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รายละเอียดของหลักสูตร
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
: คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

1. รหัสและชื่อหลักสูตร
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
ไม่มี
4. จานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
148 หน่วยกิต
5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
หลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี
5.2 ประเภทหลักสูตร
หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพ
1
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5.3 ภาษาที่ใช้
จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาไทย
5.4 การรับเข้าศึกษา
รับนักศึกษาไทย และนักศึกษาต่างประเทศทีส่ ามารถใช้ภาษาไทยได้เป็นอย่างดี
5.5 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น
ไม่มี
5.6 การให้ปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษา
ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
- เป็นหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
- ปรับปรุงจากหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ฉบับปี พ.ศ. 2555
- เปิดสอน ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560 เป็นต้นไป
- ได้พิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการประจาส่วนงานวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์
ในการประชุมครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 22 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2560
- ได้พิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการพิจารณาหลักสูตรระดับปริญญาบัณฑิต
ในการประชุมครั้งที่ 11/2560 เมื่อวันที่ 7 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2560
- ได้รับความเห็นชอบจากสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ในการประชุมครั้งที่…5/2560...เมื่อวันที่…3….เดือน…กรกฏาคม….พ.ศ…2560
- ได้รับอนุมัติหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ในการประชุมครั้งที่…5/2560....เมื่อวันที่…26….เดือน…กรกฏาคม….พ.ศ…2560
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
มีความพร้อมเผยแพร่ หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับปริญญาตรี
สาขาวิศวกรรมศาสตร์ พ.ศ. 2553 ซึ่งบันทึกในฐานข้อมูล หลักสูตรเพื่อการเผยแพร่ (Thai Qualifications
Register: TQR) ของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.) ภายในปีการศึกษา 2562
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8. อาชีพที่สามารถประกอบอาชีพได้หลังสาเร็จการศึกษา
(หลังจากสาเร็จการศึกษานักศึกษาสามารถประกอบอาชีพในองค์กรหรื อหน่วยงานทั้งภาครั ฐและ
เอกชน ทางด้าน)
(1) วิศวกรโยธา ในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
(2) นักวิจัย
(3) ประกอบอาชีพอิสระ
(4) ประกอบธุรกิจส่วนตัว
(5) บุคลากรทางศึกษา
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9. ชื่อ-นามสกุล ตาแหน่ง และคุณวุฒิของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ตาแหน่ง
ชื่อ – นามสกุล
คุณวุฒิและสาขาวิชาเอก
ทางวิชาการ
นายพิทยา แจ่มสว่าง
รองศาสตราจารย์ D.Eng. (Geotechnical Engineering)
วศ.ม. (วิศวกรรมโยธา)
วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา)
นายอุทัยฤทธิ์ โรจนวิภาต
อาจารย์
M.Eng. (Infrastructure Planning and
Management)
อส.บ. (เทคโนโลยีโครงสร้าง)
นายณพล อยู่บรรพต
ผู้ช่วย
วศ.ด. (วิศวกรรมโยธา)
ศาสตราจารย์ M.Eng. (Civil Engineering)
วศ.บ. (วิศวกรรมชลประทาน)
นายมรุพัชร จานงค์วงศ์
อาจารย์
Ph.D. (Process and Environmental Engineering)
วศ.ม. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม)
วศ.บ. (วิศวกรรมทรัพยากรน้า)
นายอรุษ เพชรเชิดชู
รองศาสตราจารย์ Ph.D. (Structural Engineering)
วศ.ม. (วิศวกรรมโยธา)
วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา)
หมายเหตุ
- ลาดับที่ 1 เป็นประธานผู้รับผิดชอบหลักสูตร
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สาเร็จการศึกษา
สถาบัน
สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
INSA de Toulouse, France
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
University of Colorado, USA
สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร,มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร,มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ปี พ.ศ.
2552
2546
2543
2540
2533
2554
2547
2543
2553
2548
2542
2547
2542
2540
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10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
10.1 ห้องบรรยาย
ใช้อาคารเรียนที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ จัดให้
10.2 ห้องปฏิบัติการ
ใช้ห้องปฏิบัติการของภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ซึ่งประกอบด้วย
1. ห้องปฏิบัติการทดสอบคอนกรีต
2. ห้องปฏิบัติการทดสอบวัสดุ
3. ห้องปฏิบัติการปฐพีกลศาสตร์
4. ห้องปฏิบัติการชลศาสตร์
5. ห้องปฏิบัติการวิศวกรรมสารวจ
6. ห้องปฏิบัติการวัสดุงานทาง
7. ห้องปฏิบัติการวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
8. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จาเป็นต้องนามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
เป็ น ที่ ท ราบกั น ดี ว่ า งานทางด้ า นวิ ศ วกรรมโยธาจั ด เป็ น การพั ฒ นาสาธารณู ป โภคขั้ น พื้ น ฐานที่ มี
ความสาคัญและเป็นปัจจัยเกื้อหนุนในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ เพื่อให้การพัฒนาประเทศโดยเฉพาะ
อย่างยิ่งการพัฒนาด้านเศรษฐกิจมีการขยายตัวเพิ่มขึ้นและเป็นไปในทิศทางบวกอย่างต่อเนื่องตามแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ( พ.ศ. 2560- 2564 ) การผลิตวิศวกรโยธาที่มีคุณภาพอย่างเพียงพอ
เข้ามาเป็นตัวจักรขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจนับได้ว่ามีความสาคัญยิ่ง อย่างไรก็ตาม การศึกษาด้านวิศวกรรม
โยธามีความสั มพัน ธ์กับ การพัฒ นาด้านเทคโนโลยี ซึ่ง มี ความก้ าวหน้า อย่ างไม่ห ยุ ดนิ่ง ดังนั้นการปรั บ ปรุ ง
หลักสูตรการเรียนการสอนจึงต้องกระทาอย่างสม่าเสมอ เพื่อที่จะสามารถผลิตวิศวกรโยธาที่มีคุณภาพและมี
ความล้าสมัยด้านเทคโนโลยีให้ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานมากที่สุด เพื่อนาไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจ
ของประเทศที่ยั่งยืนตามวิสัยทัศน์เชิงนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย (ประเทศไทย 4.0)
11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาสังคมและวัฒนธรรม
ถึงแม้ว่าบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถด้านวิชาการจะเป็นที่ต้องการในการพัฒนาประเทศในด้าน
ต่างๆ แต่หากบุคลากรดังกล่าวขาดซึ่งคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ ความเสียสละ และความรับผิดชอบต่อ
สังคมแล้ว การพัฒนาประเทศก็จะไม่สมบูรณ์และปราศจากความยั่งยืน เพื่อที่จะให้การพัฒนาเศรษฐกิจและ
การพัฒนาสังคมและวัฒนธรรมก้าวหน้าไปพร้อมกัน กระบวนการผลิตบัณฑิตวิศวกรโยธา จึงมีความจาเป็นต้อง
คานึงถึงสถานการณ์การพัฒนาสังคมและวัฒนธรรมควบคู่ไปกับสถานการณ์ด้านเศรษฐกิจ เพื่อให้ได้วิศวกรที่มี
5
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ความสามารถในเชิงวิศวกรรมและมีจิตสานึกที่ดีต่อจรรณยาบรรณวิชาชีพ เพื่อสร้างผลกระทบเชิงลบที่น้อย
ที่สุดในสังคม
12. ผลกระทบจากข้ อ 11.1 และ 11.2 ต่ อ การพั ฒ นาหลั ก สู ต รและความเกี่ ย วข้ อ งกั บ พั น ธกิ จ ของ
มหาวิทยาลัย
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
ผลกระทบจากสถานการณ์ภายนอกทาให้มีความจาเป็นต้องพัฒนาหลักสูตรในเชิงรุกที่มีศักยภาพและ
สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามวิวัฒนาการทางเทคโนโลยี โดยการผลิตบุคลากรทางวิศวกรรมโยธา ที่มีความพร้อม
ที่จะปฏิบัติงานในองค์กรภาครัฐ และภาคเอกชน มีความสามารถในการปฏิบัติงานหรือพัฒนาเทคโนโลยี ที่
เหมาะสม มีความสามารถในการปรั บ ตัว เรียนรู้เทคโนโลยีใหม่เพื่อประยุกต์ใช้กับองค์กร และมีคุณธรรม
จริยธรรมในวิชาชีพ
12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย
การพัฒนาหลักสูตรมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยในการจั ดการศึกษา
และผลิตบัณฑิต ที่มีความรู้ และความสามารถและนามาซึ่งความเป็นเลิศทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
รวมทั้งมีคุณธรรม และจริยธรรม
13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของมหาวิทยาลัย
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา มีความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นดังนี้
13.1 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่น
กลุ่มรายวิชาในหมวดศึกษาทั่วไปและในหมวดวิชาเฉพาะในกลุ่มวิชาพื้นฐานทางคณิตศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ นักศึกษาต้องไปเรียนในคณะอื่นหรือในภาควิชาอื่นในคณะวิศวกรรมศาสตร์ ที่ให้บริการในแต่ละ
รายวิชานั้นๆ
13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้คณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่นต้องมาเรียน
รายวิชาจริยธรรมในการทางาน (Ethics for Profession) ซึ่งอยู่ในหมวดศึกษาทั่วไป เป็นวิชาที่อยู่
ในความรับผิดชอบของภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยจะให้บริการกับนักศึกษาทุกคณะใน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ สาหรับรายวิชาในหมวดอื่นๆ ในหลักสูตรนี้ นักศึกษาทั้ง
ในหรือนอกคณะวิศวกรรมศาสตร์ สามารถเลือกเรียนได้ในบางรายวิชาในลักษณะของวิชาเลือกเสรีโดยขึ้นอยู่
กับความสนใจของนักศึกษาเฉพาะราย
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13.3 การบริหารจัดการ
การบริหารจัดการของหลักสูตรทั้งในกรณีที่นักศึกษาของหลักสูตรอื่นมารับบริ การการสอนของ
หลักสูตรหรือนักศึกษาของหลักสูตรไปรับบริการการสอนจากหลักสูตรอื่น โดยในกระบวนการบริหารจัดการ
จะต้องมีการประสานงานกันระหว่างผู้ที่เกี่ยวข้องตั้งแต่ผู้บริหารและอาจารย์ผู้สอน เพื่อวางแผนร่วมกันในการ
จัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับรายละเอียดในหลักสูตรของแต่ละฝ่าย ทั้งนี้เพื่อให้ มั่นใจได้ว่าการรับ
บริการการสอนและการให้บริการการสอนสนองตอบต่อความต้องการนักศึกษาทั้งในและนอกหลักสูตร
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หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสาคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.1 ปรัชญา
การสอนคนให้มีความรู้วิชาการ มีทักษะและความสามารถ มีความเป็นผู้นามีคุณสมบัติใฝ่รู้ สู้งาน
บริหารเป็น เน้นมนุษยสัมพันธ์และมีคุณภาพ เพื่อเป็นวิศวกรและผู้นาที่ดีของสังคม
1.2 ความสาคัญของหลักสูตร
วิศวกรรมโยธานับเป็นสาขาวิชาชีพที่มีความจาเป็นอย่างยิ่งต่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานซึ่ง
นับเป็นภารกิจที่สาคัญต่อการพัฒนาประเทศวิศวกรโยธาที่มีความเชี่ยวชาญทั้งในทางทฤษฎีและทางปฏิบัตินั้น
ยังคงขาดแคลนอยู่อย่างต่อเนื่อง จึงนับเป็นภารกิจที่สาคัญของภาควิชาที่จะผลิตบุคลากรในสาขานี้เพื่อสนอง
ต่อความต้องการในตลาดแรงงาน
1.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
(1) สามารถน าความรู้ ค ณิ ต ศาสตร์ วิ ท ยาศาสตร์ หลั ก การพื้ น ฐานทางวิศ วกรรม ความรู้ เ ฉพาะทาง
วิศวกรรมโยธาเบื้ องต้น และความรู้ทั่ว ไป ไปประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาทางวิศวกรรมโยธา การ
ออกแบบการทดลองและทดสอบทางวิศวกรรมโยธา การออกแบบโครงสร้าง การวางแผนและควบคุม
โครงการวิศวกรรมโยธา ได้อย่างเหมาะสมทางเทคนิค คุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ และปลอดภัยตาม
บริบทของงาน ตามข้อกาหนดในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมระดับภาคี
(2) มีทักษะเบื้องต้นหรือทักษะพื้นฐานที่จาเป็นในการควบคุมโครงการก่อสร้าง การรับมือข้อขัดแย้งที่
เกิดขึ้นในการทางาน ความสามารถในการมองเห็ นปมขัดแย้งหลัก หรือการขัดกันของผลประโยชน์ใน
การประกอบวิชาชีพวิศวกรรมโยธา
(3) มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถทางานร่วมกับผู้อื่น
(4) มีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ มีความเข้าใจในบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบใน
ฐานะผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมโยธา และมีความเข้าใจในผลกระทบของงานวิศวกรรมโยธาที่มีต่อ
สาธารณะ
(5) มีความสามารถในการสืบค้น หาความรู้ใหม่ๆ ทั้งในเชิงวิศวกรรม วิทยาศาสตร์และความรู้ทั่วไป และมี
ความตระหนักถึงความสาคัญในการพัฒนาตนเองในด้านต่างๆ ตามความต้องการของบริบทวิชาชี พที่
จะประกอบในอนาคต
1.4 จุดเด่นเฉพาะของหลักสูตร
(1) เน้ น ความรู้ ท างด้ า นวิ ศ วกรรมโยธาทั้ ง ทฤษฏี แ ละปฏิ บั ติ พ ร้ อ มการประยุ ก ต์ ใ ช้ อ ย่ า งเหมาะสม
กระบวนการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ การเรียนรู้ด้วยตนเอง การทางานเป็นทีม และการนาเสนอ
(2) เน้นความเป็นวิศวกรควบคู่กับคุณธรรมและจริยธรรม การเป็นที่พึ่งของสังคมและชุมชน
(3) ส่งเสริมการค้นคว้า วิจัย การเรียนรู้ด้วยตนเอง การทางานเป็นทีม และการนาเสนอ
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2. แผนพัฒนาปรับปรุง
แผนการพัฒนาการเปลี่ยนแปลง
1) ปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต รวิ ศ วกรรมศาสตร
บั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าวิ ศ วกรรมโยธา ให้ มี
มาตรฐานไม่ต่ากว่ามาตรฐานคุณวุฒิร ะดับ
ปริ ญ ญาตรี สาขาวิ ศ วกรรมศาสตร์ ที่
กระทรวงศึกษาธิการกาหนด รวมไปถึงให้
เป็นไปตามข้อกาหนดจากสภาวิศวกร

กลยุทธ์
- ติดตามความเปลี่ยนแปลงใน
ก า ร พั ฒ น า ห ลั ก สู ต ร ข อ ง
มหาวิ ท ยาลั ย ต่ า งๆ ทั้ ง ใน
ประเทศและต่างประเทศ
- พั ฒ น า ห ลั ก สู ต ร ต า ม
มาตรฐานสากล
- เนื้ อ หาของหลั ก สู ต รต้ อ ง
ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ ม า ต ร ฐ า น
คุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขา
วิศวกรรมศาสตร์ และที่ส ภา
วิศวกรกาหนด
- ติ ด ตามประเมิ น หลั ก สู ต ร
อย่างสม่าเสมอ
- เชิ ญ ผู้ เ ชี่ ย วชาญทั้ ง ภาครั ฐ
และเอกชนมามี ส่ ว นร่ ว มใน
การพัฒนาหลักสูตร
2) ปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับความ - ติ ด ตามความเปลี่ ย นแปลง
ต้ อ งการของธุ ร กิ จ และการเปลี่ ย นแปลง และความต้องการกาลังคนใน
ของเทคโนโลยี
ภ า ค ธุ ร กิ จ แ ล ะ ก า ร
เปลี่ ย นแปลงของเทคโนโลยี
เพื่ อ เป็ น ข้ อ มู ล ในการพั ฒ นา
หลักสูตร
- พัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้อง
กั บ ความก้ า วหน้ า ทางด้ า น
เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา
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หลักฐาน/ตัวบ่งชี้
- รายงานผลการประเมิ น
ความพึ ง พอใจใน การใช้
บัณฑิตของผู้ประกอบการ
- การตรวจรับรองหลักสูตร
จากสภาวิศวกร

- รายงานผลการประเมิ น
ความพึ ง พอใจใน การใช้
บัณฑิตของผู้ประกอบการ

มคอ.2

หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
ใช้ระบบการศึกษาแบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ และหนึ่งภาค
การศึกษาปกติมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์
การคิ ด หน่ ว ยกิ ต ให้ เ ป็ น ไปตามเกณฑ์ ม าตรฐานหลั ก สู ต รระดั บ ปริ ญ ญาตรี พ.ศ. 25 58 ของ
กระทรวงศึกษาธิการ
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
มีการจัดการเรียนการสอนในภาคฤดูร้อนสาหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 เพื่อเรียนวิชาการสารวจภาคสนาม
(รหัสวิชา 010813002)
1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค
ไม่มี
2. การดาเนินการหลักสูตร
2.1 วัน-เวลาในการดาเนินการเรียนการสอน
ภาคการศึกษาต้น เดือนสิงหาคม ถึงเดือนธันวาคม
ภาคการศึกษาปลาย เดือนมกราคม ถึงเดือนพฤษภาคม
ภาคฤดูร้อน
เดือนมิถุนายน ถึงเดือนกรกฎาคม
2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
1) เป็นผู้สาเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในสาขาวิชาโยธาหรือก่อสร้าง
2) หรือผู้สาเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ที่ผ่านการเรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์และ
รายวิ ช าคณิ ต ศาสตร์ รวมกั น ไม่ น้ อ ยกว่ า 30 หน่ ว ยกิ ต หรื อ เที ย บเท่ า จากสถาบั น การศึ ก ษาซึ่ ง
กระทรวงศึกษาธิการรับรอง
3) มีคุณสมบัติอื่นครบถ้วนตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือว่าด้วย
การศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต
2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า
นักศึกษาแรกเข้าที่มีพื้นฐานทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์จากระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายไม่ดี
อาจประสบปัญหาในการปรับตัวให้เข้ากับการศึกษาในระดับอุดมศึกษาได้
2.4 กลยุทธ์ในการดาเนินการแก้ไขปัญหา/ข้อจากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3
จัดกิจกรรมและการเรียนเพิ่มเติม เพื่อพัฒนาความรู้และความสามารถทางคณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ และ
ทักษะทางด้านวิศวกรรม
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2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้สาเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี
ระดับชั้นปี
จานวนนักศึกษาในแต่ละปีการศึกษา (คน)
2560
2561
2562
2563
ชั้นปีที่ 1
120
120
120
120
ชั้นปีที่ 2
120
120
120
ชั้นปีที่ 3
120
120
ชั้นปีที่ 4
120
รวม
120
240
360
480
จานวนบัณฑิตที่คาดว่า
120
จะสาเร็จการศึกษา

2564
120
120
120
120
480
120

2.6 งบประมาณตามแผน
งบประมาณตามแผนของหลักสูตรนี้มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
2.6.1 งบประมาณรายรับ (หน่วย: บาท)
รายละเอียด
ค่าบารุงการศึกษา(ค่าลงทะเบียน
และค่าธรรมเนียมการศึกษา)
ค่าพัฒนาวิชาการ
รวมรายรับ

2560

2561

2,534,000 5,068,000

ปีงบประมาณ
2562

2563

2564

7,602,000 10,136,000 10,136,000

1,811,000 3,622,000 5,433,000 7,244,000 7,244,000
4,345,000 8,690,000 13,035,000 17,380,000 17,380,000

2.6.2 งบประมาณรายจ่าย (หน่วย: บาท)
รายละเอียด
ก. งบดาเนินการ
เงินเดือน
ค่าตอบแทน
ค่าวัสดุ
เงินอุดหนุน
ร่ายจ่ายอื่นๆ
รวม (ก)
ข. งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ค่าที่ดิน

2560

2561

ปีงบประมาณ
2562

2563

2564

7,427,000 7,873,000 8,345,000 8,845,000 9,7376,000
107,000 110,000
113,000
117,000
120,000
285,000 290,000
296,000
302,000
308,000
1,224,000 1,248,000 1,273,000 1,299,000 1,325,000
80,000
80,000
90,000
90,000
100,000
12,123,000 12,751,000 13,425,000 14,126,000 14,702,000
-
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ค่าสิ่งก่อสร้าง
รวม(ข)
รวม (ก) + (ข)
ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษา

0
0
0
0
0
12,123,000 12,751,000 13,425,000 14,126,000 14,702,000
154,619.42

2.7 ระบบการศึกษา
ใช้ระบบการจัดการเรียนการสอนแบบชั้น เรียน และเป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัย เทคโนลีพระจอม
เกล้าพระนครเหนือว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต
2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนข้ามมหาวิทยาลัย (ถ้ามี)
ให้ เ ป็ น ไปตามประกาศกระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารและระเบี ยบมหาวิท ยาลั ย เทคโนโลยี พ ระจอมเกล้ า
พระนครเหนือว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต
3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 148 หน่วยกิต
3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ก. กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
3.1.1.1.1
ข. กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
ค. กลุ่มวิชาภาษา
- วิชาบังคับ
- วิชาเลือก
ง. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
จ. กลุ่มวิชาพลศึกษา
2) หมวดวิชาเฉพาะ
ก. กลุ่มวิชาพืน้ ฐานทาง
คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
ข. กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรม
ค. กลุ่มวิชาบังคับทางวิศวกรรม
ง. กลุ่มวิชาเลือกทางวิศวกรรม
3) หมวดวิชาเลือกเสรี
12

30
3
4
12
6
6
9
2

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

112
24

หน่วยกิต
หน่วยกิต

30
49
9

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

6

หน่วยกิต
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3.1.3 รายวิชาในแต่ละหมวดวิชาและจานวนหน่วยกิต
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ก. กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์

