตาม
ระบบงานในสาขาวิ ศวกรรมศาสต ร์ ที่
เกี่ยวข้องตามมาตรฐานวิชาชีพ

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

5. ความสามารถในการท างานเป็นทีมได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ทั้งในฐานะสมาชิกหรือผู้น าในการ
สร้างเป้าหมาย การวางแผนงาน ท างานบรรลุตาม

1. มี คว ามรับผิ ดชอบในการท า งานตามที่
มอบหมาย ทั้งงานส่วนบุคคลและส่วนรวม
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มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา

แห่งชาต ิพ.ศ. 2552 
(TQF) 

ผลการเรียนรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี 
สาขาวิศวกรรมศาสตร ์พ.ศ. 2562 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง  
(Expected Learning Outcome)  

ของนักศึกษาในหลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2563 

วัตถุประสงค์ที่ก าหนดและสามารถสร้างความ
ร่วมมือและสภาพแวดล้อมที่ เอื้อต่อการท างาน
ร่วมกัน 

7. ความสามารถในการหาความรู้ ใหม่และการ
ประยุกต์ใช้ โดยใช้กลยุทธ์การเรียนรู้ที่เหมาะสม

พัฒนาการเรียนรู้ทางวิชาชีพของตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง  

2. มีภาวะความเป็นผู้น าและผู้ตาม สามารถ
ท างานเป็นหมู่คณะอย่างมีประสิทธิภาพ โดย
ค านึงถึงความปลอดภัยในการท างาน

3. สามารถเป็นผู้ริเริ่มแสดงประเด็นในการแก้ไข
สถานการณ์เชิงสร้างสรรค์ทั้งส่วนบุคคลและ
ส่วนรวมพร้อมทั้งแสดงจุดยืนอย่างพอเหมาะ
ทั้งของตนเองและของกลุ่ม รวมทั้งให้ความ
ช่วยเหลือและอ านวยความสะดวกในการ
แก้ไขปัญหาสถานการณ์ต่างๆ

5. ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การ
สื่อสารและการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

1. ความสามารถในการระบุปัญหา สร้างความสัมพันธ์
และแก้ปัญหาทางวิศวกรรมที่ซับซ้อนโดยท าการ
ประยุ ก ต์ ใ ช้ ห ลั ก ก า รทา งวิ ศ ว ก รรมศ า ส ต ร์
วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์

3. ความสามารถในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพกับ
กลุ่มคนที่หลากหลาย

6. ความสามารถในการพัฒนาและด าเนินการทดลองที่
เหมาะสม วิเคราะห์และแปลความหมายข้อมูล และ
ใช้หลักการตัดสินใจทางวิศวกรรมศาสตร์ในการ
สรุปผล

7. ความสามารถในการหาความรู้ ใหม่และการ
ประยุกต์ใช้ โดยใช้กลยุทธ์การเรียนรู้ที่เหมาะสม

1. สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
สมัยใหม่ คอมพิวเตอร์ เครื่องมือการค านวณ
และเครื่องมือทางวิศวกรรม ส าหรับการ
ท างานที่ เกี่ยวข้องกับวิชาชีพ รวมถึงการ
สืบค้นข้อมูลและแสวงหาความรู้เพิ่มเติมได้
ด้วยตนเอง เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต

2. มีทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศทาง
คณิตศาสตร์ หรือการแสดงสถิติประยุกต์ ต่อ
การแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องได้อย่างสร้างสรรค์

3. มีทักษะในการสื่อสารความรู้ในสาขาวิชาชีพ
ทั้งการพูด การเขียน และการสื่อความหมาย
โดยใช้สัญลักษณ์ กับกลุ่มคนที่หลากหลาย ทั้ง
ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

6. ทักษะพิสัย
( หั ว ข้ อ เพิ่ ม เ ติ ม
ต า ม ข้ อ ก า หนด
ข อ ง ค ณ ะ ฯ
น อ ก เ ห นื อ จ า ก
กรอบมาตรฐาน
คุ ณ วุ ฒิ ร ะ ดั บ
อุ ด ม ศึ ก ษ า
แห่งชาติ)

1. ความสามารถในการระบุปัญหา สร้างความสัมพันธ์
และแก้ปัญหาทางวิศวกรรมที่ซับซ้อนโดยท าการ
ประยุ ก ต์ ใ ช้ ห ลั ก ก า รทา งวิ ศ ว ก รรมศ า ส ต ร์
วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์

2. ความสามารถในการประยุกต์ใช้การออกแบบทาง
วิศวกรรม เพื่อสร้างค าตอบที่ตรงกับความต้องการ
โดยพิจารณาองค์ประกอบทางด้าน สาธารณสุขและ
ความปลอดภัย  สั งคมโลก วัฒนธรรม สั งคม
สิ่งแวดล้อม เศรษฐศาสตร์ และองค์ประกอบ อื่นตาม
ความเหมาะสมของสาขาวิชา