รวม

30
3

หน่วยกิต
หน่วยกิต

รหัสวิชา
080203905

ชื่อวิชา
หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตัวเอง)
เศรษฐกิจกับชีวิตประจาวัน
3(3-0-6)
(Economy and Everyday Life)
080203907
ธุรกิจกับชีวิตประจาวัน
3(3-0-6)
(Business and Everyday Life)
หรือเลือกเรียนจากกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าพระนครเหนือเปิดสอนโดยความเห็นชอบของภาควิชา
ข. กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์

4

หน่วยกิต

รหัสวิชา
010813901

ชื่อวิชา
หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตัวเอง)
จริยธรรมในการทางาน
1(1-0-2)
(Ethics for Profession)
080303606
การคิดเชิงระบบและความคิดสร้างสรรค์
3(3-0-6)
(Systematic and Creative Thinking)
080303610
นันทนาการเพื่อชีวิต
3(3-0-6)
(Recreation for Life)
หรือเลือกเรียนจากกลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าพระนครเหนือเปิดสอนโดยความเห็นชอบของภาควิชา
ค. กลุ่มวิชาภาษา
- วิชาบังคับ
- วิชาเลือก

12
6
6

- วิชาบังคับ มีดังต่อไปนี้
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
080103001
ภาษาอังกฤษ 1
(English I)

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตัวเอง)
3(3-0-6)
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080103002

ภาษาอังกฤษ 2
3(3-0-6)
(English II)
- วิชาเลือก ให้เลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้
080103012
การอ่าน 1
3(3-0-6)
(Reading I)
080103014
การเขียน 1
3(3-0-6)
(Writing I)
หรือเลือกเรียนจากกลุ่มวิชาภาษาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือเปิดสอนโดยความเห็นชอบของภาควิชา
ง. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

9

หน่วยกิต

รหัสวิชา
020003102

ชื่อวิชา
หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตัวเอง)
เทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น
3(2-2-5)
(Introduction to Information Technology)
020003104
ไฟฟ้าในชีวิตประจาวัน
3(2-2-5)
(Electricity in Everyday Life)
040423001
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน
3(3-0-6)
(Environment and Energy)
หรือเลือกเรียนจากกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปในมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือเปิดสอนโดยความเห็นชอบของภาควิชา
จ. กลุ่มวิชาพลศึกษา

2

รหัสวิชา
080303501

หน่วยกิต

ชื่อวิชา
หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตัวเอง)
บาสเกตบอล
1(0-2-1)
(Basketball)
080303503
แบดมินตัน
1(0-2-1)
(Badminton)
หรือเลือกเรียนจากกลุ่มวิชาพลศึกษาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือเปิดสอนโดยความเห็นชอบของภาควิชา
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2) หมวดวิชาเฉพาะ
ก. กลุ่มวิชาพืน้ ฐานทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
รหัสวิชา
040113001
040113002
040203111
040203112
040203211
040313005
040313006
040313007
040313008
040503011

010013017

112
24

หน่วยกิต
หน่วยกิต

ชื่อวิชา
หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตัวเอง)
เคมีสาหรับวิศวกร
3(3-0-6)
(Chemistry for Engineers)
ปฏิบัติการเคมีสาหรับวิศวกร
1(0-3-1)
(Chemistry Laboratory for Engineers)
คณิตศาสตร์วิศวกรรม 1
3(3-0-6)
(Engineering Mathematics I)
คณิตศาสตร์วิศวกรรม 2
3(3-0-6)
(Engineering Mathematics II)
คณิตศาสตร์วิศวกรรม 3
3(3-0-6)
(Engineering Mathematics III)
ฟิสิกส์ 1
3(3-0-6)
(Physics I)
ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1
1(0-2-1)
(Physics Laboratory I)
ฟิสิกส์ 2
3(3-0-6)
(Physics II)
ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2
1(0-2-1)
(Physics Laboratory II)
สถิติสาหรับวิศวกรและนักวิทยาศาสตร์
3(3-0-6)
(Statistics for Engineers and Scientists)

ข. กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรม
รหัสวิชา
010013016

รวม

30

หน่วยกิต

ชื่อวิชา
หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตัวเอง)
การเขียนแบบวิศวกรรม
3(2-2-5)
(Engineering Drawing)
การโปรแกรมคอมพิวเตอร์
3(2-2-5)
(Computer Programming)
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010213525
010813001
010813002
010813003
010813101
010813102
010813109
010813401
010813601
010813604

วัสดุวิศวกรรม
(Engineering Materials)
การสารวจ
(Surveying)
ปฏิบัติการสารวจ
(Surveying Laboratory)
การสารวจภาคสนาม
(Field Surveying)
กาลังของวัสดุ 1
(Strength of Materials I)
กาลังของวัสดุ 2
(Strength of Materials II)
สถิตยศาสตร์วิศวกรรม
(Engineering Statics)
การจัดการทางวิศวกรรม
(Engineering Management)
ชลศาสตร์
(Hydraulics)
ปฏิบัติการชลศาสตร์
(Hydraulic Laboratory)

ค. กลุ่มวิชาบังคับทางวิศวกรรม
รหัสวิชา
010813103
010813104
010813202
010813204

3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-3-1)
1(0-3-1)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-3-1)

49

หน่วยกิต

ชื่อวิชา
หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตัวเอง)
ทฤษฎีโครงสร้าง
3(3-0-6)
(Theory of Structures)
การวิเคราะห์โครงสร้าง
3(3-0-6)
(Structural Analysis)
การออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก
4(3-3-7)
(Reinforced Concrete Design)
การออกแบบโครงสร้างไม้และเหล็ก
4(3-3-7)
(Design of Timber and Steel Structures)
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010813302
010813303
010813304
010813403
010813501
010813602
010813603
010813702
010813801
010813802
010813804
010813905
010813906
010813907

กลศาสตร์ของดิน
(Soil Mechanics)
ปฏิบัติการกลศาสตร์ของดิน
(Soil Mechanics Laboratory)
วิศวกรรมฐานราก
(Foundation Engineering)
วิศวกรรมการก่อสร้างและการจัดการ
(Construction Engineering and Management)
วิศวกรรมการทาง
(Highway Engineering)
อุทกวิทยา
(Hydrology)
วิศวกรรมชลศาสตร์
(Hydraulic Engineering)
ระบบสิ่งแวดล้อมและการจัดการ
(Environmental Systems and Management)
วัสดุวิศวกรรมโยธาและการทดสอบ
(Civil Engineering Materials and Testing)
เทคโนโลยีคอนกรีต
(Concrete Technology)
ปฏิบัติการคอนกรีต
(Concrete Laboratory)
ระเบียบวิธีเชิงตัวเลขในงานวิศวกรรมโยธา
(Numerical Methods in Civil Engineering)
โครงงานด้านวิศวกรรมโยธา 1
(Civil Engineering Project I)
โครงงานด้านวิศวกรรมโยธา 2
(Civil Engineering Project II)
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3(3-0-6)
1(0-3-1)
4(3-3-7)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
2(1-3-3)
2(2-0-4)
1(0-3-1)
3(3-0-6)
1(0-3-1)
3(0-9-4)
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ง. กลุ่มวิชาเลือกทางวิศวกรรม
9
หน่วยกิต
ให้เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้ ซึ่งภาควิชาวิศวกรรมโยธาจะพิจารณาเปิด
สอนตามความเหมาะสม
1.1) สาขาย่อยวิชาวิศวกรรมสารวจ
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
010813004
การรังวัดด้วยภาพถ่าย
(Photogrammetry)
010813006
การสารวจเส้นทาง
(Route Surveying)

หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตัวเอง)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

1.2) สาขาย่อยวิชาวิศวกรรมโครงสร้าง
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตัวเอง)
010813105
การวิเคราะห์โครงสร้างด้วยวิธีเมตริกซ์
3(3-0-6)
(Matrix Analysis of Structures)
010813106
ไฟไนท์อีลีเมนต์เบื้องต้น
3(3-0-6)
(Elementary Finite Element)
010813107
พลศาสตร์ของโครงสร้างและวิศวกรรมแผ่นดินไหว
3(3-0-6)
(Structural Dynamics and Earthquake Engineering)
010813108
การออกแบบงานวิศวกรรมโยธาด้วยคอมพิวเตอร์
3(3-0-6)
(Computer-aided Design in Civil Engineering)
010813201
การออกแบบด้านวิศวกรรมโยธาและวิศวกรรมอาคาร
3(1-6-5)
(Civil and Building Engineering Design)
010813203
การออกแบบคอนกรีตอัดแรง
3(3-0-6)
(Prestressed Concrete Design)
010813205
การออกแบบโครงสร้างเหล็กด้วยวิธีพลาสติก
3(3-0-6)
(Plastic Design of Steel Structures)
010813206
การออกแบบโครงสร้างวัสดุก่อ
3(3-0-6)
(Design of Masonry Structures)
010813207
การออกแบบสะพาน
3(3-0-6)
(Bridge Design)
010813209
เขียนแบบสาหรับงานด้านวิศวกรรมโยธา
3(3-0-6)
(Drawing in Civil Engineering)
18
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1.3) สาขาย่อยวิชาวิศวกรรมปฐพี
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตัวเอง)
010813301
ธรณีวิศวกรรม
3(3-0-6)
(Engineering Geology)
010813305
โครงสร้างกันดิน
3(3-0-6)
(Earth Retaining Structures)
1.4) สาขาย่อยวิชาการบริหารงานก่อสร้าง
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตัวเอง)
010813402
เศรษฐศาสตร์วิศวกรรมสาหรับวิศวกรโยธา
3(3-0-6)
(Engineering Economy for Civil Engineers)
010813404
ข้อกาหนด สัญญา และการประมาณราคา
3(3-0-6)
(Specifications, Contracts and Cost Estimates)
010813405
อุปกรณ์การก่อสร้างและวิธีการ
3(3-0-6)
(Construction Equipment and Methods)
010813406
กฎหมายกับงานวิศวกรรมโยธา
3(3-0-6)
(Law and Civil Engineering)
1.5) สาขาย่อยวิชาวิศวกรรมขนส่ง
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตัวเอง)
010813502
วิศวกรรมขนส่ง
3(3-0-6)
(Transportation Engineering)
010813503
วิศวกรรมจราจร
3(3-0-6)
(Traffic Engineering)
010813504
การออกแบบผิวทาง
3(3-0-6)
(Pavement Design)
010813505
วัสดุการทาง
1(0-3-1)
(Highway Materials)
010813506
ระบบขนส่งและเทคโนโลยี
3(3-0-6)
(Transportation Systems and Technology)
010813507
การวิเคราะห์ผลกระทบด้านการจราจร
3(3-0-6)
(Traffic Impact Analysis)
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1.6) สาขาย่อยวิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้า
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตัวเอง)
010813605
โครงสร้างด้านชลศาสตร์
3(3-0-6)
(Hydraulic Structures)
010813606
การจัดการทรัพยากรแหล่งน้า
3(3-0-6)
(Water Resource Management)
1.7) สาขาย่อยวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตัวเอง)
010813701
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
3(3-0-6)
(Environmental Engineering)
010813704
การควบคุมมลพิษและกากอุตสาหกรรม
3(3-0-6)
(Pollution and Industrial Waste Control)
010813705
การออกแบบระบบระบายน้า
3(3-0-6)
(Water Drainage System Design)
010813706
วิศวกรรมการประปา
3(3-0-6)
(Water Supply Engineering)
010813707
การออกแบบระบบสุขาภิบาลอาคาร
3(3-0-6)
(Building Sanitary Design)
1.8) สาขาย่อยวิชาวัสดุวิศวกรรมโยธา
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตัวเอง)
010813803
การตรวจสอบโครงสร้างคอนกรีตและการทดสอบ
3(3-0-6)
แบบไม่ทาลาย
(Inspection of Concrete Structures and Non-Destructive Testing)
1.9) สาขาย่อยวิชาอื่นๆ
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตัวเอง)
010813902
สัมมนาด้านวิศวกรรมโยธา
1(0-3-1)
(Seminar in Civil Engineering)
010813903
หัวข้อพิเศษด้านวิศวกรรมโยธา 1
3(3-0-6)
(Special Topics in Civil Engineering I)
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010813904
010813908

หัวข้อเฉพาะด้านวิศวกรรมโยธา 2
(Selected Topics in Civil Engineering II)
การประยุกต์คอมพิวเตอร์ในงานวิศวกรรมโยธา
(Computer Applications in Civil Engineering)

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

3) หมวดวิชาเลือกเสรี
รวม 6
หน่วยกิต
ให้ เ ลื อ กเรี ย นจากรายวิ ช าในหลั ก สู ต รระดั บ ปริ ญ ญาตรี ที่ ม หาวิท ยาลั ย เทคโนโลยี พ ระจอมเกล้ า
พระนครเหนือเปิดสอน
3.1.4 แผนการศึกษา
รหัสวิชา
010013016
040203111
040313005
040313006
080103001
08xxxxxxx
080303xxx
xxxxxxxxx

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อวิชา
หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตัวเอง)
การเขียนแบบวิศวกรรม
3(2-2-5)
(Engineering Drawing)
คณิตศาสตร์วิศวกรรม 1
3(3-0-6)
(Engineering Mathematics I)
ฟิสิกส์ 1
3(3-0-6)
(Physics I)
ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1
1(0-2-1)
(Physics Laboratory I)
ภาษาอังกฤษ 1
3(3-0-6)
(English I)
วิชาเลือกในกลุ่มวิชาพลศึกษา
1(0-2-1)
(Physical Education Elective Course)
วิชาเลือกในกลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
3(3-0-6)
(Humanities Elective Course)
วิชาเลือกในกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
3(x-x-x)
(Science and Mathematics Elective Course)
รวม
20(x-x-x)
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รหัสวิชา
010013017
010813109
040113001
040113002
040203112
040313007
040313008
080103002
08xxxxxxx

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อวิชา
หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตัวเอง)
การโปรแกรมคอมพิวเตอร์
3(2-2-5)
(Computer Programming)
สถิตยศาสตร์วิศวกรรม
3(3-0-6)
(Engineering Statics)
เคมีสาหรับวิศวกร
3(3-0-6)
(Chemistry for Engineers)
ปฏิบัติการเคมีสาหรับวิศวกร
1(0-3-1)
(Chemistry Laboratory for Engineers)
คณิตศาสตร์วิศวกรรม 2
3(3-0-6)
(Engineering Mathematics II)
ฟิสิกส์ 2
3(3-0-6)
(Physics II)
ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2
1(0-2-1)
(Physics Laboratory II)
ภาษาอังกฤษ 2
3(3-0-6)
(English II)
วิชาเลือกในกลุ่มวิชาพลศึกษา
1(0-2-1)
(Physical Education Elective Course)
รวม
21(17-9-38)
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รหัสวิชา
010813101
010813401
040203211
040503011
080103xxx
xxxxxxxxx

รหัสวิชา
010213525
010813001
010813002
010813102
010813103
01xxxxxxx
xxxxxxxxx

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อวิชา
หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตัวเอง)
กาลังของวัสดุ 1
3(3-0-6)
(Strength of Materials I)
การจัดการทางวิศวกรรม
3(3-0-6)
(Engineering Management)
คณิตศาสตร์วิศวกรรม 3
3(3-0-6)
(Engineering Mathematics III)
สถิติสาหรับวิศวกรและนักวิทยาศาสตร์
3(3-0-6)
(Statistics for Engineers and Scientists)
วิชาเลือกในกลุ่มวิชาภาษา
3(3-0-6)
(Language Elective Course)
วิชาเลือกในกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
3(x-x-x)
(Science and Mathematics Elective Course)
รวม
18(x-x-x)
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อวิชา
หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตัวเอง)
วัสดุวิศวกรรม
3(3-0-6)
(Engineering Materials)
การสารวจ
3(3-0-6)
(Surveying)
ปฏิบัติการสารวจ
1(0-3-1)
(Surveying Laboratory)
กาลังของวัสดุ 2
3(3-0-6)
(Strength of Materials II)
ทฤษฎีโครงสร้าง
3(3-0-6)
(Theory of Structures)
วิชาเลือกในกลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
1(1-0-2)
(Humanities Elective Course)
วิชาเลือกในกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
3(x-x-x)
(Science and Mathematics Elective Course)
รวม
17(x-x-x)
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รหัสวิชา
010813003

รหัสวิชา
010813104
010813601
010813702
010813802
010813804
010813905
080103xxx

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาฤดูร้อน
ชื่อวิชา
หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตัวเอง)
การสารวจภาคสนาม
1(0-3-1)
(Field Surveying)
รวม
1(0-3-1)
ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อวิชา
หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตัวเอง)
การวิเคราะห์โครงสร้าง
3(3-0-6)
(Structural Analysis)
ชลศาสตร์
3(3-0-6)
(Hydraulics)
ระบบสิ่งแวดล้อมและการจัดการ
3(3-0-6)
(Environmental Systems and Management)
เทคโนโลยีคอนกรีต
2(2-0-4)
(Concrete Technology)
ปฏิบัติการคอนกรีต
1(0-3-1)
(Concrete Laboratory)
ระเบียบวิธีเชิงตัวเลขในงานวิศวกรรมโยธา
3(3-0-6)
(Numerical Methods in Civil Engineering)
วิชาเลือกในกลุ่มวิชาภาษา
3(3-0-6)
(Language Elective Course)
รวม
18(17-3-35)
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รหัสวิชา
010813202
010813302
010813303
010813602
010813604
010813801
0108xxxxx

รหัสวิชา
010813204
010813304
010813501
010813603
010813906
0108xxxxx

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อวิชา
หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตัวเอง)
การออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก
4(3-3-7)
(Reinforced Concrete Design)
กลศาสตร์ของดิน
3(3-0-6)
(Soil Mechanics)
ปฏิบัติการกลศาสตร์ของดิน
1(0-3-1)
(Soil Mechanics Laboratory)
อุทกวิทยา
3(3-0-6)
(Hydrology)
ปฏิบัติการชลศาสตร์
1(0-3-1)
(Hydraulic Laboratory)
วัสดุวิศวกรรมโยธาและการทดสอบ
2(1-3-3)
(Civil Engineering Materials and Testing)
วิชาเลือกทางวิศวกรรม
3(x-x-x)
(Technical Elective Course)
รวม
17(x-x-x)
ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อวิชา
หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตัวเอง)
การออกแบบโครงสร้างไม้และเหล็ก
4(3-3-7)
(Design of Timber and Steel Structures)
วิศวกรรมฐานราก
4(3-3-7)
(Foundation Engineering)
วิศวกรรมการทาง
3(3-0-6)
(Highway Engineering)
วิศวกรรมชลศาสตร์
3(3-0-6)
(Hydraulic Engineering)
โครงงานด้านวิศวกรรมโยธา 1
1(0-3-1)
(Civil Engineering Project I)
วิชาเลือกทางวิศวกรรม
3(x-x-x)
(Technical Elective Course)
รวม
18(x-x-x)
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รหัสวิชา
010813403
010813907
080203xxx
0108xxxxx
xxxxxxxxx
xxxxxxxxx

ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อวิชา
หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตัวเอง)
วิศวกรรมการก่อสร้างและการจัดการ
3(3-0-6)
(Construction Engineering and Management)
โครงงานด้านวิศวกรรมโยธา 2
3(0-9-4)
(Civil Engineering Project II)
วิชาเลือกในกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
3(3-0-6)
(Social Sciences Elective Course)
วิชาเลือกทางวิศวกรรม
3(x-x-x)
(Technical Elective Course)
วิชาเลือกเสรี
3(x-x-x)
(Free Elective Course)
วิชาเลือกเสรี
3(x-x-x)
(Free Elective Course)
รวม
18(x-x-x)
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3.1.5 คาอธิบายรายวิชา
010013016 การเขียนแบบวิศวกรรม
3(2-2-5)
(Engineering Drawing)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
พื้นฐานงานเขีย นแบบทางวิศวกรรม ข้อกาหนดและมาตรฐานการเขียนแบบ การฉายภาพ
รูปทรงเรขาคณิต ภาพสามมิติ การกาหนดขนาดรูปทรง และตาแหน่งอ้างอิง ภาพตัด ภาพช่วย ภาพคลี่ การ
เขียนภาพด้วยมือเปล่า ภาพประกอบ และการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการเขียนแบบเบื้องต้น
Basic engineering drawing, drawing standard, projection view, orthographic,
dimensioning, section view, axillary view, development of surfaces, free hand drawing,
assembly and introduction to computer-aided engineering drawing.
010213525 วัสดุวิศวกรรม
3(3-0-6)
(Engineering Materials)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
โลหะและโลหะวิทยาเบื้องต้น แผนภูมิสมดุลของโลหะผสม โครงสร้างจุลภาค และโครงสร้าง
มหภาคของโลหะ การผลิตเหล็กและเหล็กกล้า คุณสมบัติของเหล็กกล้า เหล็กกล้าไร้สนิม และเหล็กหล่อ การ
ปรับปรุงคุณสมบัติของเหล็กกล้าด้วยความร้อน คุณสมบัติของโลหะนอกกลุ่มเหล็ก พอลิเมอร์ เซรามิก คอมโพ
สิตคอนกรีต แอสฟัลท์ และไม้ หลักการเบื้องต้นของการทดสอบวัสดุแบบทาลายและไม่ทาลาย
Metals and metallurgy, phase equilibrium diagrams, microstructure and
macrostructure of metals, manufacturing process of iron and steel, properties of steel, stainless
steel and cast iron, heat treatment of steel, Non-ferrous metals, polymers, ceramics,
composites, concrete, asphalt and wood, introduction to destructive and non-destructive
testing of materials.
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010013017 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์
3(2-2-5)
(Computer Programming)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
หลั ก การทางานพื้ น ฐานของคอมพิ ว เตอร์ ส่ ว นประกอบในการท างานของคอมพิ ว เตอร์
ความสั มพัน ธ์เชิงการทางานระหว่า งฮาร์ ดแวร์และซอฟต์แวร์ การประมวลผลข้อมูล แบบอิเล็ กทรอนิ ก ส์
หลักการทางานพื้นฐานของการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วยภาษาระดับสูง ขั้นตอนการพัฒนาและออกแบบ
โปรแกรม การแก้ปัญหาโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
Computer concepts, computer components, hardware and software interaction,
current programming language and program development, programming practices.
010813001 การสารวจ
3(3-0-6)
(Surveying)
วิชาบังคับก่อน : 010013016 การเขียนแบบวิศวกรรม
040203111 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 1
Prerequisite : 010013016 Engineering Drawing
040203111 Enginerring Mathematics I
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการสารวจและการระดับ หลักการและการประยุกต์ใช้กล้องวัดมุมความ
ผิดพลาดและการปรับแก้ เนื่องจากงานสารวจการวัดระยะทางและทิศทาง ความคลาดเคลื่อนและชั้นงานใน
การสารวจ การปรับแก้ข้อมูล โครงข่ายสามเหลี่ยม การหาแอซิมุธและระบบพิกัดทางราบของงานวงรอบอย่าง
ละเอียด การทาระดับอย่างละเอียด การสารวจและเขียนแผนที่ภูมิประเทศ เส้นโครงแผนที่ และระบบพิกัดฉาก
ยูทีเอ็ม
Introduction to surveying work and leveling, error and class in surveying, principles
and application of Theodolites, distance and direction measurement, error in surveying and
acceptable error, data correction, triangulation, precise determination of azimuth, precise
traverse plane coordinate system, precise leveling, topographic survey, map plotting, precise
leveling, map projection and UTM coordinates.
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010813002 ปฏิบัติการสารวจ
1(0-3-1)
(Surveying Laboratory)
วิชาบังคับก่อน : 010813001 การสารวจ หรือเรียนร่วมกัน
Prerequisite : 010813001 Surveying or Co-requisite
การบันทึกสมุดสนาม และการวัดระยะทางโดยการเดินนับกาว การรังวัดระยะทางโดยแถบวัด
ระยะ และการทาแผน ที่อาณาเขต การตรวจสอบกลองระดับโดยวิธี 2 หมุดและการหาคาผลตางระดับ การหา
คาระดับตามทางยาวและ ทางขวาง การรังวัดมุมราบและมุมดิ่งดวยกลองทีโอโดไลท การทาวงรอบดวยกลอง
เข็มทิศ และกลองทีโอโดไลท การทาวงรอบดวยกลองรังวัดแบบเบ็ดเสร็จ การหาอาซิมุทอยางละเอียด การทา
แผนที่ภูมิประเทศ การทาโครงขายสามเหลี่ยม การเก็บรายละเอียดโดยกลองรังวัดแบบเบ็ดเสร็จ
Surveying field notes, measurement of distance by pacing, measurement of
distance by taping and planimetric mapping, two-peg test & differential leveling, profile and
cross section leveling, measurement of horizontal and vertical angles by theodolite, traversing
by compass, traversing by theodolite, traversing by total station, precise determination of
azimuth, Topographic mapping, triangution and trilateration, detailing by stadia and/or total
station.
010813003 การสารวจภาคสนาม
1(0-3-1)
(Field Surveying)
วิชาบังคับก่อน : 010813001 การสารวจ
Prerequisite : 010813001 Surveying
การฝึกงานสารวจภาคสนาม (ไม่น้อยกว่า 80 ชั่วโมง) งานรังวัดสารวจพื้นที่ การสร้างหมุด
ควบคุมทางราบและทางดิ่ง การจัดทาขอบเขตพื้นที่สารวจ การเก็บรายละเอียดบนพื้นที่ การจัดทาแผนที่ภูมิ
ประเทศ การจัดทารายงานและเอกสารการสารวจ
Practical training in surveying (not less than 80 hours), field surveying, horizontal
and vertical control stations, specifying surveyed area, collecting details in the area,
topographic mapping, surveying reports and documents.
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010813004 การรังวัดด้วยภาพถ่าย
3( 3- 0- 6)
(Photogrammetry)
วิชาบังคับก่อน : 010813001 การสารวจ
Prerequisite : 010813001 Surveying
พื้นฐานของภาพถ่ายทางอากาศและการสารวจระยะไกล กล้องถ่ายภาพ การวางแผนการบิน
เรขาคณิตของภาพถ่าย วิธีการ ทางานสารวจด้วยภาพถ่ายทางอากาศ การดัดแก้ภาพ ภาพถ่ายดิ่งจริง แผนที่
สามมิติ หลักการของเครื่องกาหนดต แหน่งพิกัดด้วย ดาวเทียมจีพีเอสร่วมกับภาพถ่ายทางอากาศ
Fundamental of photogrammetry and remote sensing, cameras and photography,
flight planning, geometry of photograph, photogrammetric methods, mosaic, rectification,
orthophotography, stereoscopic plotting. principles and operation of GPS with
Photogrammetry.
010813006 การสารวจเส้นทาง
3(3-0-6)
(Route Surveying)
วิชาบังคับก่อน : 010813001 การสารวจ
Prerequisite : 010813001 Surveying
การสารวจแนวทาง เทคนิคการสารวจในการหาตาแหน่งและออกแบบถนน การวางโค้งราบ
และโค้งดิ่ง การทาระดับ ตามแนวขวางและแนวยาว การหาพื้นที่และปริมาตรของงานดิน การแก้ไข แนว
ทางการสารวจก่อสร้างถนน
Alignment survey, surveying techniques, route location and design, horizontal and
vertical curves, cross section and profile leveling, earthwork, alignment layout, route
construction survey.
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010813101 กาลังของวัสดุ 1
3(3-0-6)
(Strength of Materials I)
วิชาบังคับก่อน : 010813109 สถิตยศาสตร์วิศวกรรม
040203112 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 2
Prerequisite : 010813109 Engineering Statics
040203112 Enginerring Mathematics II
คุณสมบัติทางกลของวัสดุ ความสัมพันธ์ระหว่างแรงและความเค้น ความสัมพันธ์ระหว่างความ
เค้น และความเครียด ความเค้นดัดและความเค้นเฉือนในคาน แผนภาพแรงเฉือนและโมเมนต์ดัด การแอ่นตัว
ของคานและการเสียรูปจากแรงบิด
Mechanical properties of materials, forces and stresses relationship, stresses and
strains relationship, stresses in beams, shear force and bending moment diagrams, deflection
of beams, torsion.
010813102 กาลังของวัสดุ 2
3(3-0-6)
(Strength of Materials II)
วิชาบังคับก่อน : 010813101 กาลังของวัสดุ 1
Prerequisite : 010813101 Strength of Materials I
การวิเคราะห์ความเค้นความเครียด ความเค้นในระนาบ ความเครียดในระนาบ ความเค้นหลัก
และวงกลมของมอร์ ความเค้นเฉือนในคาน การไหลของแรงเฉือน ศูนย์กลางแรงเฉือน คานหน้าตัดประกอบ
การโก่งเดาะของเสา และเกณฑ์การพังทลาย
Analysis of stress and strain, plane stress, plane strain, principal stresses and
Mohr’ s circle, shear stress in beam, shear flow, shear center, composite beam, buckling of
column, failure criterion.
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010813103 ทฤษฎีโครงสร้าง
3(3-0-6)
(Theory of Structures)
วิชาบังคับก่อน : 010813101 กาลังของวัสดุ 1
Prerequisite : 010813101 Strength of Materials I
ทฤษฎีโครงสร้างเบื้องต้น แรงปฏิกิริยา แรงเฉือนและโมเมนต์ในโครงสร้างชนิดดิเทอร์มิเนท
เส้นอิทธิพลของโครงสร้างชนิดดิเทอร์มิเนท การคานวณการเปลี่ยนรูปร่างของโครงสร้างชนิดดิเทอร์มิเนทด้วย
วิธีพื้นที่โมเมนต์ คานคอนจูเกต งานเสมือน และทฤษฎีพลังาน การวิเคราะห์โครงสร้างชนิดอินดิเทอร์มิเนทด้วย
วิธีการเปลี่ยนรูปร่างสอดคล้อง
Introduction to structural theory, reactions, shears and moments in statically
determinate structures, graphic statics, influence lines of determinate structures, deformations
of determinate structures by methods of moment- area, conjugate beam, virtual work, energy
theorem, analysis of statically indeterminate structures by method of consistent deformation.
010813104 การวิเคราะห์โครงสร้าง
3(3-0-6)
(Structural Analysis)
วิชาบังคับก่อน : 010813103 ทฤษฎีโครงสร้าง
Prerequisite : 010813103 Theory of Structures
การวิเคราะห์โครงสร้างชนิดอินดิเทอร์มิเนท โดยวิธีงานต่าสุดวิธีมุมลาดและการแอ่นตัว การ
กระจายโมเมนต์ เส้นอิทธิพล การวิเคราะห์ด้วยวิธีพลาสติกเบื้องต้น การวิเคราะห์โครงสร้างด้วยวิธีเมตริกซ์
เบื้องต้น
Analysis of statically indeterminate structures using method of consistent
deformations, least work, slope- deflection, moment- distribution, approximate methods, and
the influence lines. Introduction to plastic analysis and matrix method in structural analysis.
010813105 การวิเคราะห์โครงสร้างด้วยวิธีเมตริกซ์
3(3-0-6)
(Matrix Analysis of Structures)
วิชาบังคับก่อน : 010813104 การวิเคราะห์โครงสร้าง
Prerequisite : 010813104 Structural Analysis
การวิเคราะห์โครงสร้างด้วยเมตริกซ์ ทั้งวิธีแรงและวิธีเปลี่ยนตาแหน่ง รวมทั้งปัญหาที่เกิดจาก
การทรุดตัวของจุดรองรับ การเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิ และความผิดพลาดจากการติดตั้ง
Structural analysis by matrix both stiffness and flexibility methods including
temperature changes and support settlement problems.
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010813106 ไฟไนท์อีลีเมนต์เบื้องต้น
3(3-0-6)
(Elementary Finite Element)
วิชาบังคับก่อน : 010813104 การวิเคราะห์โครงสร้าง
Prerequisite : 010813104 Structural Analysis
วิธีไฟไนท์อีลีเมนต์ในปัญหาหนึ่งมิติและสองมิติ การประยุกต์ใช้ในปัญหาของไหล การวิเคราะห์
ความเค้น และการยืดหดตัวตามแกน การดัด และการบิด ตลอดจนการดัดในแผ่นพื้น
Finite element method of one dimension and two dimensions problem,
application of fluid flow, analysis of stress and strain, due to axial, flexural, shear and torsion
including floor bending.
010813107 พลศาสตร์ของโครงสร้างและวิศวกรรมแผ่นดินไหว
3(3-0-6)
(Structural Dynamics and Earthquake Engineering)
วิชาบังคับก่อน : 010813104 การวิเคราะห์โครงสร้าง
040203211 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 3
Prerequisite : 010813104 Structural Analysis
040203211 Engineering Mathematics III
หลักการของพลศาสตร์โครงสร้าง วิศวกรรมแผ่นดินไหวขั้นพื้นฐาน การตอบสนองของระบบ
โครงสร้างที่มีห นึ่ งดีกรี อิสระ การตอบสนองของระบบโครงสร้างที่มีมากกว่าหนึ่งดีกรีอิสระ การวิเคราะห์
โครงสร้างภายใต้แรงจากแผ่นดินไหว การออกแบบอาคารต้านทานแรงจากแผ่นดินไหว
Concepts of structural dynamic, fundamentals of earthquake engineering,
response of single degree of freedom system, responses of multi degree of freedom system,
analysis of structures under earthquake loads, earthquake resistant design of buildings.
010813108 การออกแบบงานวิศวกรรมโยธาด้วยคอมพิวเตอร์
3(3-0-6)
(Computer-aided Design in Civil Engineering)
วิชาบังคับก่อน : 010813104 การวิเคราะห์โครงสร้าง
Prerequisite : 010813104 Structural Analysis
ทบทวนการเขี ย นโปรแกรมคอมพิ ว เตอร โปรแกรมส าเร็ จ รู ป ส าหรั บ งานวิ ศ วกรรมโยธา
การวิเคราะหโครงสราง การออกแบบโครงสราง การจัดการงานกอสราง แนะนาการสรางภาพดวยคอมพิวเตอร
Computer programming revision, ready made software package in civil engineering,
structural analysis, structural design, construction management, introduction to computer
graphics.
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010813109 สถิตยศาสตร์วิศวกรรม
3(3-0-6)
(Engineering Statics)
วิชาบังคับก่อน : 040203111 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 1
040313005 ฟิสิกส์ 1
Prerequisite : 040203111 Enginerring Mathematics I
040313005 Physics 1
ระบบและผลลัพธ์ของแรงต่างๆที่กระทาต่อวัตถุ การรวมและแยกแรง การสมดุลของแรง แรง
เสียดทาน การวิเคราะห์โครงสร้างอย่างง่าย จุดศูนย์กลางและจุดศูนย์ ถ่วงของวัตถุ งานเสมือนและความเสถียร
พลศาสตร์เบื้องต้น
Force systems, resultant of forces, addition of forces, components of a force,
equilibrium of forces, friction, analysis of simple structures, centroid and center of gravity,
virtual work and stability, introduction to dynamics.
010813201 การออกแบบด้านวิศวกรรมโยธาและวิศวกรรมอาคาร
3(1-6-5)
(Civil and Building Engineering Design)
วิชาบังคับก่อน : 010813202 การออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก
010813204 การออกแบบโครงสร้างไม้และเหล็ก
Prerequisite : 010813202 Reinforced Concrete Design
010813204 Design of Timber and Steel Structures
การออกแบบด้ านวิศ วกรรมโยธาและระบบงานอาคารเน้ นให้ นั ก ศึ ก ษาประยุ กต์ ใช้ ท ฤษฎี
หลักการทางด้านวิศวกรรมโยธาการออกแบบอาคาร ระบบน้าประปา ระบบโครงสร้างอาคารคอนกรีต แรงและ
น้าหนักบรรทุกที่กระทากับอาคาร การวิเคราะห์โครงสร้าง ข้อกาหนดที่ใช้ในการออกแบบ มาตรฐานที่ใช้ใน
การออกแบบ การออกแบบอาคารหลายชั้น รวมทั้งการจัดทาแบบแปลนที่เกี่ยวข้องกับโครงการที่เลือกศึกษา
Application of theory to the design work of civil and building engineering, the civil
engineering design, building water supply systems, structural concrete and the load applied
on the buildings, structural analysis terms used in the design Standards used in the design of
multi-storey buildings, including the preparation of plans relating to the projects selected.

34

มคอ.2

010813202 การออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก
4(3-3-7)
(Reinforced Concrete Design)
วิชาบังคับก่อน : 010813103 ทฤษฎีโครงสร้าง
010813802 เทคโนโลยีคอนกรีต
Prerequisite : 010813103 Theory of Structures
010813802 Concrete Technology
พฤติกรรมเบื้องต้นของโครงสร้างคอนกรีต และการเสริมกาลัง เพื่อรับแรงตามแนวแกน แรงดัด
แรงบิด แรงเฉือน แรงยึดเหนี่ยว และแรงเหล่านี้ที่กระทาร่วมกัน การออกแบบโครงสร้างองค์อาคารคอนกรีต
เสริมเหล็กโดยวิธีหน่วยแรงใช้งาน วิธีกาลัง การเขียนแบบกาหนดรายละเอียด และการฝึกปฏิบัติการออกแบบ
และการกาหนดรายละเอียดคอนกรีตเสริมเหล็ก
Concrete and reinforcement, fundamental behavior in axial load, flexure, torsion,
shear, bond and combined actions, design of reinforced concrete structural components by
working stress and strength design methods, design practice and practice in reinforced concrete
design and detailing.
010813203 การออกแบบคอนกรีตอัดแรง
3(3-0-6)
(Prestressed Concrete Design)
วิชาบังคับก่อน : 010813202 การออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก
Prerequisite : 010813202 Reinforced Concrete Design
การออกแบบคอนกรีตอัดแรง ระบบคอนกรีตอัดแรงชนิดดึงเหล็กก่อนและดึงเหล็กภายหลัง
วัสดุสาหรับคอนกรีตอัดแรง การสูญ เสียของแรงอัดในองค์อาคารคอนกรีตอัดแรง การวิเคราะห์และออกแบบ
องค์อาคารรับโมเมนต์ดัดและแรงเฉือน การแอ่นตัวขององค์อาคารคอนกรีตอัดแรง การออกแบบส่วนปลายยึด
ขององค์อาคารคอนกรีตอัดแรง การออกแบบคานต่อเนื่องและแผ่นพื้นคอนกรีตอัดแรง
Design of prestrestressed concrete, pre- tensioned and post- tensioned systems,
materials properties, and losses of prestressed short- term and long- term, flexural and shear
design of prestressed concrete elements and deflection control, design of end blocks at
support anchorage zones, continuous beams and prestressed concrete floor.
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010813204 การออกแบบโครงสร้างไม้และเหล็ก
4(3-3-7)
(Design of Timber and Steel Structures)
วิชาบังคับก่อน : 010813103 ทฤษฎีโครงสร้าง
010813801 วัสดุวิศวกรรมโยธาและการทดสอบ
Prerequisite : 010813103 Theory of Structures
010813801 Civil Engineering Materials and Testing
การออกแบบโครงสร้างไม้และเหล็ก รับแรงดึง และแรงอัด โครงสร้าง คาน และ เสา-คาน องค์
อาคารประกอบ คานขนาดใหญ่ที่ประกอบด้วยเหล็กแผ่น การออกแบบองค์อาคารและจุดต่อต่างๆ ด้วยวิธี ASD
และ LRFD และการฝึกปฎิบัติการออกแบบและการกาหนดรายละเอียดโครงสร้างไม้และเหล็ก
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 and practice in steel and timber design and detailing.
010813205 การออกแบบโครงสร้างเหล็กด้วยวิธีพลาสติก
3(3-0-6)
(Plastic Design of Steel Structures)
วิชาบังคับก่อน : 010813204 การออกแบบโครงสร้างไม้และเหล็ก
Prerequisite : 010813204 Design of Timber and Steel Structures
คุณสมบัติของเหล็ก การวิเคราะห์โครงสร้างโดยวิธีพลาสติก พฤติกรรมและการออกแบบองค์
อาคารรับแรงดัด แรงอัด แรงดึง และการออกแบบจุดต่อด้วยวิธีพลาสติก การออกแบบโครงสร้างอย่างง่าย
Steel properties, Analysis of plastic Behavior and design of the building, flexural
behavior, compressive strength and design to the simple way of plastic structural design.
010813206 การออกแบบโครงสร้างวัสดุก่อ
3(3-0-6)
(Design of Masonry Structures)
วิชาบังคับก่อน : 010813103 ทฤษฎีโครงสร้าง
Prerequisite : 010813103 Theory of Structures
คุ ณ สมบั ติ ข องอิ ฐ ที่ ใ ช้ ใ นการก่ อ สร้ า ง การออกแบบองค์ อ าคารต่ า ง ๆ คุ ณ สมบั ติ ข องอิ ฐ
คุณสมบัติของปูนก่อ การออกแบบโครงสร้างอิฐทั้งแบบเสริมแรงและไม่เสริมแรง
Characteristics of the bricks used in the masonry construction, the design of the
buildings., features of mortar, the brick structure, both reinforced and non-reinforced masonry
structures.
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010813207 การออกแบบสะพาน
3(3-0-6)
(Bridge Design)
วิชาบังคับกอน : 010813202 การออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก
010813204 การออกแบบโครงสรางไมและเหล็ก
010813304 วิศวกรรมฐานราก
Prerequisite : 010813202 Reinforced Concrete Design
010813204 Design of Timber and Steel Structures
010813304 Foundation Engineering
ระบบโครงสร า งสะพานแบบต า ง ๆ แรงและน้ํ า หนั ก ที่ ก ระทํ า การวิ เ คราะห โ ครงสร า ง
ขอกําหนดที่ใชในการออกแบบ มาตรฐานที่ใชในการออกแบบ การออกแบบสะพานคอนกรีตหรือสะพานเหล็ก
และการจัดทําแบบแปลน
Bridge systems, types of bridges, calculation of loadings on bridges, bridge design
specifications, design of concrete and steel bridges and design detailing.
010813209 เขียนแบบสําหรับงานดานวิศวกรรมโยธา
3(3-0-6)
(Drawing in Civil Engineering)
วิชาบังคับกอน : 010013016 การเขียนแบบวิศวกรรม
Prerequisite : 010013016 Engineering Drawing
การเขียนแบบกอสรางและแบบโครงสราง พรอมทั้งแบบขยาย สัญลักษณสําหรับวสัดุกอสราง
การเขียนแบบงานเชื่อม การเขียนแบบทางสถาปตยกรรม แปลน รูปดาน รูปตัด และรูปขยาย การเขียนภาพ
perspective เทคนิคการสเก็ตชภาพ สัญลักษณในแบบทางวิศวกรรมไฟฟา ระบบสุขาภิบาล และระบบทาง
เครื่องกลการอานแบบทางวิศวกรรมไฟฟา ระบบเครื่องกล และระบบสุขาภิบาล
Construction Drawing and structure drawing and detail. Symbols of construction
materials, welding drawing, architectural graphics – plan view, side view, section and
component details, perspective, technique of free- hand sketching, symbols of electrical
system, mechanical system. and sanitary system.
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010813301 ธรณีวิศวกรรม
3(3-0-6)
(Engineering Geology)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
ชนิดของหิน ธรณีโครงสร้าง กระบวนการพิ้นผิวโลก คุณสมบัติและพฤติกรรมของดินและหิน
วัสดุธรณีที่ใช้ในการก่อสร้าง การสารวจสถานที่ก่อสร้าง แร่ กระบวนการผุพัง พัดพาและทับถม น้าท่าและน้า
ใต้ดิน หินและดินในทางวิศวกรรมโยธา แผนที่ธรณีวิทยา ธรณีวิทยาและการก่อสร้าง
Rock type, geological structures, Process of earth’s plate, properties and behavior
of soil and rock, geological material for construction, site investigation, mineral process of
weathering transportation and sediment, runoff and ground water, rock and soil for civil
engineering, geologic maps, geology and construction.
010813302 กลศาสตร์ของดิน
3(3-0-6)
(Soil Mechanics)
วิชาบังคับก่อน : 010813101 กาลังของวัสดุ 1
010813301 ธรณีวิศวกรรม
Prerequisite : 010813101 Strength of Materials I
010813301 Engineering Geology
การกาเนิดดิน ดัชนีและคุณสมบัติทางกายภาพของดิน การจาแนกชนิดของดินทางวิศวกรรม
การบดอัดดิน การไหลซึม ของน้ าผ่ านดินและปัญหาของการไหลซึม ความเค้นประสิ ทธิผลในมวลดิน การ
กระจายความเค้ น ความสามารถในการยุ บ อั ด ตั ว ของดิ น ก าลั ง เฉื อ นของดิ น ทฤษฎี แ รงดั น ดิ น ด้ า นข้ า ง
เสถียรภาพของลาด และกาลังแบกทานของดิน
Soil formation Index and physical and properties of soil, soil classification, soil
compaction, permeability of soil and seepage problems, effective stresses within a soil mass,
stress distribution, compressibility of soil, shear strength of soil, earth pressure theory, slope
stability and bearing capacity of soil.