6. ความสามารถในการพัฒนาและด าเนินการทดลองที่
เหมาะสม วิเคราะห์และแปลความหมายข้อมูล และ
ใช้หลักการตัดสินใจทางวิศวกรรมศาสตร์ในการ
สรุปผล

1. สามารถใช้อุปกรณ์ เครื่องมือพื้นฐานทาง
วิศวกรรมศาสตร์ และการประยุกต์ใช้ ได้
อย่างถูกต้องและปลอดภัย

2. มีทักษะในการพัฒนาและดัดแปลงใช้อุปกรณ์
เครื่องมือ ส าหรับการแก้ปัญหาเฉพาะทาง
เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในงานที่ด าเนินการ

3. มีทักษะในการสร้างผลงานและนวัตกรรมใน
สาขา วิ ศ วก รรมศาสตร์ ที่ เ กี่ ย ว ข้ อ ง ใ ห้
ตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต
และการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศ
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ภาคผนวก จ   
ตารางแสดงสมรรถนะ 
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ตารางสมรรถนะหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

อาชีพ 
(จากหมวดที ่1 ข้อ 8) 

ล าดับ
ที่  

รหัส
สมรรถนะ 

ชื่อสมรรถนะ รายวิชา 
วิธีวัดผลและ
ประเมินผล
สมรรถนะ 

ภาคการ 
ศึกษา/ชั้นปีที่

จัดสอบ 
หมายเหต ุ

1.  วิศวกรออกแบบความมั่นคง
ของโครงสร้าง  ควบคุมโครงการ
ก่อสร้างและวางแผนบริหารจัดการ 
ในสถานประกอบการ เอกชน 
หน่วยงานราชการ และรัฐวิสาหกิจ 
2.  วิศวกรควบคุมระบบต้นทุนทาง
เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม 
3.  วิ ศ ว ก ร นั ก ฝึ ก อ บ ร ม  นั ก
เทคโนโลยีทางวิศวกรรมโยธา 
4. ผู้ สอนในสถาบันการศึกษา
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
5. นักวิ จั ยและนั กวิ ช ากา ร ใน
หน่วยงานของภาครัฐ  เอกชน 
องค์กรต่างๆ 
6. ประกอบวิชาชีพส่วนตัวและ
เป็นเจ้าของกิจการ 
 

1 C0400011 มีความรู้ความสามารถออกแบบพื้นฐานทางวิศวกรรม 
Knowledge and Design of Basic Engineering 

04-000-101 การปฏิบัติงานเชิงวิศวกรรม  
04-621-101 การเขียนโปรแกรมคอมพิว-
เตอร์ 
04-411-102 เขียนแบบวิศวกรรม 
04-720-101 วัสดุวิศวกรรม 

สอบภาคปฏิบัต ิ S/ชั้นปีที่ 1 จัดสอบโดย 
ฝ่ายวิชาการ 

2 C0401121 
 

เขียนแบบโยธาด้วย AutoCAD (Civil Engineering 
Drawing by using AutoCad)  

04-110-204 เขียนแบบวิศวกรรมโยธา 
 

การสอบภาคปฏิบัต ิ S/ชั้นปีที่ 2 จัดสอบโดย
อาจารย์สาขา
วิศวกรรมโยธา 

3 C0401122 ส ารวจในงานก่อสร้าง (Construction Survey) 04-121-201 การส ารวจ การสอบภาคปฏิบัต ิ
ในภาคสนาม 80 ชม. 

S/ชั้นปีที่ 2 จัดสอบโดย
อาจารย์สาขา
วิศวกรรมโยธา 

4 C0401131 
 

ออกแบบโครงสร้างอาคาร (Building Design) 
 

04-112-303 การออกแบบคอนกรีตเสริม
เหล็ก 
04-112-304 การออกแบบเหล็กและไม้ 

การสอบภาคทฤษฎี
และปฏิบัต ิ

S/ชั้นปีที่ 3 จัดสอบโดย
อาจารย์สาขา
วิศวกรรมโยธา 

5 C0401141 
 

ออกแบบโครงสร้างใต้ดิน (Design of 
Substructures) 

04-111-41 วิศวกรรมฐานราก 
 

การสอบภาคทฤษฎ ี S/ชั้นปีที่ 4 จัดสอบโดย
อาจารย์สาขา
วิศวกรรมโยธา 

6 C0401142 วางแผนงานก่อสร้าง (Construction 
management) 

04-110-407 วิศวกรรมก่อสร้างและการ
จัดการ 

การสอบภาคทฤษฎ ี S/ชั้นปีที่ 4 จัดสอบโดย
อาจารย์สาขา
วิศวกรรมโยธา 
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