38

มคอ.2

010813303 ปฏิบัติการกลศาสตร์ของดิน
1(0-3-1)
(Soil Mechanics Laboratory)
วิชาบังคับก่อน : 010813302 กลศาสตร์ของดิน หรือเรียนร่วมกัน
Prerequisite : 010813302 Soil Mechanics or Co-requisite
การวิเคราะห์ การกระจายของขนาดเม็ดดิน ความถ่ว งจาเพาะ พิกัดอัตเตอร์เบิร์ก ปริมาณ
ความชื้น การบดอัดดิน แคลิฟอร์เนียแบริงเรโช ความหนาแน่นของดินในสนาม สัมประสิทธิ์ความซึมผ่าน การ
ยุบตัวจากการขับน้าออกจากมวลดิน กาลังเฉือนโดยตรง กาลังอัดแบบไม่ถูกจากัด กาลังอัดสามแกน
Grain size distribution analysis, specific gravity, atterberg’ s limits, moisture
content, soil compaction, california bearing ratio, field density, coefficient of permeability,
consolidation, direct shear strength, unconfined compressive strength, triaxial compressive
strength.
010813304 วิศวกรรมฐานราก
4(3-3-7)
(Foundation Engineering)
วิชาบังคับก่อน : 010813302 กลศาสตร์ของดิน
Prerequisite : 010813302 Soil Mechanics
การสารวจใต้ดินและเก็บตัวอย่างดิน ความสามารถในการรับกาลังแบกทานของฐานราก การ
ออกแบบฐานรากแผ่และฐานรากเสาเข็ม การวิเคราะห์การทรุดตัว ปัญหาของความดันดินด้านข้าง กาแพงกัน
ดิน และกาแพงเสาเข็มพืด การปรับปรุงคุณภาพดิน การออกแบบฐานรากปูพรมและฐานรากแบบกล่อง งานขุด
เปิดและค้ายันงานขุด การปฏิบัติในการออกแบบ และการเขียนแบบในงานวิศวกรรมฐานราก
Subsurface investigation and soil sampling, bearing capacity of foundation, spread
and pile foundation design, settlement analysis, earth pressure problems and retaining
structures and sheet pile wall, elementary of soil improvement, introduction to mat and
caisson foundation design, introduction to open cut and braced cut, design practice and
drawing in foundation engineering.
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010813305 โครงสร้างกันดิน
3(3-0-6)
(Earth Retaining Structures)
วิชาบังคับก่อน : 010813304 วิศวกรรมฐานราก
Prerequisite : 010813304 Foundation Engineering
ชนิดของโครงสร้างกันดิน การออกแบบโครงสร้างกันดิน การวิเคราะห์เสถียรภาพของโครงสร้าง
กันดิน ตัวแปรของดินที่ใช้ในการออกแบบ ข้อกาหนดและมาตรฐานที่ใช้ในการออกแบบ
Type of earth retaining structures, design of earth retaining structures, stability
analysis of earth retaining structures, soil parameter for design of earth retaining structures,
desing criteria and standard.
010813401 การจัดการทางวิศวกรรม
3(3-0-6)
(Engineering Management)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
หลักการบริหารจัดการ วิธีการเพิ่มผลิตภาพ มนุษยสั มพันธ์ ความปลอดภัย กฎหมายธุรกิจ
พื้นฐานของเศรษฐศาสตร์วิศวกรรม การเงิน การตลาด และการบริหารโครงการ
Management Principle, productivity improvement methods, human relations,
safety, business law, introduction to engineering economics, finance, marketing and project
management.
010813402 เศรษฐศาสตร์วิศวกรรมสาหรับวิศวกรโยธา
3(3-0-6)
(Engineering Economy for Civil Engineers)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
หลักการและแนวทางการประยุกต์ใช้ความสัมพันธ์ระหว่างของเงินและเวลา การตัดสินใจเลือก
ข้อเสนอโครงการก่อสร้ างภายใต้เงื่อนไขต่างๆ วิธีการคานวณค่าเสื่ อมราคาเครื่องจักร การวิเคราะห์ การ
เปลี่ยนแปลงทดแทนและจุดคุ้มทุนในการลงทุนโครงการ 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.
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010813403 วิศวกรรมการก่อสร้างและการจัดการ
3(3-0-6)
(Construction Engineering and Management)
วิชาบังคับก่อน : 010813401 การจัดการทางวิศวกรรม
Prerequisite : 010813401 Engineering Management
วัฏจักรชีวิตของโครงการ ระบบการจัดทาและส่งมอบโครงการ สัญญาก่อสร้าง รูปแบบองค์กร
การวางผังบริเวณ วัสดุ เครื่องจักรกลและอุปกรณ์การก่อสร้าง เทคนิคการก่อสร้าง ผลิตภาพ ระบบคุณภาพ
ความปลอดภัยในงานก่อสร้าง การวางแผน วิธีสายทางวิกฤติ (CPM) การควบคุมและติดตามความก้าวหน้า
การจัดการทรัพยากรความไม่แน่นอนและวิธีการวางแผนโครงการแบบเพิร์ต (PERT)
Project life cycle, project delivery systems, construction contract, project
organization, site layout, construction materials, equipment and tools in construction,
construction techniques, productivity, quality system, safety in construction, construction
planning, Critical Path Method ( CPM) , project monitoring and control, resource management,
uncertainties and Program Evaluation and Review Technique (PERT) planning method.
010813404 ข้อกาหนด สัญญา และการประมาณราคา
3(3-0-6)
(Specifications, Contracts and Cost Estimates)
วิชาบังคับก่อน : 010813202 การออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก
Prerequisite : 010813202 Reinforced Concrete Design
การเขีย นรายการประกอบแบบ การประมาณราคา การจัดทาเอกสารเพื่อการประมูล การ
ประกวดราคา การทาสัญญา การจัดทาปริมาณวัสดุ การประมาณราคาค่าก่อสร้างที่ใช้เครื่องจักร
Development of construction specifications, construction estimates, preparation
of bidding documents, contracts, bill of quntity, cost estimate of heavy equipment.
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010813405 อุปกรณ์การก่อสร้างและวิธีการ
3(3-0-6)
(Construction Equipment and Methods)
วิชาบังคับก่อน : 010813202 การออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก
Prerequisite : 010813202 Reinforced Concrete Design
คุณสมบัติของอุปกรณ์ที่ใช้ในการสร้างถนน สร้างอาคาร สร้างเขื่อน รวมถึงการใช้งานและ
ขีดจากัดของอุปกรณ์ต่าง ๆ ปั้นจั่น อุปกรณ์ผสมคอนกรีต ปั๊มคอนกรีต รถขุด รถเกรด รถบด รวมถึงวิธีการ
ก่อสร้างต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
Specifications and characteristics of constuction equipments, especially in
highway, building, dam construction, operation and limitations of construction machinery,
crane, concrete plant, concrete pump, excavator, grader, roller, compactor, and their relate
construction methods.
010813406 กฎหมายกับงานวิศวกรรมโยธา
3(3-0-6)
(Law and Civil Engineering)
วิชาบังคับก่อน : 010813202 การออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก
Prerequisite : 010813202 Reinforced Concrete Design
กฎหมายที่เกี่ย วข้ องกับ งานวิศวกรรม พระราชบัญญัติควบคุ ม อาคาร กฎหมายอาคารชุ ด
พระราชบัญญัติวิชาชีพ พระราชบัญญัติแรงงาน ตลอดจนกฎกระทรวงต่าง ๆ และผลกระทบจากกฎหมาย
ดังกล่าว
Building law and related construction regulations. Building code, construction
code, property law, Condominium Act, Council of Engineers Act, labor laws, related laws and
regulations under different Ministries and their effects to construction projects.
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010813501 วิศวกรรมการทาง
3(3-0-6)
(Highway Engineering)
วิชาบังคับก่อน : 010813001 การสารวจ
010813302 กลศาสตร์ของดิน
Prerequisite : 010813001 Surveying
010813302 Soil Mechanics
การออกแบบทางหลวงและผิวทางแบบต่าง ๆ รวมทั้งการออกแบบจุดตัดทางแนวราบและ
แนวดิ่ง การระบายน้ า การบ ารุ งรั กษา การปฏิบัติการจราจรและวัส ดุการทาง การศึกษาผลกระทบทาง
เศรษฐกิจและสังคมจากการตัดสินใจทางวิศวกรรม
Highway engineering design, pavement design, highway geometric design,
horizontal curve, vertical curve, intersection, drainage system, highway maintenance, traffic
operation, highway materials, social and economic impact analysis.
010813502 วิศวกรรมขนส่ง
3(3-0-6)
(Transportation Engineering)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
การดาเนินงานของลักษณะการขนส่งระบบต่าง ๆ การขนส่งทางบก ทางรถไฟ ทางน้า และทาง
อากาศ อุปกรณ์ควบคุมจราจร การออกแบบเส้นทาง การวางแผน ระบบขนส่งในเมือง การประเมินค่าทาง
เศรษฐกิจของระบบขนส่งแบบต่างๆ
Transportation characteristics, land transport, railway transport, water transport,
air transport, traffic control devices, alignment design, transportation planning, urban
transportation system, economic evaluation of transportation system.
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010813503 วิศวกรรมจราจร
3(3-0-6)
(Traffic Engineering)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
คุณลักษณะของการจราจร ผู้ใช้ถนน ถนน และยานพาหนะ การใช้สัญญาณควบคุมการจราจร
การออกแบบสัญญาณไฟจราจร หลักการและเทคนิคการใช้อุปกรณ์ควบคุมประสิทธิภาพและความปลอดภัย
ของระบบการเคลื่อนตัวของการจราจร รวมทั้งทฤษฎีของกระแสจราจร
Characteristics of traffic, road user, road and vehicle, traffic control, design of
traffic signalization, princilple and technique to use traffic control, effectiveness and safty of
traffic flow system as well as traffic flow theory.
010813504 การออกแบบผิวทาง
3(3-0-6)
(Pavement Design)
วิชาบังคับก่อน : 010813302 กลศาสตร์ของดิน
010813501 วิศวกรรมการทาง
Prerequisite : 010813302 Soil Mechanics
010813501 Highway Engineering
การออกแบบโครงสร้างของผิวทางแบบอ่อนตัวและผิวทางแบบแกร่ง รวมทั้งน้าหนัก บรรทุกที่
กระทา คุณสมบัติของส่วนประกอบผิวทาง การกระจายของแรง และผลกระทบของดินฟ้าอากาศต่อผิวทาง
ข้อกาหนดและมาตรฐานที่ใช้ในการออกแบบ
Flexible pavement design, rigid pavement design, vehicle loads, highway crossection, load distribution, weather condition effecting to pavement, specification and standard
of pavement design.
010813505 วัสดุการทาง
1(0-3-1)
(Highway Materials)
วิชาบังคับก่อน : 010813801 วัสดุวิศวกรรมโยธาและการทดสอบ
Prerequisite : 010813801 Civil Engineering Materials and Testing
คุณสมบัติของวัสดุบิทุมิ นัส การเชื่อมประสานกับวัสดุชนิดอื่นๆ วัสดุที่ใช้ในการทาแอสฟัลติก
คอนกรีต การก่อสร้างและอุปกรณ์ การปฏิบัติการทดลองหาคุณสมบัติของวัสดุและส่วนผสม
The properties of bituminous materials, cementing with other materials, asphaltic
concrete, construction and equipments, asphalt and marshall specimens testing laboratory.
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010813506 ระบบขนส่งและเทคโนโลยี
3(3-0-6)
(Transportation Systems and Technology)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
ระบบขนส่งผู้โดยสารในเมืองและระหว่างเมือง ระบบขนส่งอัจฉริยะ ระบบขนส่งสินค้า การ
วิเคราะห์โครงข่าย เทคโนโลยีด้านการขนส่ง ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ การจาลองสภาพจราจร
Urban transportation systems, Inter-city transportation systems, Intelligent
transportation systems, Freight transportation, Network analysis, Transportation technologies,
GIS, Introduction to traffic simulation.
010813507 การวิเคราะห์ผลกระทบด้านการจราจร
3(3-0-6)
(Traffic Impact Analysis)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
แนะนาการวิเคราะห์ผลกระทบด้านการจราจร, บริบทและกรอบการวิเคราะห์ , การคาดการณ์
ปริมาณจราจรบริเวณนอกพื้นที่วิเคราะห์, การเกิดการเดินทาง, การกระจายการเดินทางและการเลือกเส้นทาง,
การวิเคราะห์ระดับการให้บริการ, การปรับปรุงทางเข้าพื้นที่และบริเวณรอบพื้นที่ , การวางแผนด้านการจราจร
และที่จอดรถบริเวณพื้นที่โครงการ
Traffic impact analysis, context and framework of the analysis, traffic forcast
outside traffic analysis zone, trip generation, trip distribution, trip assignment, level of service
analysis, access improvement, project’s traffic planning and parking.
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010813601 ชลศาสตร์
3(3-0-6)
(Hydraulics)
วิชาบังคับก่อน : 040313005 ฟิสิกส์ 1
Prerequisite : 040313005 Physics I
คุณสมบัติของของไหล ของไหลสถิต จลนศาสตร์ของของไหล สมการ พลังงานในการไหลแบบ
คงตัว โมเมนตัมและแรงกระทาของของไหล การวิเคราะห์มิติไร้หน่วยและความคล้ายคลึงกันทางชลศาสตร์
การไหลของของไหลแบบไม่อัดตัวในท่อ การไหลในทางน้าเปิด การวัดปริมาณการไหล และปัญหาการไหลแบบ
ไม่คงตัว
The properties of fluids, fluid statics, 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 measurements,
unsteady flow problems.
010813602 อุทกวิทยา
3(3-0-6)
(Hydrology)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
หลักการของอุทกวิทยา วงจรของน้า ด้านภูมิอากาศวิทยา น้าจากอากาศ การระเหยและการ
คายน้า น้าใต้ดิน น้าท่า น้าท่วม ตัวอย่างของระบบทรัพยากรน้า สถิติในทางอุทกวิทยาเพื่อวิเคราะห์ความถี่ใน
การเกิดน้าหลาก
The principle of the hydrology, water cycle, the climate science, precipitation,
evaporation and transpiration, ground water, water runoff, flooding, samples of water
resources, Hydrological statistics to analyze the frequency of flooding.

46

มคอ.2

010813603 วิศวกรรมชลศาสตร์
3(3-0-6)
(Hydraulic Engineering)
วิชาบังคับก่อน : 010813601 ชลศาสตร์
Prerequisite : 010813601 Hydraulics
การประยุกต์ใช้ หลักการไฮโดรลิคเพื่อการศึกษาและการปฏิบัติทางวิศวกรรมชลศาสตร์ ระบบ
ท่อ ค้อนน้า เครื่องปั๊มน้าและกังหัน การไหลในทางน้าเปิด การออกแบบของอ่างเก็บน้าเขื่อน ทางระบายน้าล้น
แบบจาลองทางชลศาสตร์ ระบบระบายน้า
Application of hydraulic 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, drainage system.
010813604 ปฏิบัติการชลศาสตร์
1(0-3-1)
(Hydraulic Laboratory)
วิชาบังคับก่อน : 010813601 ชลศาสตร์ หรือเรียนร่วมกัน
Prerequisite : 010813601 Hydraulics or Co-requisite
คุณสมบัติของของไหล ของไหลสถิต จลนศาสตร์ของของไหล สมการ พลังงานในการไหล
แบบคงตัว โมเมนตัมและแรงกระทาของของไหล การวิเคราะห์มิติไร้หน่วยและความคล้ายคลึงกันทางชล
ศาสตร์ การไหลของของไหลแบบไม่อัดตัวในท่อ การไหลในทางน้าเปิด การวัดปริมาณการไหล และปัญหา
การไหลแบบไม่คงตัว ศึกษาด้วยปฏิบัติการทดลอง พลังงานจาเพาะ ปรากฏการณ์น้ากระโดดในทางน้าเปิด การ
ไหลข้ามฝายน้าล้นสันคม การไหลข้ามฝายน้าล้นสันกว้าง การสูญเสียพลังงานของการไหลในท่อกลมและการ
วัดอัตราการไหล แรงกระทบจากการเปลี่ยนแปลงโมเมนตัมของลาน้าด้วยเครื่องกังหันน้าขนาดเล็ก การหาจุด
ศูนย์กลางของความดัน การไหลแบบราบเรียบและปั่นป่วน การต่อเครื่องสูบน้าแบบขนานและอนุกรมการเกิด
ค้อนน้า
The properties of fluids, fluid statics, 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 measurements,
unsteady flow problems, study by laboratory experiments, specific energy, hydraulic jump in
open channel, the flow over sharp-creasted weir, the flow over broad-creasted weir, the energy
loss in circular tube, flow measurement, the impact of the change in momentum of water jet
with a small water turbine, finding the center of pressure, laminar and turbulent flow, series
and parallel pumps connection and water hammer.
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010813605 โครงสร้างด้านชลศาสตร์
3(3-0-6)
(Hydraulic Structures)
วิชาบังคับก่อน : 010813603 วิศวกรรมชลศาสตร์
Prerequisite : 010813603 Hydraulic Engineering
การวิเคราะห์เชิงชลศาสตร์และออกแบบโครงสร้างทางวิศวกรรมสาหรับควบคุมน้า รวมทั้งอ่าง
เก็บน้า เขื่อน ทางระบายน้าล้น อาคารระบายน้า ตลอดจนการสร้างหุ่นจาลองทางชลศาสตร์ มาตรฐานในการ
ออกแบบที่เกี่ยวข้อง
Analysis and design of hydraulic engineering structures for water control including
reservoirs, dam, spillway, and outlet work, as well as hydraulics modeling and the standard
design.
010813606 การจัดการทรัพยากรแหล่งน้า
3(3-0-6)
(Water Resources Management)
วิชาบังคับก่อน : 010813602 อุทกวิทยา
Prerequisite : 010813602 Hydrology
ปัญหาในการจัดการทรั พยากรน้า หลักการจัดการทรัพยากรน้า การจัดการน้าในโครงการ
ชลประทาน โครงการแหล่งน้าเพื่อการอุปโภคบริโภคและอุตสาหกรรม การวิเคราะห์ปริมาณความต้องการใช้
น้าเพื่อการชลประทาน อุปโภคบริโภคและอุตสาหกรรม
Problems in water resources management, the principle of water resources
management, water management in irrigation projects, water projects for domestic and
industrial uses, analysis of the demand for water for irrigation, consumer and Industry.
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010813701 วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
3(3-0-6)
(Environmental Engineering)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
ระบบทางวิศวกรรมสิ่ งแวดล้ อมที่เป็นของแข็งทางอากาศ ทางน้า และขยะมูล ฝอย ระดับ
คุณภาพของของเสียหรือสิ่งแวดล้อมที่ยอมรับได้ ระบบบาบัดน้าเสียในแบบต่างๆ ค่า ความต้องการออกซิเจน
ทางชีวเคมี (BOD) ความต้องการออกซิเจนทางเคมี(COD) การควบคุมคุณภาพน้า การกาจัดขยะประเภทต่ างๆ
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) มาตรฐาน ISO 14000
Introduction of environmental systems for air pollution, wastewater, solid waste,
noise control, wastewater treatment processes, biochemical oxygen demand (BOD), chemical
oxygen demand ( COD) , air polution control, solid waste management, environmental impact
assessment (EIA), and ISO 14000.
010813702 ระบบสิ่งแวดล้อมและการจัดการ
3(3-0-6)
(Environmental Systems and Management)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
ระบบทางวิ ศ วกรรมสิ่ ง แวดล้ อ ม ปั ญ หาสิ่ ง แวดล้ อ ม แนวทางการจั ด การแก้ ไ ข กฎหมาย
สิ่งแวดล้อม หลักการและแนวทางของพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ การ
บริหารงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย การจัดการน้าเสีย การจัดการขยะมูลฝอย การ
จัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมด้านอากาศ การจัดการสิ่งแวดล้อมด้านอื่น ๆ
Environmental system for solving envuiromental problems, national
enviromental laws, enviromental management and impact assessment in Thailand, wastewater
manageent, solid waste management, air polution control, and other environmental
management processes.
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010813704 การควบคุมมลพิษและกากอุตสาหกรรม
3(3-0-6)
(Pollution and Industrial Waste Control)
วิชาบังคับก่อน: 010813702 ระบบสิ่งแวดล้อมและการจัดการ
Prerequisite : 010813702 Environmental Systems and Management
การพัฒ นาอุตสาหกรรมกับปัญหาสิ่ งแวดล้ อม มลพิษอุตสาหกรรม กฎหมายสิ่ งแวดล้ อม
พระราชบั ญญัติส่ งเสริ ม และรั กษาคุ ณภาพสิ่ งแวดล้ อมแห่ งชาติ พระราชบัญญัติโ รงงาน พระราชบั ญ ญั ติ
สาธารณสุข พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย การควบคุมมลพิษทางน้า การจัดการขยะมูลฝอย การควบคุมมลพิษ
ทางอากาศ การควบคุมมลพิษอุตสาหกรรมอื่นๆ กรณีศึกษาการควบคุมป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษจาก
โรงงานอุตสาหกรรมต่าง ๆ
Industrial development and environmental problems, national laws for inductrial
polluton, manufactory laws, sanitary laws, hazardous waste laws, wastewater pollution control,
solid waste management, air pollution control, industrial waste control, and cases study of
solving and protacting of industrial waste.
010813705 การออกแบบระบบระบายน้า
3(3-0-6)
(Water Drainage System Design)
วิชาบังคับก่อน : 010813601 ชลศาสตร์
010813702 ระบบสิง่ แวดล้อมและการจัดการ
Prerequisite : 010813601 Hydraulics
010813702 Environmental Systems and Management
อุ ท กวิ ท ยาเบื้ อ งต้ น ส าหรั บ การระบายน้ า แบบจ าลองน้ าฝน-น้ าท่ า ของพื้ น ที่ ชุ ม ชน การ
คานวณหาปริ มาณน้าฝน ปริ มาณและคุณสมบัติของน้าเสีย ระบบระบายน้าฝนและน้าเสีย การออกแบบ
โครงข่ายการระบายน้าในพื้นที่ การออกแบบท่อระบายน้า
Basic hydrology for water drainage system, precipitation- runoff models,
precipitation calculation, wastewater quality and quantity, strom and wastewater drainage
system, drainage network system design, and piping design.
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010813706 วิศวกรรมการประปา
3(3-0-6)
(Water Supply Engineering)
วิชาบังคับก่อน : 010813601 ชลศาสตร์
010813702 ระบบสิ่งแวดล้อมและการจัดการ
Prerequisite : 010813601 Hydraulics
010813702 Environmental Systems and Management
ความสาคัญของน้าประปา การประมาณการน้าสาหรับการอุปโภคและบริโภค คุณภาพของ
น้าประปา แหล่งน้าธรรมชาติสาหรับผลิตน้าประปา กระบวนการผลิตน้าประปา การออกแบบระบบน้าประปา
กระบวนการลาเลียงและจ่ายน้าประปา ความรู้พื้นฐานสาหรับการใช้น้าอย่างประหยัดและถูกสุขลักษณะใน
บ้านเรือน
Water supply significant, water consumption evaloation, water supply quality,
water resources for water supply, water supply producing plants and design, water
transprotation and distribution processes, basic knowledges for sanitary use of water.
010813707 การออกแบบระบบสุขาภิบาลอาคาร
3(3-0-6)
(Building Sanitary Design)
วิชาบังคับก่อน : 010813601 ชลศาสตร์
010813702 ระบบสิง่ แวดล้อมและการจัดการ
Prerequisite : 010813601 Hydraulics
010813702 Environmental Systems and Management
หลักการการสุขาภิบาลอาคาร กฎหมายและข้อกาหนด การออกแบบระบบสุขาภิบาลอาคาร
ต่างๆ ระบบประปา ระบบน้าร้อน ระบบท่อระบายน้าโสโครก ระบบป้องกันอัคคีภัย การระบายน้า ระบบบาบัด
น้าเสียอาคาร และการจัดการขยะสาหรับอาคาร แนวคิดเชิงบูรณาการด้านวัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและ
ประหยัดพลังงาน
Sanitary knowledge for building, laws and standard codes for buliding sanitary
design, water supply, hot water supply, wastewate and soil pipeing system, fire protection
sysytem, water drainage system, wastewater treatment system for building, solid waste
management, environmental firendly materials use in building, and energy saving.
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010813801 วัสดุวิศวกรรมโยธาและการทดสอบ
2(1-3-3)
(Civil Engineering Materials and Testing)
วิชาบังคับก่อน : 010213525 วัสดุวิศวกรรม
010813101 กาลังของวัสดุ 1
Prerequisite : 010213525 Engineering Materials
010813101 Strength of Materials I
คุณสมบัติและพฤติกรรมของวัสดุ หลักการเบื้องต้นในการตรวจสอบและทดสอบคุณสมบัติท าง
กายภาพและทางกลของวัสดุวิศวกรรมโยธา เหล็กโครงสร้างและเหล็กเสริมคอนกรีต ไม้ วัสดุทางหลวง และ
วัสดุก่อสร้างอื่นๆ
Fundamental behaviors and properties, introduction to inspection and testing of
various civil engineering materials, structural steel and reinforced concrete steel, wood,
highway materials, other civil engineering materials.
010813802 เทคโนโลยีคอนกรีต
2(2-0-4)
(Concrete Technology)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
คุณสมบัติของคอนกรีต วัสดุใช้ทาคอนกรีต การออกแบบส่วนผสมของคอนกรีตเพื่อการใช้งาน
สารเคมีที่ใช้ผสมคอนกรีต พฤติกรรมของคอนกรีตในสิ่งแวดล้อมและภายใต้แรงกระทาต่างๆ
Properties of concrete, Materials used in concrete production, Concrete mix
proportion design, Chemical admixtures for concrete, Behavior of concrete under different type
of environments and loads.
010813803 การตรวจสอบโครงสร้างคอนกรีตและการทดสอบแบบไม่ทาลาย
3(3-0-6)
(Inspection of Concrete Structures and Non-Destructive Testing)
วิชาบังคับก่อน : 010813802 เทคโนโลยีคอนกรีต
Prerequisite : 010813802 Concrete Technology
ปัญหาการเสื่อมสภาพของโครงสร้างคอนกรีต แนวทางการตรวจสอบสภาพโครงสร้าง การ
ตรวจสอบเบื้องต้นและการตรวจสอบโดยละเอียด วัสดุซ่อม การเลือกวัสดุซ่อม การทดสอบแบบไม่ทาลายใน
คอนกรีต แนวทางการออกแบบโครงสร้างให้มีความคงทน
Deterioration problems of concrete structures, guideline for structure inspection,
basic and detail inspection, repairing materials, repair material selection, non-destructive tests
in concrete, guideline for durability design of structures.
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010813804 ปฏิบัติการคอนกรีต
1(0-3-1)
(Concrete Laboratory)
วิชาบังคับก่อน : 010813802 เทคโนโลยีคอนกรีต หรือเรียนร่วมกัน
Prerequisite : 010813802 Concrete Technology or Co-requisite
การทดสอบคุณสมบัติของวัสดุที่ใช้ในคอนกรีต การทดสอบคุณสมบัติทางกายภาพ และทางกล
ของคอนกรีตสด และคอนกรีตที่แข็งตัวแล้ว
Properties testing of concrete materials, physical and mechanical properties
testing of fresh and hardened concrete.
010813901 จริยธรรมในการทางาน
1(1-0-2)
(Ethics for Profession)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
จริยธรรม คุณธรรม ศีลธรรม จรรยาบรรณ ลักษณะงานสาขาต่างๆ ข้อพึงปฏิบัติ และข้อละเว้น
ในการทางาน
Ethics, morals, ethical conducts, characteristics of work in various fields, principles
or rules of right conducts and unethical conducts at work.
010813902 สัมมนาด้านวิศวกรรมโยธา
1(0-3-1)
(Seminar in Civil Engineering)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
บรรยายพิเศษในเรื่องเกี่ยวกับเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธาจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก การนาเสนอ
และอภิปรายหัวข้อที่น่าสนใจทางวิศวกรรมโยธาในระดับปริญญาตรี การรายงานสรุปหรือบทวิจารณ์ สั้นๆ
สาหรับหัวข้อการบรรยาย
Special lectures in the field of civil engineering technology will be proposed to
be given by the invited lecturer from outside, presentation and discussion on current
interesting topics in civil engineering at the bachelor’ s degree level, brief written report or
discussion may be required.
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010813903 หัวข้อพิเศษด้านวิศวกรรมโยธา 1
3(3-0-6)
(Special Topics in Civil Engineering I)
วิชาบังคับก่อน : 010813202 การออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก
Prerequisite : 010813202 Reinforced Concrete Design
หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมโยธาในระดับปริญญาตรี หัวข้อเรื่องเปลี่ยนไปในแต่ละภาคการศึกษา
Spacial topics in civil engineering at the bachelor’s degree level, topics are subject
to change each semester.
010813904 หัวข้อเฉพาะด้านวิศวกรรมโยธา 2
3(3-0-6)
(Selected Topics in Civil Engineering II)
วิชาบังคับก่อน : 010813202 การออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก
Prerequisite : 010813202 Reinforced Concrete Design
เรื่องเฉพาะทางวิศวกรรมโยธาในระดับปริญญาตรี หัวข้อเรื่องเปลี่ยนไปในแต่ละภาคการศึกษา
Selected topics in civil engineering at the bachelor’ s degree level, topics are
subject to change each semester.
010813905 ระเบียบวิธีเชิงตัวเลขในงานวิศวกรรมโยธา
3(3-0-6)
(Numerical Methods in Civil Engineering)
วิชาบังคับก่อน : 010813103 ทฤษฎีโครงสร้าง
040203211 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 3
Prerequisite : 010813103 Theory of Structures
040203211 Engineering Mathematics III
การประมาณค่าและความผิดพลาด การหาคาตอบของสมการเส้นตรงและไม่ใช่เส้นตรง ระบบ
สมการเชิงเส้น อนุพันธ์และอินตริเกชั่น การหาคาตอบของสมการเชิงอนุพันธ์ลาดับที่หนึ่งและสอง เทคนิคใน
การหาผลแปลงฟูเรียร์และลาปาซ และการประยุกต์ใช้สาหรับงานวิศวกรรมโยธา
Introduction to the theory of approximations, solution of algebraic and
transcendental equations, solutions of linear systems, Numerical differentiation and
integration, First and second order differential equations, Fourier transforms and Laplace
transforms, Application to civil engineering problems.
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010813906 โครงงานด้านวิศวกรรมโยธา 1
1(0-3-1)
(Civil Engineering Project I)
วิชาบังคับก่อน : 010813202 การออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก หรือโดยความเห็นชอบจาก
ภาควิชา
Prerequisite : 010813202 Reinforced Concrete Design or Department Permission
การศึกษาวิเคราะห์หรื อ ออกแบบปัญหาทางวิศวกรรมโยธา การนิยามปัญหา การประเมิน
วิธีการแก้ปญหาแบบตาง ๆ การวางแผนโครงงาน การจัดกาหนดเวลา การเตรียมหัวข้อทาโครงงานและการ
นาเสนอหัวข้อโครงงาน
Analytical study or design of an assigned civil engineering problem. problem
definition, assessment of various engineering features of alternative solutions, project planning
and work scheduling, report preparation and presentation of project proposal.
010813907 โครงงานด้านวิศวกรรมโยธา 2
3(0-9-4)
(Civil Engineering Project II)
วิชาบังคับก่อน : 010813906 โครงงานด้านวิศวกรรมโยธา 1
Prerequisite : 010813906 Civil Engineering Project I
วิชาต่อเนื่องจากโครงงานด้านวิศวกรรมโยธา 1 โดยเป็นการประยุกต์ความรู้ที่ได้ศึกษาตลอด
หลักสูตรวิศวกรรมโยธา และนาเสนอรายงานฉบับสมบูรณ์
Continuation of proposed works in civil engineering project i with applying all
knowledge learned in civil engineering curriculum. presentation of final report.
010813908 การประยุกต์คอมพิวเตอร์ในงานวิศวกรรมโยธา
3(3-0-6)
(Computer Applications in Civil Engineering)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
การใช้โปรแกรมสาเร็จรูปที่มีอยู่ในงานวิศวกรรมโยธา และหรือพัฒนาโปรแกรมขึ้นเองเพื่ อ
แก้ปัญหาในงานวิศวกรรมโยธา ตัวอย่างการประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ทางด้านวิศวกรรมโยธา
Applications of civil engineering software, develop program for solving civil
engineering problems, application examples of sofeware in civil engineering problems
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020003102 เทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น
3(2-2-5)
(Introduction to Information Technology)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
ความหมาย ความสาคัญ จุดมุ่งหมายและประโยชน์ของระบบสารสนเทศ องค์ประกอบของ
ระบบสารสนเทศ ฐานข้อมูล การใช้โปรแกรมประมวลผลคา การใช้โปรแกรมตารางงาน การใช้โปรแกรม
นาเสนอข้อมูล การใช้โปรแกรมฐานข้อมูล ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ของ การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายระบบ
อินเทอร์เน็ต การค้นหาข้อมูล กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ ทรัพย์สินทางปัญญา และจริยธรรม
ในวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศ
Definition, significance, objectives and benefits of information systems,
components of information system, database, use of word processing program, spread sheet
program, hardware and software of data communications and networking, Internet, data
searching, laws related to information technology, intellectual properties, and ethics in
information technology profession.
020003104 ไฟฟ้าในชีวิตประจาวัน
3(2-2-5)
(Electricity in Everyday Life)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
ประวั ติ ก ารน าไฟฟ้ า มาใช้ง านของมนุ ษ ย์ ศั พ ท์ แ ละสั ญ ลั ก ษณ์ ท างไฟฟ้ า ไฟฟ้ า เบื้ อ งต้น
แหล่งจ่ายกระแสไฟฟ้าและการผลิต วงจรไฟฟ้ากระแสตรง วงจรไฟฟ้ากระแสสลับ อุปกรณ์และวงจรไฟฟ้าใน
บ้าน ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ระบบไฟฟ้าสื่อสาร ระบบไฟฟ้ากาลัง เครื่องกาเนิดไฟฟ้าและมอเตอร์ การใช้ งาน
มอเตอร์ในบ้านและอุตสาหกรรม วงจรควบคุมมอเตอร์อย่างง่าย ระบบไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ วงจรอิเล็กทรอนิกส์
อย่างง่าย อุปกรณ์ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ภายในบ้าน การคานวณปริมาณการใช้ไฟภายในบ้าน การเสื่อมเสียและ
การตรวจซ่อมเบื้องต้น อุปกรณ์ป้องกันทางไฟฟ้าภายในบ้าน กฎการระวั งภัยจากไฟฟ้า การปฐมพยาบาลผู้
ได้รับอันตรายจากไฟฟ้า
History of electricity, basic terminology and symbols of electricity, electrical
power supply and electricity, generation, DC circuits, AC circuits, household electrical
equipment, lighting, electrical communication system, electrical power systems, electrical
generators and motors, motors in home and industry, basic motor control circuit, electronic
systems, basic electronic circuit, household electronic devices, electrical power consumption
calculation, electrical damage and repair, electrical protection, first aid on electricity injuries.
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040113001 เคมีสาหรับวิศวกร
3(3-0-6)
(Chemistry for Engineers)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
สสารและการวัดทางวิทยาศาสตร์ อะตอม โมเลกุล ไอออน มวลสารสัมพันธ์ในปฏิกิริยาเคมี
โครงสร้างของอะตอม สมบัติตามตารางธาตุ ธาตุเรพรีเซนเททีฟ อโลหะ โลหะทรานซิชัน พันธะเคมี รูปร่าง
โมเลกุล แก๊ส ของเหลว ของแข็ง สารละลาย อุณหพลศาสตร์เคมี จลนพลศาสตร์เคมี สมดุลเคมี สมดุลไอออน
และเคมีไฟฟ้า
Matters and scientific measurement, atoms molecules and ions, stoichiometry,
electronic structure of the atoms, periodic properties, chemical bond, shape of molecules, gas
liquid and solid, thermodynamics, chemical kinetics, chemical equilibrium, acid- base,
equilibrium, electrochemistry.
040113002 ปฏิบัติการเคมีสาหรับวิศวกร
1(0-3-1)
(Chemistry Laboratory for Engineers)
วิชาบังคับก่อน : 040113001 เคมีสาหรับวิศวกรหรือเรียนร่วมกัน
Prerequisite : 040113001 Chemistry for Engineers or Co-requisite
ปฏิบัติการต่างๆมีเนื้อหาสอดคล้องและสนับสนุนทฤษฎีในการบรรยายรายวิชา 040113001
เคมีสาหรับวิศวกร
All experiments are corresponded to the course of 0 4 0 1 1 3 0 0 1 chemistry for
engineers.
040203111 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 1
3(3-0-6)
(Engineering Mathematics I)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
ฟังก์ชัน สมการอิงตัวแปรเสริม พิกัดเชิงขั้ว ลิมิตและความต่อเนื่อง อนุพันธ์ การหาอนุพันธ์ของ
ฟังก์ชันค่าจริงของตัวแปรจริง การประยุกต์ของอนุพันธ์ รูปแบบไม่กาหนด ปริพันธ์ เทคนิคการหาปริพันธ์ การ
ประยุกต์ของ ปริพันธ์ การหาปริพันธ์เชิงตัวเลข ปริพันธ์ไม่ตรงแบบ
Function, parametric equation, polar coordinate, limit and continuity, derivative,
differentiation of real-valued function of real variable, applications of derivative, indeterminate
forms, integral, integration techniques, applications of integral, numerical integration, improper
integrals.
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040203112 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 2
3(3-0-6)
(Engineering Mathematics II)
วิชาบังคับก่อน : 040203111 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 1
Prerequisite : Engineering Mathematics I
การอุปนัยเชิงคณิตศาสตร์ ลาดับและอนุกรมของจานวนจริง อนุกรมอนันต์ การกระจายอนุกรม
เทย์เลอร์ของฟังก์ชันมูลฐาน พีชคณิตของเวกเตอร์ เส้นตรง ระนาบและพื้นผิวในปริภูมิสามมิติ แคลคูลัสของ
ฟังก์ชันหลายตัวแปร อนุพันธ์ย่อยและการประยุกต์ ปริพันธ์หลายชั้นและการประยุกต์
Mathematical induction, sequence and series of real number, infinite series,
Taylor series expansion of elementary function, vector algebra, lines, planes and surface in
three- dimensional space, calculus of several variables, partial derivative and applications,
multiple integral and applications.
040203211 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 3
3(3-0-6)
(Engineering Mathematics III)
วิชาบังคับก่อน : 040203112 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 2
Prerequisite : Engineering Mathematics II
ฟังก์ชันค่าเวกเตอร์ เส้นโค้งปริภูมิ อนุพันธ์และปริพันธ์ของฟังก์ชันค่าเวกเตอร์ เกรเดียนท์ เคิร์ล
และไดเวอร์เจนซ์ ปริพันธ์ตามเส้น ปริพันธ์ตามพื้นผิว สมการเชิงอนุพันธ์สามัญ สมการเชิงอนุพันธ์อันดับหนึ่ง
สมการเชิงอนุพันธ์อันดับสูง การประยุกต์ของสมการเชิงอนุพันธ์สามัญ
Vector-valued functions, space curves, derivatives and integrals of vector-valued
functions, gradient, curl and divergence, line integrals, surface integrals, ordinary differential
equations, first order differential equations, higher-order differential equations, applications of
ordinary differential equations.
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040313005 ฟิสิกส์ 1
3(3-0-6)
(Physics I)
Prerequisite : None
เวกเตอร์ กลศาสตร์การเคลื่อนที่ การเคลื่อนที่แบบเส้นตรงและเส้นโค้ง กฏการเคลื่อนที่ของนิวตัน การ
เคลื่อนที่แบบวงกลม งาน กาลัง พลังงาน โมเมนตัม โมเมนต์ความเฉื่อย สมการแห่งการหมุน ทอร์ก โมเมนตัมเชิงมุม
การกลิ้ง การเคลื่อนที่แบบซิมเปิลฮาร์โมนิกส์ การซ้อนกันของสองซิมเปิลฮาร์โมนิกส์ การออสซิลเลตแบบแดมป์ การออ
สซิลเลตด้วยแรง การจาแนกคลื่น สมการคลื่นนิ่ง บีตส์ ความเข้มเสียง ระดับความเข้มเสียง ปรากฏารณ์ดอปเปลอร์
สมบัติของสสาร การส่งผ่านความร้อน สมการก๊าซอุดมคติ กฎแห่งอุณหพลศาสตร์ กลจักรความร้อนและกลจักรทวน
คุณสมบัติทางกายภาพของของไหล การพยุง กฎของปาสคาล การวัดความดัน สมการแห่งความต่อเนื่อง สมการแบร์
นุยยี การวัดอัตราการไหล
Vector, mechanics of motion, rectilinear and curvilinear motion, Newton’s law of motion,
circular motion, work, power, energy, momentum, moment of inertia, rotation equations, torque, angular
momentum, rolling, simple harmonics motion, superposition of two simple harmonics, damped
oscillation, forced oscillation, types of waves, standing waves, beats, intensity and sound level, Doppler
effect, properties of matters, heat transfer, ideal gas equation, laws of thermodynamics, heat engines and
reverse engine, physical properties of fluid, buoyancy, Pascal’s law, pressure measurement, equation of
continuity, Bernoulli’s equation, flow measurement.
040313006 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1
1(0-2-1)
(Physics Laboratory I)
วิชาบังคับก่อน : 040313005 ฟิสิกส์ 1 หรือเรียนร่วมกัน
Prerequisite : 040313005 Physics I or Co-requisite
ปฏิบัติการต่างๆ มีเนื้อหาสอดคล้องและสนับสนุนทฤษฏีในการบรรยายรายวิชา 040313005
ฟิสิกส์ 1
All experiments are corresponded to the course of 040313005 Physics I
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040313007 ฟิสิกส์ 2
3(3-0-6)
(Physics II)
วิชาบังคับก่อน : 040313005 ฟิสิกส์ 1
Prerequisite : 040313005 Physics I
กฎของคู ล อมบ์ สนามไฟฟ้ า กฎของเกาส์ ศั ก ย์ ไ ฟฟ้ า สารไดอิ เ ล็ ก ตริ ก ตั ว เก็ บ ประจุ
สนามแม่เหล็ก กฎของบิโอ-ซาวาร์ต กฎของแอมแปร์สารแม่เหล็ก แรงลอเรนท์ แรงเคลื่อนไฟฟ้าเหนี่ยวนา
ความเหนี่ยวนา วงจรกระแสสลับและอิเล็ฏทรอนิกส์เบื้องต้น คุณสมบัติของคลื่น การสะท้อน การหักเห การ
แทรกสอด การเลี้ยวเบน ทัศนศาสตร์ทางเรขาคณิต ทัศนอุปกรณ์ การแผ่รังสีของวัตถุดา อิทธิพลแสงไฟฟ้า
การกระเจิ ง คอมป์ ตั น รั ง สี เ อ็ ก ซ์ อะตอมไฮโดรเจน ทวิ ภ าคของคลื่ น และอนุ ก าค โครงสร้ า งนิ ว เคลี ย ส
กัมมันตภาพรังสี ปฏิกิริยานิวเคลียร์
Coulomb’s law, electric fields, Gauss’s law, electric potential, dielectric materials,
Biot- Savart law, Ampere’ s law, magnetic substance, Lorentz force, electromotive force,
inductance, alternating current and basic electronic circuits, properties of waves, reflection,
refraction, interference, diffraction, geometrical optics, optical instruments, Black- body
radiation, photoelectric effect, Compton’ s scattering, X- ray, hydrogen atom, wave- particle
duality, structure of nucleus, radioactivity, nuclear reactions.
040313008 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2
1(0-2-1)
(Physics Laboratory II)
วิชาบังคับก่อน : 040313007 ฟิสิกส์ 2 หรือเรียนร่วมกัน
Prerequisite : 040313007 Physics II or Co-requisite
หัวข้อการทดลองให้สอดคล้องกับเนื้อหาวิชา 040313007 ฟิสิกส์ 2
All experiments are corresponded to the course of 040313007 Physics II
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040423001 สิ่งแวดล้อมและพลังงาน
3(3-0-6)
(Environment and Energy)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งแวดล้อมกับสิ่งมีชีวิต ปัญหาและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สาคัญใน
ปัจจุบัน มลพิษทางสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ และการจัดการเบื้องต้น ความสาคัญของพลังงานต่อสิ่งมีชีวิต แหล่ง
พลังงาน พลังงานทดแทน และการอนุรักษ์พลังงาน
Relationship between organisms and their environment, major pollution
problems and effect to human health and welfare, plant, animal, and environment,
introduction to environmental management, roles of energy on life, renewable energy and
energy conservation.
040503011 สถิติสาหรับวิศวกรและนักวิทยาศาสตร์
3(3-0-6)
(Statistics for Engineers and Scientists)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
ความหมายของสถิติ แซมเปิลสเปซและความน่าจะเป็น ตัวแปรสุ่ม ฟังก์ชันความน่าจะเป็นของ
ตัวแปรสุ่ม ค่าคาดหวัง ความแปรปรวน การแจกแจงความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่มชนิดไม่ต่อเนื่องและต่อเนื่อง
บางชนิด การแจกแจง Z, t x2 และ F การประมาณค่าและการทดสอบสมมติฐานของค่าเฉลี่ย ความแปรปรวน
และสัดส่วนเมื่อมี 1 ประชากรและ 2 ประชากร การวิเคราะห์ค่าความแปรปรวนทางเดียว การวิเคราะห์การ
ถดถอยและสหพันธ์เชิงเส้นอย่างง่าย และการประยุกต์กับงานด้านวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาศาสตร์
Overview statistics, sample space and probability, random variables, probability
function of random variable, expectation and variance, some probability distribution of discrete
and continuous random variables, Z- distribution, t- distribution, x2- distribution and Fdistribution, estimations and tests of hypothesis on mean, variance and propotion in case of
one population and two populations, one- way anlysis of variance, simple limear correlation
and regression analyses and applications in engineering and sciences.
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080103001 ภาษาอังกฤษ 1
3(3-0-6)
(English I)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
การบูรณาการทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนในระดับพื้นฐาน เพื่อประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน โดยคานึ งถึงความหลากหลายทางวัฒ นธรรมของการใช้ภ าษา ผ่ านการเรียนรู้คาศัพท์แ ละ
ไวยากรณ์จากบทสนทนา บทความเชิงวิชาการและบทความทั่วไป การเขียนประโยคและย่อหน้าที่มีโครงสร้าง
ไม่ซับซ้อน การฝึกทักษะเพิ่มเติมที่ศูนย์การเรียนรู้แบบพึ่งตนเองผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
Integrated more advanced skills of listening, speaking, reading, and writing at basic
level in order to apply in daily life with the cultural awareness of diverse users. Learning
vocabulary and grammatical structures through conversations, academic and general journals.
Writing non- complex sentences and paragraphs. Extensive practice at Self- Access Learning
Center (SALC) and through e-Learning.
080103002 ภาษาอังกฤษ 2
3(3-0-6)
(English II)
วิชาบังคับก่อน : 080103001 ภาษาอังกฤษ 1
Prerequisite : 080103001 English I
การบูรณาการทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนในระดับที่สูงขึ้นเพื่อประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน โดยคานึ งถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรมของการใช้ภ าษา ผ่านการเรียนรู้คาศัพท์และ
ไวยากรณ์จากบทสนทนา บทความเชิงวิชาการและบทความทั่วไป การเขียนประโยคที่มี โครงสร้างซับซ้อนและ
ย่ อหน้ าขนาดสั้ น การฝึ กทักษะเพิ่ม เติมที่ศูนย์การเรียนรู้แบบพึ่งตนเองและการเรียนรู้ด้ว ยตนเองผ่ านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
Integrated skills of listening, speaking, reading, and writing at basic level in order
to apply in daily life with the cultural awareness of diverse users. Learning vocabulary and
grammatical structures through conversations, academic and general journals. Writing complex
sentences and paragraphs. Extensive practice at Self- Access Learning Center ( SALC) and
through e-Learning to promote life-long learning.
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080103012 การอ่าน 1
3(3-0-6)
(Reading I)
วิชาบังคับก่อน : 080103002 ภาษาอังกฤษ 2
Prerequisite : 080103002 English II
เทคนิคและกลวิธีการอ่าน พัฒนาทักษะการอ่านโดยการทากิจกรรมในชั้นเรียนและการศึกษา
เรียนรู้ด้วยตนเอง
Reading techniques and strategies, develop students reading abilities through
class activities and self-access learning.
080103014 การเขียน 1
3(3-0-6)
(Writing I)
วิชาบังคับก่อน : 080103002 ภาษาอังกฤษ 2 หรือ 080103062 การใช้ภาษาอังกฤษ 2
Prerequisite : 080103002 English II or 080103062 Practical English II
การเขียนย่อหน้า การเขียนเล่าเรื่อง องค์ประกอบของย่อหน้า กระบวนการเขียน กิจกรรมการ
ให้ข้อมูลป้อนกลับจากเพื่อนและครูผู้สอน
Writing paragraph, narratives, descriptive and expository types, paragraph
components, writing process, peer feedback and teacher feedback activities.
080203905 เศรษฐกิจกับชีวิตประจาวัน
3(3-0-6)
(Economy and Everyday Life)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
การดาเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจของสังคม การบริโภค การออม การเงินและการธนาคาร เงิน
เฟ้อ เงินฝืด การคลังรัฐบาล การค้าระหว่างประเทศประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง การ
นาแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์มาประยุกต์ใช้กับชีวิตประจาวันในด้านต่างๆของมนุษย์
Economic activities in society, consumption, investment, inflation, deflation,
financial institutions, taxation, international trade between ASEAN countries, Principle of
Sufficient Economy, government direction in economic problem solving, self- adaptation to
various economic situations.
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080203907 ธุรกิจกับชีวิตประจาวัน
3(3-0-6)
(Business and Everyday Life)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
ความสาคัญของธุรกิจในชีวิตประจาวัน สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ ประเภทของธุรกิจ การจัดการ
ธุรกิจ การจัดการข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ จริยธรรมทางธุรกิจและ ความรับผิดชอบต่อสังคม
The essential of business in everyday life, business environment, types of
business, business management, business information technology management, business
ethics and social responsibility.
080303501 บาสเกตบอล
1(0-2-1)
(Basketball)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
ประวัติกีฬาบาสเกตบอล เทคนิคการเล่น กฎ กติกา การเลือกใช้อุปกรณ์ที่เหมาะสม การฝึก
ทักษะเบื้องต้นและสามารถนาทักษะไปใช้ในการเล่นบาสเกตบอล การเป็นผู้เล่นและผู้ชมที่ดี
History of basketball, techniques, rules, regulations, usage of proper equipment,
practice in basic skills and applying the skills to play games, good sportsmanship and spectator.
080303503 แบดมินตัน
1(0-2-1)
(Badminton)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
ประวัติของกีฬาแบดมินตัน เทคนิคการเล่น กฎ กติกา การเลือกใช้อุปกรณ์ที่เหมาะสม การฝึก
ทักษะเบื้องต้นและสามารถนาทักษะไปใช้ในการเล่นแบดมินตัน การเป็นผู้เล่นและผู้ชมที่ดี
History of badminton, techniques, rules, regulations, usage of proper equipment,
practice in basic skills and applying the skills to play games, good sportsmanship and spectator.
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080303606 การคิดเชิงระบบและความคิดสร้างสรรค์
3(3-0-6)
(Systematic and Creative Thinking)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
ระบบ พื้นฐานการทางานของสมอง กระบวนการทางจิตวิทยาในการเข้าใจความคิดของมนุษย์
การคิดเชิงระบบ การคิดเชิงวิเคราะห์ การคิดเชิงวิพากษ์ การคิดเชิงกลยุทธ์ การคิดเชิงสังเคราะห์ ความคิด
สร้างสรรค์ การคิดเชิงบูรณาการ และวิธีพัฒนาการคิด
System, neurological system, psychological process to understand human’ s
though: systematic thinking, analytical thinking, strategic thinking, synthesis thinking, creative
thinking, integrative thinking, techniques for developing thinking.
080303610 นันทนาการเพื่อชีวิต
3(3-0-6)
(Recreation for Life)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
ทฤษฎี หลั กการ ปรั ช ญา ของ “นันทนาการ” ประโยชน์ของนันทนาการ ความส าคัญของ
นันทนาการที่มีต่อชีวิตประจาวัน ประเภทของกิจกรรมนันทนาการ ลักษณะของกิจกรรมนันทนาการ การเป็น
ผู้นานันทนาการ การจัดการนันทนาการของรัฐ เอกชน และธุรกิจการค้า แหล่งนันทนาการในปัจจุบันและการ
พั ฒ นาสั ง คมด้ ว ยนั น ทนาการแนวโน้ ม และบทบาทของนั น ทนาการในสั ง คมปั จ จุ บั น การเลื อ กกิ จ กรรม
นันทนาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและการใช้กิจกรรมนันทนาการเพื่อการบาบัดรักษา
Theories, principles, and philosophy of recreation, benefits of recreation, its
Importance on daily life, types of activities, recreation leadership and recreation provided by
government and private sectors, recreational facilities and social development with recreation,
trends and role of leisure in contemporary society, selection of recreation activities for life,
quality development, and recreation therapy.
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3.2 ชื่อ-นามสกุล ตาแหน่ง และคุณวุฒิของอาจารย์
3.2.1 อาจารย์ประจาหลักสูตร
สาเร็จการศึกษาจาก
ลาดับ
ที่
1

ชื่อ-นามสกุล
นายพิทยา แจ่มสว่าง

คุณวุฒิ /สาขาวิชาเอก

-D.Eng. (Geotechnical Engineering)
-วศ.ม. (วิศวกรรมโยธา)
-วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา)
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2

นายอุทัยฤทธิ์ โรจนวิภาต

3

นายณพล อยู่บรรพต

4

มรุพัชร จานงค์วงศ์

-M.Eng. (Infrastructure Planning and
Management)
-อส.บ. (เทคโนโลยีโครงสร้าง)
-วศ.ด. (วิศวกรรมโยธา)
-วศ.ม.. (วิศวกรรมโยธา)
-วศ.บ. (วิศวกรรมชลประทาน)
-Ph.D. (Process and Environmental
Engineering)
-วศ.ม. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม)
-วศ.บ. (วิศวกรรมทรัพยากรน้า))

สถาบัน

ปี พ.ศ.

สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ธนบุรี
สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย,

2552

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
INSA de Toulouse, France

2533

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

2548
2542

รอง
ศาสตราจารย์

2546
2543
2540

2554
2547
2543
2553

อาจารย์

ตามเอกสารแนบ
หน้า 72

6

6

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์

ตามเอกสารแนบ
หน้า 73

6

6

อาจารย์

ตามเอกสารแนบ
หน้า 73

6

6

มคอ.2
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ตาแหน่งทาง
วิชาการ

ผลงานทาง ภาระการสอน (ชั่วโมง/สัปดาห์)
วิชาการ
ที่จะมีใน
(งานวิจัยหรือการ ที่มีอยู่แล้ว
หลักสูตร
แต่งตารา)
ปรับปรุง
ตามเอกสารแนบ
6
6
หน้า 71

มคอ.2

สาเร็จการศึกษาจาก
ลาดับ
ที่
5

ชื่อ-นามสกุล
นายอรุษ เพชรเชิดชู

คุณวุฒิ /สาขาวิชาเอก

-Ph.D. (Structural Engineering)
-วศ.ม. (วิศวกรรมโยธา)
-วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา)
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6

7

น.ส.กมลวัลย์ ลือประเสริฐ

นายวรรณวิทย์ แต้มทอง

-Ph.D. (Construction Engineering
and Management)
-M.S.C.E. (Construction Engineering
and Management)
-วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา)
-Ph.D. (Construction Eng. and
Management)
-M.Eng. (Construction Engineering
and Management)
-อส.บ. (เทคโนโลยีโครงสร้าง)

ปี พ.ศ.

ตาแหน่งทาง
วิชาการ

University of Colorado, USA
สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสริ ินธร,
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสริ ินธร,
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Purdue University, USA

2547
2542

รอง
ศาสตราจารย์

ผลงานทาง ภาระการสอน (ชั่วโมง/สัปดาห์)
วิชาการ
ที่จะมีใน
(งานวิจัยหรือการ ที่มีอยู่แล้ว
หลักสูตร
แต่งตารา)
ปรับปรุง
ตามเอกสารแนบ
6
6
หน้า 73

รอง
ศาสตราจารย์

ตามเอกสารแนบ
หน้า 74

6

6

Purdue University, USA

2536

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
University of Michigan – Ann
Arbor, USA
สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย

2533
2545

รอง
ศาสตราจารย์

ตามเอกสารแนบ
หน้า 74

6

6

มหาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ

2536

สถาบัน

2540
2539

2538

มคอ.2
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สาเร็จการศึกษาจาก
ลาดับ
ที่
8

68

9

10

11

ชื่อ-นามสกุล
นายกวิน ตันติเสวี

นายสุพรชัย อุทัยนฤมล

นายกิตติชัย ธนทรัพย์สิน

นายเทอดศักดิ์ รองวิริยะ
พานิช

คุณวุฒิ /สาขาวิชาเอก

-Ph.D. (Civil and Environmental
Engineering)
-M.S.C.E. (Construction Engineering
and Management)
-วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา)
-Ph.D. (Transportation Engineering)
-M. Eng. (Transportation
Engineering)
-วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา)
-Ph.D. (Transportation Engineering)
-M.S.C.E. (Transportation
Engineering)
-วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา)
-D.Eng. (Civil Engineering)
-M.Eng. (Civil Engineering)
-วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา)

สถาบัน

ปี พ.ศ.

Carnegie Mellon University, USA

2550

Carnegie Mellon University, USA

2549

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Vanderbilt University., USA
สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย

2540
2541
2535

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ธนบุรี
University of Colorado, USA.
University of Colorado, USA.

2532

มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Yokohama National University.,
Japan
Yokohama National University,
Japan
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2539
2545

2546
2544

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์

ภาระการสอน (ชั่วโมง/สัปดาห์)
ที่จะมีใน
ที่มีอยู่
หลักสูตร
แล้ว
ปรับปรุง
ตามเอกสารแนบ
6
6
หน้า 75

รอง
ศาสตราจารย์

ตามเอกสารแนบ
หน้า 75

6

6

รอง
ศาสตราจารย์

ตามเอกสารแนบ
หน้า 77

6

6

รอง
ศาสตราจารย์

ตามเอกสารแนบ
หน้า 77

6

6

ตาแหน่งทาง
วิชาการ

ผลงานทางวิชาการ
(งานวิจัยหรือการ
แต่งตารา)

2542
2539

มคอ.2
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สาเร็จการศึกษาจาก
ลาดับ
ที่
12

ชื่อ-นามสกุล
นายพิสณฑ์ อุดมวรรัตน์

คุณวุฒิ /สาขาวิชาเอก

-D.Eng. (Structural Engineering)
-M.Eng. (Structural Engineering)
-วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา)
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13

นายนิรันดร์ อนันต์ธนกุล

-D.Sc. (Structural Engineering)
-วศ.ม. (Structural Engineering)
-วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา)

14

นายปิติ สุคนธสุขกุล

-Ph.D. (Civil Engineering Materials)
-M.Eng. (Structural Engineering)
-วศ.บ. (วิศวกรรมก่อสร้าง)

สถาบัน

ปี พ.ศ.

Tokyo Institute of Technology,
Japan
สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย
สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสริ ินธร,
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
George Washington U., USA
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ธนบุรี
University. of British Columbia,
Canada
สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้า
คุณทหารลาดกระบัง

2545
2541
2539

ตาแหน่งทาง
วิชาการ
รอง
ศาสตราจารย์

2546
2534
2526

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์

2544

ศาสตราจารย์

2537

ภาระการสอน (ชั่วโมง/สัปดาห์)
ที่จะมีใน
ที่มีอยู่
หลักสูตร
แล้ว
ปรับปรุง
ตามเอกสารแนบ
6
6
หน้า 77

ผลงานทางวิชาการ
(งานวิจัยหรือการ
แต่งตารา)

ตามเอกสารแนบ
หน้า 78

6

6

ตามเอกสารแนบ
หน้า 78

6

6
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สาเร็จการศึกษาจาก
ลาดับ
ที่
15

ชื่อ-นามสกุล

คุณวุฒิ /สาขาวิชาเอก

นายมาโนช สรรพกิจทิพากร -Ph.D. (Civil Engineering Materials)
-M.Eng. (Structural Engineering)
-วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา)

16

นายพิจิตร เจียมวรางกูร

70

-Ph.D. (Environmental Engineering)
-M.S. (Environmental Engineering)
-วศ.ม. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม)
-วศ.บ. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม)

17

นายณัฐวุฒิ ธนศรีสถิตย์

18

นายสิทธิศักดิ์ แจ่มนาม

-วศ.ด. (วิศวกรรมโครงสร้าง)
-วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา)
-วศ.ด. (วัสดุวิศวกรรมโยธา)
-วศ.ม. (วิศวกรรมโครงสร้าง)
-วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา)

สถาบัน

ปี พ.ศ.

University of British Columbia,
Canada
สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย
มหาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ
Lehigh University, USA
Lehigh University, USA
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ธนบุรี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ
มหาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ

2553
2541
2539
2555
2550
2544

ตาแหน่งทาง
วิชาการ
รอง
ศาสตราจารย์

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์

ภาระการสอน (ชั่วโมง/สัปดาห์)
ที่จะมีใน
ที่มีอยู่
หลักสูตร
แล้ว
ปรับปรุง
ตามเอกสารแนบ
6
6
หน้า 80

ผลงานทางวิชาการ
(งานวิจัยหรือการ
แต่งตารา)

ตามเอกสารแนบ
หน้า 81

6

6

ตามเอกสารแนบ
หน้า 81
ตามเอกสารแนบ
หน้า 82

6

6

6

6

2541
2554
2546
2559

อาจารย์
อาจารย์

2552
2546

มคอ.2
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สาเร็จการศึกษาจาก
ลาดับ
ที่
19

ชื่อ-นามสกุล
นายชีวลัค พงษ์บูรณกิจ

คุณวุฒิ /สาขาวิชาเอก

-Ph.D. (Civil Engineering Materials)
-M.Eng. (Structural Engineering)
-วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา)

สถาบัน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ปี พ.ศ.
2547
2536
2528

ตาแหน่งทาง
วิชาการ
รอง
ศาสตราจารย์

ภาระการสอน (ชั่วโมง/สัปดาห์)
ที่จะมีใน
ที่มีอยู่
หลักสูตร
แล้ว
ปรับปรุง
ตามเอกสารแนบ
6
6
หน้า 82

ผลงานทางวิชาการ
(งานวิจัยหรือการ
แต่งตารา)

71
มคอ.2
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3.2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจาหลักสูตร
รศ.ดร. พิทยา แจ่มสว่าง
ผลงานทางวิชาการและงานวิจัย
International journals
1. Yoobanpot N, Jamsawang P* and Horpibulsuk S ( 2017) . Strength behavior and
microstructural characteristics of soft clay stabilized with cement kiln dust and fly ash
residue. Applied Clay Science.141:146-156. (ISI: IF of 2016/2017 = 3.10)
2. Jamsawang P* , Jamnam S, Jongpradist P, Tanseng P and Horpibulsuk S ( 2017) .
Numerical analysis of lateral movements and strut forces in deep cement mixing
walls with top-down construction in soft clay. Computers and Geotechnics. 88:174181. (ISI: IF of 2016/2017 = 2.36)
3. Jamsawang P*, Yoobanpot N, Thanasisathit N, Voottipruex P and Jongpradist P (2016).
Three- dimensional numerical analysis of a DCM column- supported highway
embankment. Computers and Geotechnics 72: 42-56 (ISI: IF of 2016/2017 = 2.36)
4. Yoobanpot P and Jamsawang P (2016). Impact of fineness on strength behavior of
bottom ash stabilized soil. Electronic Journal of Geotechnical Engineering, 21( 15) :
5129-5141 (SCOPUS: Q3)
5. Jamsawang P*, Boathong P, Mairaing W and Jongpradist P (2016). Undrained creep
failure of a drainage canal slope stabilized with deep cement mixing columns.
Landslides, 13(5): 939-955 (ISI: IF of 2016/2017 = 3.66)
6. Jamsawang P* , Voottipruex P, Jongpradist P and Bergado DT ( 2015) . Parameters
affecting the lateral movements of compound deep cement mixing wall by numerical
simulations and parametric analyses. Acta Geotechnica 10( 6) : 797- 812 ( ISI: IF of
2016/2017 = 2.80)
7. Jamsawang P* , Voottipruex P, Boathong P, Mairaing W and Horpibulsuk S ( 2015) .
Three-dimensional numerical investigation on lateral movement and factor of safety
of slopes stabilized with deep cement mixing column rows. Engineering Geology 188,
159-167. (ISI: IF of 2016/2017 = 2.57)
8. Jamsawang P, Voottipruex P and Horpibulsuk S (2015). Flexural strength characteristics
of compacted cement-polypropylene fiber. Journal of Materials in Civil Engineering.
27(9): 04014243-1-9. (ISI: IF of 2016/2017 = 1.64)
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8. Voottipruex P and Jamsawang P* (2014). Characteristics of expansive soils improved
with cement and fly ash in Northern Thailand. Geomechanics and Engineering, An
International Journal, 6(5), 437-453. (ISI: IF of 2016/2017 = 1.11)
9. Boathong P, Jamsawang P* and Mairaing W. ( 2014) . Lateral movement of slope
stabilized with DCM column rows. The Electronic Journal of Geotechnical Engineering,
19 (H).1647-1665. (SCOPUS: Q3)
10. Yoobanpot N and Jamsawang P ( 2014) Effect of cement replacement by rice husk
ash on soft soil stabilization. Kasetsart J. (Nat.Sci.) 48(2): 323-332. (SCOPUS: Q4)
Book chapter
1. Jamsawang P*, Bergado DT and Voottipruex P (2015) “Chapter 2: Full-Scale Tests
on Stiffened Deep Cement Mixing Piles Including Three-Dimensional Finite Element
Simulation”. Ground Improvement Case Histories: Chemical, Electrokinetic, Thermal,
and Bioengineering Methods. Elsevier. pp. 31-77.
National journals
1. สยาม แกมขุนทด, พานิช วุฒิพฤกษ์, สันชัย อินทพิชัย และ พิทยา แจ่มสว่าง (2558). ตัวแปรที่มี
ผลกระทบต่อค่าสัมประสิทธิ์การซึมผ่านของน้าในดินลูกรังที่มีขนาดคละแตกต่างกัน.วารสารวิชาการ
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ ปีที่ 25 ฉบับที่ 1 ม.ค.-เม.ย.2558
2. พิทยา แจ่มสว่าง, พานิช วุฒิพฤกษ์ และสันชัย อินทพิชัย (2557). การปรับปรุงกาลังดัดของทราย
ซีเมนต์บดอัดด้วยเส้นใยโพลีโพรพีลีน. วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ปีที่ 25 ฉบับที่ 1
ม.ค.-เม.ย.2557
3. ณพล อยู่บรรพต,พิทยา แจ่มสว่าง, พานิช วุฒิพฤกษ์ และสันชัย อินทพิชัย (2557). การประเมิน
พฤติกรรมการบวมตัวของดินและการแก้ปัญหาด้วยซีเมนต์และเถ้าลอย. วารสารวิชาการพระจอม
เกล้าพระนครเหนือ ปีที่ 23 ฉบับที่ 1 ม.ค.-เม.ย.2556
ตารา
1. พิทยาแจ่มสว่าง. (2558). กลศาสตร์ของดิน: กรุงเทพมหานคร: ศูนย์ผลิตตาราเรียน มจพ.
อาจารย์อุทัยฤทธิ์ โรจนวิภาต
ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง ตารา หนังสือ
1. เฉลิมพล ไชยแก้ว และ อุทัยฤทธิ์ โรจนวิภาต “คุณสมบัติเชิงกลของคอนกรีตบล๊อกปุถนนผสมเม็ด
ยางเสริมเส้นใยเหล็ก” การประชุมวิชาการคอนกรีตประจาปีครั้งที่ 9, 2556
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ผศ.ดร. ณพล อยู่บรรพต
ผลงานทางวิชาการและงานวิจัย
1. Yoobanpot N, Jamsawang P* and Horpibulsuk S ( 2017) . Strength behavior and
microstructural characteristics of soft clay stabilized with cement kiln dust and fly ash
residue. Applied Clay Science.141:146-156. (ISI: IF of 2016/2017 = 3.10)
2. Jamsawang P*, Yoobanpot N, Thanasisathit N, Voottipruex P and Jongpradist P (2016).
Three- dimensional numerical analysis of a DCM column- supported highway
embankment. Computers and Geotechnics 72: 42-56 (ISI: IF of 2016/2017 = 2.36)
3. Yoobanpot P and Jamsawang P ( 2016) . Impact of fineness on strength behavior of
bottom ash stabilized soil. Electronic Journal of Geotechnical Engineering, 21( 15) :
5129-5141 (SCOPUS: Q3)
ดร. มรุพัชร จานงค์วงศ์
ผลงานทางวิชาการและงานวิจัย
1. Jamnongwong, M. , Charoenpittaya, T. , Hongprasith, N. , Imai, T. and Painmanakul, P.
( 2016) . “ Study of Liquid Film Forming Apparatus ( LFFA) Mechanisms in Terms of
Oxygen Transfer and Bubble Hydrodynamic Parameters”, Engineering Journal, vol. 20,
no. 3, pp. 77-90.
2. มรุพัชร จานงค์วงศ์, 2559, การลดน้าสูญเสียในระบบจ่ายน้าประปา, วารสารวิชาการพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ, ปีที่ 26, ฉบับที่ 3 กันยายน–ธันวาคม 2559, หน้า 525-532.
3. Phanpa, K. , Dammee, R. , Wongwailikhit, K. , Sairiam, S. , Jamnongwong, M. and
Painmanakul, P. ( 2015) . “ Study of Gas Absorption by Hollow Fiber Membrane
Contactor in Terms of Physical Properties and Mass Transfers” 4th International
Conference on Environmental Engineering, Science and Management, Chiang Mai,
Thailand, May 27-29
ผศ.ดร. อรุษ เพชรเชิดชู
ผลงานทางวิชาการและงานวิจัย
1. Petcherdchoo, A. “ Environmental impacts of combined repairs on marine concrete
structures” Journal of Advanced Concrete Technology Vols. 13( 3) , 2015, pp. 502213.,2015
2. อรุษ เพชรเชิดชู “ประสิทธิภาพของการบารุงรักษาโดยใช้สารไซเลนบนโครงสร้างคอนกรีตที่อยู่
ภายใต้การแปรผันตามเวลาของสิ่งแวดล้อมคลอไรด์ในประเทศไทย” วารสารวิชาการพระจอมเกลา้
พระนครเหนือ ปีที่ 24 ฉบบั ที่ 3 ก.ย. – ธ.ค. 2557 หน้า 443-455
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3. Petcherdchoo, A. “ Service life extension and environmental impacts due to repairs
by silane treatment on concrete structures exposed to time- dependent chloride
attack” 15th International Conference and Exhibition- Structural Faults+ Repairs,
London, UK, July 8-10, 2014
4. Petcherdchoo, A. “ Repairs by fly ash concrete to extend service life of chlorideexposed concrete structures considering environmetal impact” 15th International
Conference and Exhibition-Structural Faults+Repairs, London, UK, July 8-10, 2014
5. Petcherdchoo, A. “ Probabilistic Time- Dependent Ratio of Cost to Benefit for Silane
Treatment on Chloride-exposed Concrete Structures” Advanced Materials Research
Vols. 931-932 (2014) pp 478-482.,2014
6. Petcherdchoo, A. “Probabilistic Assessment of CO2 due to Concrete Repairs for Crackfree Condition of Marine Concrete Structures” Advanced Materials Research Vols.
931-932 (2014) pp 426-430.,2014
7. Petcherdchoo, A. “ Time dependent models of apparent diffusion coefficient and
surface chloride for chloride transport in fly ash concrete” Construction and Building
Materials (JCBM), Vol 38, 2013, pp. 497-507.
รศ. ดร. กมลวัลย์ ลือประเสริฐ
ผลงานทางวิชาการและงานวิจัย
1. รั ช มงคล วัฒ นะโชติ และ กมลวั ล ย์ ลื อประเสริฐ , "การศึกษาปัจจัยที่ทาให้ เกิดเศษวัส ดุจากงาน
ก่อสร้ างบ้ านจั ดสรร", การประชุมวิช าการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 20, กรกฎาคม 2558
ชลบุรี.
2. มาโนช โคตรเพชร และ กมลวัลย์ ลือประเสริฐ, "กรณีศึกษาการบริหารโครงการก่อสร้างของกรมยุทธ
โยธาทหารบกและปัจจัยที่มีผลต่อความสาเร็จของโครงการก่อสร้าง", การประชุมวิชาการวิศวกรรม
โยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 20, กรกฎาคม 2558 ชลบุรี.
รศ. ดร. วรรณวิทย์ แต้มทอง
ผลงานทางวิชาการและงานวิจัย
1. Taemthong, W. and Sirikulyanon, W., Improving Indoor Air Quality in UniversityBuildings
in Thailand, Indian Journal of Science and Technology, Vol 8 (29), November 2015.
2. สุนันท์ มนต์แก้ว ธวัชชัย นวเลิศปัญญา และวรรณวิทย์ แต้มทอง,ผลิตภาพแรงงานของงานฉาบปูนผนัง
ภายนอกอาคาร, วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, พฤษภาคม – สิงหาคม, 2558
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3. สุริโย บุมี และวรรณวิทย์ แต้มทอง,ผลกระทบของอุปสรรคในงานก่อสร้างบ่อพักและท่อร้อยสายไฟฟ้า
ใต้ดิน
4. กรณีศึกษาโครงการรถไฟฟ้าสายสี ม่วง, วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ , กันยายน –
ธันวาคม, 2557
5. นิรันดร์ แสงพุ่ม และวรรณวิท ย์ แต้มทอง,แนวทางการเลือกอุปกรณ์ในงานปรับอากาศและระบาย
อากาศ สาหรับหมวดคุณภาพสิ่งแวดล้อมในอาคาร LEED, การประชุมสัมมนาวิชาการมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ครั้งที่ 7,พฤษภาคม, 2557
6. นิรันดร์ แสงพุ่ม และวรรณวิทย์ แต้มทอง, แนวทางการเลือกอุปกรณ์ในงานปรับอากาศและแสงสว่าง
ส าหรั บ หมวดพลั งงานและบรรยากาศ ในอาคาร LEED,การประชุมสั มมนาวิช าการมหาวิ ท ยาลั ย
เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ครั้งที่ 7, พฤษภาคม, 2557
7. วรรณวิทย์ แต้มทอง,การเพิ่มประสิทธิภาพกันความร้อนที่กรอบอาคารโดยใช้วัสดุธรรมชาติเป็นฉนวน,
วารสารวิจัย มข.,ฉบับที่ 3, ปีที่ 18, ประจาเดือนพฤษภาคม – มิถุนายน, 2556
ผศ.ดร. กวิน ตันติเสวี
ผลงานทางวิชาการและงานวิจัย
1. Tantisevi, K. and Sunkpho, J. “Managing a large volume of data for public engineering
enterprise” The 6th International Conference on Engineering, Project, and Production
Management (EPPM2015)
รศ.ดร. สุพรชัย อุทัยนฤมล
ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง ตารา หนังสือ
1. Surachai A., and Supornchai U., Peak Hour Factor of Multi-lane Highways: A Case
Study in Chonburi Province Thailand, International Journal of Engineering Sciences
(ISSN 0976 – 6693), December 2016
2. สาวิณี วงศาโรจน์, สุพรชัย อุทัยนฤมล, การประยุกต์ใช้แบบจาลองการจราจรเพื่อแก้ไขปัญหาจราจร
บริเวณด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษ, การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 6,
2559
3. ธิติพร บุญประคม, สุพรชัย อุทัยนฤมล, การวิเคราะห์ความเหมาะสมในการลงทุนให้บริการเดินรถ
โดยสารประจาทางขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ: กรณีศึกษารถโดยสารประจาทางหมวด 1 เขต
การเดินรถที่ 3 (บางนา) ภายใต้กากับขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.), การประชุม
วิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 6, 2559
4. อดิศักดิ์ วณิชย์สิริกุล, สุพรชัย อุทัยนฤมล, ปัจจัยที่มีผลต่อความต้องการใช้สถานบริการทางหลวง
พิเศษระหว่างเมือง, การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 21, 2559
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5. ศิวพร เหมือนสีเลา, สุพรชัย อุทัยนฤมล, การศึกษาค่าเทียบเท่ารถยนต์ส่วนบุคคลสาหรับ
ยานพาหนะประเภทต่างๆ บนทางหลวงหลายช่องจราจร: กรณีศึกษาทางหลวงหมายเลข 2, การ
ประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 21, 2559
6. Tithiwach T., Kunihiro K., Supornchai U., and Piyapong J., The Impact of Public
Transport Subsidy on Social Inclusion: The Case of Free Train Policy in Thailand,
Proceedings of EASTs, Eastern Asia Society for Transportation Studies (EAST)
Conference 2015, 2015
7. เสาวลักษณ์ เดชชูไชย, สุพรชัย อุทัยนฤมล, ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกรูปแบบการเดินทาง:
กรณีศึกษาโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองแนวใหม่ สายเชียงใหม่-เชียงราย, การประชุม
วิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 20, 2558
8. นิรันดร์ จันทร์ชม, สุพรชัย อุทัยนฤมล, กรณีศึกษาความแตกต่างระหว่างความเร็วขณะขับขี่และ
ความเร็วที่ใช้ออกแบบถนนทางหลวง: กรณีศึกษารถยนต์นั่งส่วนบุคคล, การประชุมวิชาการวิศวกรรม
โยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 20, 2558
9. Tithiwach T. and Supornchai U., Distribution and Impacts of Public Transport Subsidy:
The Case of Free Train Policy in Thailand, The 20th National Convention on Civil
Engineering, 2015
10. Kanyaphat N. and Supornchai U., Case Study the Value of the Equipment Installed at
Rural Road Safety Network, The 3rd NEU National and International Conference,
North Eastern University, 2015
11. Picheth S. and Supornchai U., A Study on Properties of Crushed Rock Containing Fly
Ash Geopolymer for Maintenance Roadwork, The 3rd NEU National and International
Conference, North Eastern University, 2015
12. Wisut K. and Supornchai U., The Study on the Cost-effectiveness of Accident
Counter-measure: A Case Study on Highways, The 3rd NEU National and International
Conference, North Eastern University, 2015
13. โสภณ วีระวัฒนยิ่งยง, สุพรชัย อุทัยนฤมล, ปัจจัยที่มีอิทธิพลในการตัดสินใจเลือกใช้รถไฟฟ้าของผู้ใช้
รถยนต์ที่อยู่อาศัยในเขตชานเมือง กรณีศึกษา สายบางใหญ่ – บางซื่อ, การประชุมวิชาการ
บัณฑิตศึกษาระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 4, 2557
14. ภุชพงศ์ คาวะเนตร, สุพรชัยอุทัยนฤมล,ปัจจัยที่มีอิทธิพลในการเลือกรูปแบบการเดินทางของผู้โดยสาร
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ, การประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาการและเทคโนโลยี ครั้งที่ 1, 2557
15. ภัทรพล สีดอกบวบ, สุพรชัย อุทัยนฤมล, การศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อค่าความฝืดของผิวจราจร,
การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติครั้งที่ 19, 2557
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16. สรยุทธ วงษ์ช่างหล่อ, สุพรชัย อุทัยนฤมล, ปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์การใช้รถไฟฟ้าขนส่ง
มวลชนแทนการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล, การประชุมวิชาการแห่งชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิทยาเขตกาแพงแสน ครั้งที่ 10, 2556
17. พลศรี ประเสริฐพรรณ, สุพรชัย อุทัยนฤมล,การวิเคราะห์ความแปรผันของตัวแปรด้านการจราจรที่
เกิดจากสัดส่วนของประเภทยานพาหนะในพื้นที่กิจกรรมขนาดใหญ่ โดยใช้แบบจาลองระดับจุลภาค,
การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติครั้งที่ 18, 2556
รศ.ดร. กิตติชัย ธนทรัพย์สิน
ผลงานทางวิชาการและงานวิจัย
1. Satis Sukniam, Kittichai Thanasupsin “ Retroreflectivity and Diffuse Reflectivity
Performances of Pavement Marking with Thermoplastic Material on Asphaltic
Concrete Pavement” Global Civil Engineering and Applied Science Conference, Seoul,
South Korea, 2014
2. วิทยา นุชพุ่ม, กิตติชัย ธนทรัพย์สิน “A Study of Speed Hump Configurations for Roads in
Communities : A Case Study Muang Klang Municipality, Rayong” การประชุ ม วิ ช าการ
วิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 19 14-16 พฤษภาคม 2557 ขอนแก่น, 2557
รศ.ดร. เทอดศักดิ์ รองวิริยะพานิช
ผลงานทางวิชาการและงานวิจัย
1. Terdsak Rongviriyaphanij, Anuchit Phanchana “O-D Matrix Estimation of Subarea Road
Network Applying CUBE Program” Journal of Society for Transportation and Traffic
Studies(JSTS) Vol.4 No.4, 2556
รศ.ดร. พิสณฑ์ อุดมวรรัตน์
ผลงานทางวิชาการและงานวิจัย
1. Ammarapala, A, Chinda, T, Udomworarat, P., Rongwiriyapanich, T., Khampanit, A.,
Suanmali, S. and Samphanwattanachai, B. “Selection of Weigh Station Locations in
Thailand using the Analytic Hierarchy Process” Songklanakarin J. Sci. Technol., 2013
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ผศ.ดร. นิรันดร์ อนันต์ธนกุล
ผลงานทางวิชาการและงานวิจัย
1. กิตติภพ โชติมณี, พิทยา แจ่มสว่าง, นิรันดร์ อนันต์ธนกุล และ ชีวลัค พงษ์บูรณกิจ “การจาลอง
กาแพงเสาดินซีเมนต์แบบผสมสาหรับงานขุดลึกในดินเหนียวอิ่มตัวด้วยระเบียบไฟไนต์อิเลเมนต์ ”
การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 22 , 18-20 กรกรฏาคม2560, นครราขสีมา
ศ.ดร. ปิติ สุคนธสุขกุล
ผลงานทางวิชาการและงานวิจัย
1. Sukontasukkul, P., Nontiyutsirikul, N., Songpiriyakij, S., Sakai, K., and Chindaprasirt,
P., Use of Phase Change Material to Improve Thermal Properties of Lightweight
Geopolymer Panel, Materials and Structures, November 2016, Volume 49, Issue 11,
pp 4637–4645 (DOI: 10.1617/s11527-016-0812-x)
2. Sukontasukkul P., Intawong E., Preemanoch P., Chindaprasirt P., Use of paraffin
impregnated lightweight aggregates to improve thermal properties of concrete
panels, Materials and Structures, May 2016, Volume 49, Issue 5, pp 1793-1803. (DOI
10.1617/s11527-015-0612-8)
3. P. Sukontasukkul, P. Chindaprasirt, D. Choi and K. Sakai, Effect of phase change
material on temperature shifting in concrete panels, 2nd International Conference on
Concrete Sustainability (ICCS2016), Madrid, Spain, 2016
4. R. Wongruk, S. Songpiriyakij, P. Sukontasukkul, P. Chindaprasert, "Properties of Steel
Fiber Reinforced Geopolymer", Key Engineering Materials, Vol. 659, pp. 143-148, Aug.
2015
5. Nontiyutsirikul, N., Songpiriyakij, S., Suppakittipakorn, M., Chindaprasirt, P.,Sakai, K.,
Sukontasukkul, P., Thermal properties of geopolymer concrete mixed with
lightweight aggregates impregnated with phase change material, CONMAT’15,
Whistler, Canada, Aug 2015.
6. Sappakittipakorn, M., Sukontasukkul. P., Banthia, N., Flexural strength and toughness
strengthening using SFRM, CONMAT’15, Whistler, Canada, Aug 2015.
7. Kraisit Loamrat, Manote Sappakittipakorn and Piti Sukontasukkul, Electrical
Resistivity of Cement-Based Sensors under a Sustained Load, Advanced Materials
Research Vols. 931-932 (2014) pp 436-440
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8. Kraisit Loamrat, Manote Sappakittipakorn and Piti Sukontasukkul, Application of
Cement-based Sensor on Compressive Strain Monitoring in Concrete Members,
Advanced Materials Research Vols. 931-932 (2014) pp 446-450.
9. Kraisit Loamrat, Manote Sappakittipakorn, Piti Sukontasukkul and Nemkumar
Banthia, Effect of Carbon Fiber and Graphite Powder on Resistivity of Cement-based
Sensor under Compression, KMUTNB: IJAST, Vol.7, No.1, pp. 1-7, 2014.
10. Sukontasukkul, P., Jamnam, S., Sappakittipakorn, M., Banthia, N., “Preliminary Study
on Bullet Resistance of Double-Layer Concrete Panel made of Rubberized and Steel
Fiber Reinforced Concrete”, Materials and Structures, Volume 47, Issue 1 (January
2014), Page 117-125
11. Enkhbold Odontuya, Myung Kwan Lim, Sukontasukkul Piti and Dong Uk Choi, Basic
of Physical and Thermal Properties of PCM-Light-Weight Concrete, 6th International
Conference of ACF 2014, Seoul, South Korea, Sept 20-22, 2014.
12. Piti Sukontasukkul, Ekkachai Intawong, Manote Suppakittipakorn and Prinya
Chindaprasert, Properties of Concrete Mixed with Paraffin Impregnated Aggregates
from Aluminum Waste, 6th International Conference of ACF 2014, Seoul, South Korea,
Sept 20-22, 2014.
13. Kittipoom Rodsin, Manote Sappakittipakorn and Piti Sukontasukkul, Ductility
Improvement of Non-Ductile RC Columns Using Steel Fiber Reinforced Concrete
(SFRC), 6th International Conference of ACF 2014, Seoul, South Korea, Sept 20-22,
2014.
14. Fongchan Jirasit, Smith Songpiriyakij and Piti Sukontasukkul, Interlaminar Shear
Properties of Geopolymer, 6th International Conference of ACF 2014, Seoul, South
Korea, Sept 20-22, 2014.
15. Sukontasukkul, P., Jamnam, S., Rodsin, K., and Banthia, N., ‘Use of Rubberized
Concrete as a Cushion Layer in Bulletproof Fiber Reinforced Concrete Panels’,
Journal of Construction and Building Materials, Vol. 41, 2013, pp.801-811.
16. Sappakittipakorn, M., Rodsin, K., Sukontasukkul, P., Post-Crack Performance of SFRC
Column under Quasi-Static Laterally Cyclic Loading-Preliminary Study, 1st
International Conference in Concrete Sustainability, Tokyo, Japan, May 27, 2013
17. Sukontasukkul, P., Jamnam, S., Preemanoch, P., Suppakittipakorn, M., and Banthia,
N., Use of High Content Crumb Rubber From Wasted Tire in Bulletproof Concrete
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Panels, 1st International Conference in Concrete Sustainability, Tokyo, Japan, May
27, 2013.
รศ.ดร. มาโนช สรรพกิจทิพากร
ผลงานทางวิชาการและงานวิจัย
1. Hiroshi Higashiyama, Manote Sappakittipakorn, Masanori Sano, Osamu Takahashi,
Shigeru Tsukuma, ( 2014) “ Characteristics of chloride ingress into mortars containing
ceramic waste aggregate,” Journal of Material Cycles and Waste Management, DOI:
10.1007/s10163-014-0264-8
2. Kraisit Loamrat, Manote Sappakittipakorn and Piti Sukontasukkul, (2014) “Application
of Cement- based Sensor on Compressive Strain Monitoring in Concrete Members,”
Advanced Material Research, Vols. 931-932, p. 446-450.
3. Kraisit Loamrat, Manote Sappakittipakorn and Piti Sukontasukkul, ( 2014) “ Electrical
Resistivity of Cement- Based Sensors under a Sustained Load,” Advanced Material
Research, Vols. 931-932, p. 436-440.
4. Nemkumar Banthia, Cristina Zanotti, and Manote Sappakittipakorn, ( 2014)
“ Sustainable fiber reinforced concrete for repair applications,” Construction and
Building Materials, Volume 67, Part C, 30 September 2014, Pages 405– 412, DOI:
10.1016/j.conbuildmat.2013.12.073
5. Hiroshi Higashiyama, Manote Sappakittipakorn, Mutsumi Mizukoshi, and Osamu
Takahashi, (2014) “Efficiency of ground granulated blast-furnace slag replacement in
ceramic waste aggregate mortar,” Cement and Concrete Composites, Volume 49, May
2014, Pages 43–49, DOI: 10.1016/j.cemconcomp.2013.12.014
6. Loamrat, K., Sappakittipakorn, M., Sukontasukkul, P., and Banthia, N. (2014). “Effect
of Carbon Fiber and Graphite Powder on Resistivity of Cement- Based Sensor under
Compression,” KMUTNB International Journal of Applied Science and Technology,
Vol.7, No.1, p.29-35.
7. Kittipoom Rodsin, Manote Sappakittipakorn, and Piti Sukontasukkul, (2013) “Seismic
Performance Enhancement of Non- ductile RC Columns using Steel Fiber Reinforced
Concrete ( SFRC) ,” Advanced Material Research, Multi- Functional Materials and
Structures IV, p.773-776.
8. Piti Sukontasukkul, Sitisak Jamnam, Manote Sappakittipakorn, and Nemkumar Banthia,
(2013) “Preliminary study on bullet resistance of double-layer concrete panel made
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of rubberized and steel fiber reinforced concrete” , Materials and Structures,
published online: April 5, 2013.
9. Hiroshi Higashiyama, Kiyoshi Yamauchi, Manote Sappakittipakorn, Masanori Sano, and
Osamu Takahashi (2013) “A visual investigation on chloride ingress into ceramic waste
aggregate mortars having different water to cement ratios”, Construction and Building
Materials, Vol.40 (March), p.1021-1028.
ผศ.ดร. พิจิตร เจียมวรางกูร
ผลงานทางวิชาการและงานวิจัย
1. Phukronghin, S., Jiemvarangkul, P., and Anotai, J. (2014). “Adsorption Kinetics of Lead
in Water by Nano Zero-Valent Iron Particles.” 13th National Conferences on
Environmental Engineering, March 26-28, Bangkok, Thailand
2. Thararat Mankit, Anurak Petiraksakul, and Pijit Jiemvarangkul, (2013) “The adsorption
characteristics of phytochemical on supporters” Advanced Materials Research Vols.
781-784 pp 919-922
ดร. ณัฐวุฒิ ธนศรีสถิตย์
ผลงานทางวิชาการและงานวิจัย
1. Jamsawang P*, Yoobanpot N, Thanasisathit N, Voottipruex P and Jongpradist P (2016).
Three- dimensional numerical analysis of a DCM column- supported highway
embankment. Computers and Geotechnics 72: 42-56 (ISI: IF of 2016/2017 = 2.36)
2 . Panitan Lukkunaprasit, Anat Ruangrassamee, Tirawat Boonyatee, Chatpan
Chintanapakdee, Kruawun Jankaew, Nuttawut Thanasisathit & Tayakorn Chandrangsu,
“Performance of Structures in the Mw 6.1 Mae Lao Earthquake in Thailand on May 5,
2014 and Implications for Future Construction” , Journal of Earthquake Engineering,
Vol. 20, No. 2, pp. 219-242, 2015.
3 . Piyawat Foytong, Anat Ruangrassamee, Panitan Lukkunaprasit and Nuttawut
Thanasisathit, “ Behaviours of reinforced- concrete building under tsunami loading” ,
The IES Journal Part A: Civil & Structural Engineering, Vol. 8, No. 2, pp. 101-110, 2015.
4 . Chayut Ngamkhanong, Nuttawut Thanasisathit and Tospol Pinkaew, “ Seismic
Protection of Tall Buildings under Far-field Earthquakes using TMD”, The Twenty-Eight
KKHTCNN Symposium on Civil Engineering, Bangkok, November 16-18, 2015.
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5. ชัชช์ จริยาพันธ์ , ธนวัฒน์ ชูสินกุลไพศาล และณัฐวุฒิ ธนศรีสถิตย์ , “การเปรียบเทียบผลตอบสนอง
ของแรงแผ่นดินไหวกับอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กรูปทรงสม่าเสมอด้วยวิธีแรงสถิตเทียบเท่าตาม
มาตรฐานการออกแบบในประเทศไทย”, การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 20,
พัทยาเหนือ ชลบุรี., 8-10 กรกฎาคม 2558.
ดร.สิทธิศักดิ์ แจ่มนาม
1 . Jamsawang P* , Jamnam S, Jongpradist P, Tanseng P and Horpibulsuk S ( 2 0 1 7 ) .
Numerical analysis of lateral movements and strut forces in deep cement mixing
walls with top-down construction in soft clay. Computers and Geotechnics. 88:174181. (ISI: IF of 2016/2017 = 2.36)
2. บูชิต มาโห้, สิทธิศักดิ์ แจ่มนาม และปิติ สุคนธสุขกุล “ผลการศึกษาเบื้องต้นการพัฒนาผนังคอนกรีต
กันกระสุนแบบหลายชั้นจากเส้นใยเหล็ก แผ่นโฟม และยางพารา”, การประชุมวิชาการคอนกรีต
ประจาปี ครั้งที่ 12, ชะอา เพชรบุรี., 15-17 กุมภาพันธ์ 2560.
รศ.ดร. ชีวลัค พงษ์บูรณกิจ
ผลงานทางวิชาการและงานวิจัย
1. กิตติภพ โชติมณี, พิทยา แจ่มสว่าง, นิรันดร์ อนันต์ธนกุล และ ชีวลัค พงษ์บูรณกิจ “การจาลอง
กาแพงเสาดินซีเมนต์แบบผสมสาหรับงานขุดลึกในดินเหนียวอิ่มตัวด้วยระเบียบไฟไนต์อิเลเมนต์ ”
การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 22 , 18-20 กรกรฏาคม 2560, นครราขสีมา

4. องค์ประกอบเกี่ยวกับการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา) (ถ้ามี)
ไม่มี
5. ข้อกาหนดเกี่ยวกับการทาโครงงานหรืองานวิจัย
5.1 คาอธิบายโดยย่อ
หลักสูตรนี้ประกอบด้วยวิชาที่ส่งเสริมการทาวิจัย 2 วิชาคือ วิชาโครงงานด้านวิศวกรรมโยธา 1 (Civil
Engineering Project I) และวิชาโครงงานด้านวิศวกรรมโยธา 2 (Civil Engineering Project II) โดยการศึกษา
ในวิชาดังกล่าวมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อมุ่งเน้นให้นักศึกษาสามารถนาเอาองค์ความรู้ทั้งหมดที่ได้ศึกษามาเพื่อใช้
ในการวิเคราะห์และแก้ ปัญหาทางด้านวิศวกรรมโยธา ตลอดจนสามารถเขียนอธิบายขั้นตอน วิธีการ และผล
การศึกษาวิจัยได้อย่างเป็นระบบและมีแบบแผน ภายใต้คาแนะนาของอาจารย์ที่ปรึกษาได้ โดยโครงงานของ
นักศึกษาจะเสร็จสมบูรณ์ได้ก็ต่อเมื่อ ได้นาเสนอผลงานต่อคณะกรรมการสอบและสอบผ่านตามเกณฑ์พิจารณา
ต่างๆ ที่ภาควิชาฯ ได้กาหนดไว้
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5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้
1) มีความรู้และความเข้าใจในระเบียบวิธีวิจัย
2) สามารถแก้ไขปัญหาทางวิศวกรรมโยธาโดยวิธีวิจัยได้
3) มีความเชี่ยวชาญในการใช้เครื่องมือทางด้านวิศวกรรมโยธา และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ในการทา
โครงงาน
4) สามารถปรับตัวในการทางานร่วมกับผู้อื่นได้
5) มีทักษะที่ดีในการนาเสนอผลงาน ตลอดจนการสื่อสารด้วยภาษาพูด และภาษาเขียนได้
5.3 ช่วงเวลา
ภาคการศึกษาที่ 1 และ 2 ของนักศึกษาชั้นปีที่ 4
5.4 จานวนหน่วยกิต
4 หน่วยกิต
5.5 การเตรียมการ
1) อาจารย์ที่ปรึกษาให้คาแนะนานักศึกษา โดยให้นักศึกษาเป็นผู้เลือกอาจารย์ที่ปรึกษาและหัวข้อที่
นักศึกษาสนใจ
2) อาจารย์ที่ปรึกษาจัดตารางเวลาการให้คาปรึกษาและการติดตามการทางานของนักศึกษา
3) จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์สิ่งอานวยความสะดวกในการทางาน โครงงาน วิจัย เช่น คอมพิวเตอร์
เครื่องมือ วัสดุ และอุปกรณ์
5.6 กระบวนการประเมินผล
1) ประเมินความก้าวหน้าในระหว่างการทาวิจัยโดยอาจารย์ที่ปรึกษา โดยพิจารณาจากความ
สม่าเสมอในการเข้าพบเพื่อรายงานความก้าวหน้าของผลงาน และคุณภาพของผลงานที่ได้ในแต่
ละขั้นตอน
2) ประเมินคุณภาพของโครงงานโดยรวมโดยอาจารย์ที่ปรึกษาและคณะกรรมการสอบ รวมจานวน 3
คน โดยพิจารณาจากผลการนาเสนอผลงาน และความสมบูรณ์ของปริญญานิพนธ์
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
คุณลักษณะพิเศษ
1) มีคุณธรรม จริยธรรม มีสัมมาคารวะ รู้จักกาลเทศะ
และทาหน้าที่เป็นพลเมืองดี รับผิดชอบ
ต่อตนเอง วิช าชีพ และต่อสั งคม และปฏิบัติตนภายใต้
จรรยาบรรณวิชาชีพด้วยความ
ซื่อสัตย์สุจริต และเสียสละ

2) มีความรู้ในศาสตร์ที่เกี่ยวข้องทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ
สามารถประยุกต์ใช้ศาสตร์ดังกล่าว
อย่ า งเหมาะสมเพื่ อ การประกอบวิ ช าชี พ ของตน และ
การศึกษาต่อในระดับสูงขึ้นไปได้

3) มี ค วามใฝ่ รู้ ใ นองค์ ค วามรู้ แ ละเทคโนโลยี ที่ มี ก าร
เปลี่ยนแปลงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สามารถ
พัฒนาองค์ความรู้ที่ตนมีอยู่ให้สูงขึ้นไป เพื่อพัฒนาตนเอง
พัฒนางาน พัฒนาสังคมและ
ประเทศชาติ
4) คิ ด เป็ น ท าเป็ น มี ค วามคิ ด ริ เ ริ่ ม สร้ า งสรรค์ และ
สามารถเลือกวิธีแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม

5) มี ม นุ ษ ยสั ม พั น ธ์ แ ละมี ค วามสามารถในการท างาน
ร่วมกับผู้อื่น มีทักษะในด้านการทางาน
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กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา
- การสอดแทรกวิ ช าเรี ย นที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ
จริยธรรมจรรยาบรรณวิชาชีพ
- ส่ ง เสริ ม ให้ นั ก ศึ ก ษามี ค วามเคารพต่ อ
คณาจารย์ เจ้ า หน้ า ที่ และบุ ค คลที่ มี ค วาม
อาวุโสกว่า
- จัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาสั งคม
และสิ่งแวดล้อม
- การมอบหมายงานเป็นการบ้านหลังจากจบ
การสอนภาคทฤษฎี ใ นแต่ ล ะครั้ ง เพื่ อ ให้
นักศึกษาได้ท บทวนทฤษฎี ต่า งๆ ที่เรียนมา
และสามารถน า ไป ปร ะยุ ก ต์ ใ ช้ ง า น ไ ด้
สอดคล้องกับงานที่ได้รับ
- การทาโครงงานด้านวิศวกรรม เพื่อส่งเสริม
ให้ นั ก ศึ ก ษาได้ น าเอาองค์ ค วามรู้ ท างด้ า น
วิ ศ วกรรมโยธาทั้ ง หมดที่ ไ ด้ เ รี ย นมา เพื่ อ
ประยุกต์สร้างผลงานวิจัย
- การมอบหมายงานที่ มี ลั ก ษณะให้ มี ก าร
ค้นคว้าเพิ่มเติมนอกเหนือจากบทเรียนที่เรียน
ในชั้นเรียน เพื่อกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้และ
สามารถสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง
- การทาโครงงานวิจัย
- การท าโครงงานด้ านวิศ วกรรมโยธา เพื่ อ
ส่งเสริมให้นักศึกษาสามารถนาเอาองค์ความรู้
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องมาประยุกต์ใช้งาน ตลอดจน
สามารถหาแนวทางแก้ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น
ระหว่ า งการวิ จั ย เพื่ อ ผลิ ต ผลงานที่ มี ค วาม
สมบูรณ์
- ในแต่ละรายวิชาควรมีการมอบหมายงานให้
นักศึกษาต้องทางานเป็นกลุ่ม โดยต้องมีการ
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คุณลักษณะพิเศษ
กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา
เป็นหมู่คณะ สามารถบริหารจัดการการทางานได้อย่าง กาหนดหัวหน้ากลุ่ม และหน้าที่ของสมาชิกใน
เหมาะสม และเป็นผู้มีทัศนคติที่ดี
กลุ่มอย่างชัดเจน ในการรับผิดชอบงานนั้นๆ
ในการทางาน
ให้สาเร็จลุล่วงภายใต้ระยะเวลาที่กาหนด
- มี กิ จ ก ร ร ม ที่ ม อ บ ห ม า ย ใ ห้ นั ก ศึ ก ษ า
หมุ น เวี ย นกั น เป็ น หั ว หน้ า ในการด าเนิ น
กิ จ ก ร ร ม เ พื่ อ ฝึ ก ใ ห้ นั ก ศึ ก ษ า มี ค ว า ม
รับผิดชอบและมีภาวะผู้นา
- การทาโครงงานวิจัย
6) มีความสามารถในการติดต่อสื่อสาร และใช้ภาษาไทย - การมอบหมายงานที่ต้องมีการนาเสนอใน
ภาษาต่ า งประเทศ และศั พ ท์ ท างเทคนิ ค ใน การ ลักษณะปากเปล่าประกอบสื่อในชั้นเรียน
ติดต่อสื่อสาร รวมถึงการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้เป็น - สอดแทรกความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
อย่างดี
ในรายวิ ช าที่ มี ค วามเกี่ ย วข้ อ งกั บ การใช้
เทคโนโลยีดังกล่าว
- มอบหมายให้ นั ก ศึ ก ษาอ่ า นบทความ
ภาษาต่างประเทศและนามาสรุปเพื่อนาเสนอ
ในชั้นเรียน
2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน
หลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา เป็นหนึ่งในสาขาวิศวกรรมศาสตร์ที่จะต้องพัฒนาความรู้และทักษะให้
สอดคล้องกับมาตราฐานผลการเรียนรู้ของประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตราฐานคุณวุฒิระดับปริญญา
ตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ พ.ศ. 2553 ซึ่งมีมาตราฐานผลการเรียนรู้ 5 ด้าน โดยมีรายละเอียดดังนี้
2.1 คุณธรรม จริยธรรม
2.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
(1) เข้าใจและซาบซึ้งในวัฒ นธรรมไทย ตระหนักในคุณค่าของระบบคุณธรรม จริยธรรม
เสียสละ และ ซื่อสัตย์สุจริต
(2) มีวินัย ตรงต่อเวลา รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ
ขององค์กรและสังคม
(3) มีภาวะความเป็นผู้นาและผู้ตาม สามารถทางานเป็นหมู่คณะ สามารถแก้ไขข้อขัดแย้ง
ตามล าดับ ความสาคัญ เคารพสิ ทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพใน
คุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์
(4) สามารถวิ เ คราะห์ แ ละประเมิน ผลกระทบจากการใช้ค วามรู้ท างวิ ศวกรรมต่อ บุคคล
องค์กร สังคมและสิ่งแวดล้อม
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(5) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ และมีความรับผิดชอบในฐานะผู้ประกอบวิชาชีพ
รวมถึงเข้าใจถึงบริ บททางสั งคมของวิช าชีพวิศวกรรมในแต่ล ะสาขาตั้งแต่อดีตจนถึง
ปัจจุบัน
2.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม และจริยธรรม
(1) การจัดกิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรมไทย
(2) การสอนแทรกในรายวิชา
(3) การให้คะแนนพิเศษสาหรับนักศึกษาที่มีความสม่าเสมอในการเข้าชั้นเรียนและตรงต่อ
เวลา รวมถึงการเป็นต้นแบบที่ดีของอาจารย์ผู้สอนในการตรงต่อเวลา
(4) การจัดกิจกรรมที่มอบหมายให้นักศึกษาหมุนเวียนกันเป็นหัวหน้าในการดาเนินกิจกรรม
เพื่อฝึกให้นักศึกษามีความรับผิดชอบและมีภาวะผู้นา
(5) สอดแทรกความรู้ ด้ า นผลกระทบทางด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ มที่ จ ะเกิ ด ขึ้ น ภายหลั ง จากการ
ดาเนินการทางด้านวิศวกรรมโยธาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
(6) การสอดแทรกความรู้ที่เกี่ยวข้องกับจริยธรรมจรรยาบรรณวิชาชีพ
2.1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม และจริยธรรม
(1) นักศึกษาประเมินผลการเรียนรู้ด้วยตนเอง ก่อนและหลังเรียน
(2) ประเมินโดยอาจารย์จากการสังเกตพฤติกรรม
(3) ผู้ใช้บัณฑิตประเมินคุณธรรมจริยธรรมของบัณฑิต
2.2 ความรู้
2.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้
(1) มีความรู้และความเข้าใจทางคณิตศาสตร์พื้นฐาน วิทยาศาสตร์พื้นฐาน วิศวกรรมพื้นฐาน
และเศรษฐศาสตร์ เพื่อการประยุกต์ใช้กับงานทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง และ
การสร้างนวัตกรรมทางเทคโนโลยี
(2) มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการที่สาคัญ ทั้งในเชิงทฤษฎีและปฏิบัติ ในเนื้อหา
ของสาขาวิชาเฉพาะด้านทางวิศวกรรม
(3) สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
(4) สามารถวิ เ คราะห์ แ ละแก้ ไ ขปั ญ หา ด้ ว ยวิ ธี ก ารที่ เ หมาะสม รวมถึ ง การประยุ ก ต์ ใ ช้
เครื่องมือที่เหมาะสม เช่น โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เป็นต้น
(5) สามารถใช้ความรู้และทักษะในสาขาวิชาของตน ในการประยุกต์แก้ไขปัญหาในงานจริงได้
2.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้
(1) ใช้การสอนในหลากหลายรูปแบบ โดยเน้นหลักการทางทฤษฎี และประยุกต์ใช้ทางปฎิบัติ
ในสภาพแวดล้อมจริง โดยทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี ทั้งนี้ให้ เป็นไปตาม
ลักษณะของรายวิชาตลอดจนเนื้อหาสาระของรายวิชานั้น ๆ
(2) ควรจัดให้มีการเรียนรู้จากสถานการณ์จริงโดยการศึกษาดูงานหรือเชิญผู้เชี่ยวชาญที่มี
ประสบการณ์ตรงมาเป็นวิทยากรพิเศษเฉพาะเรื่องเพื่อให้นักศึกษามองภาพการทางาน
จริงออกและนาไปสู่การเพิ่มความรู้ความเข้าใจในศาสตร์วิชานั้นๆ
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(3) สอดแทรกความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับรายวิชานั้นๆ เพื่อให้นักศึกษาได้
เห็นถึงประโยชน์และแนวทางในการนาไปใช้เป็นเครื่องมือได้อย่างเหมาะสมกับประเภท
งานนั้นๆ
2.2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้
ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการปฏิบัติของนักศึกษาในด้านต่าง ๆ คือ
(1) การทดสอบย่อย
(2) การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน
(3) ประเมินจากรายงานที่นักศึกษาจัดทา
(4) ประเมินจากการทาโจทย์การบ้าน
2.3 ทักษะทางปัญญา
2.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
(1) มีความคิดอย่างมีวิจารณญาณที่ดี
(2) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และ สรุปประเด็นปัญหาและความต้องการ
(3) สามารถคิด วิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาด้านวิศวกรรมได้อย่างมีระบบ รวมถึงการใช้ข้อมูล
ประกอบการตัดสินใจในการทางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(4) มีจินตนาการและความยืดหยุ่นในการปรับใช้องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องอย่ างเหมาะสม ใน
การพัฒนานวัตกรรมหรือต่อยอดองค์ความรู้จากเดิมได้อย่างสร้างสรรค์
(5) สามารถสืบค้นข้อมูลและแสวงหาความรู้เพิ่มเติมได้ด้วยตนเอง เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต
และทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางองค์ความรู้และเทคโนโลยีใหม่ๆ
2.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
(1) จัดการเรียนการสอนแบบถาม-ตอบในห้องเรียน เพื่อให้นักศึกษารู้จักคิด และวิเคราะห์
เบื้องต้น และสามารถอธิบายแบบปากเปล่าได้
(2) การกาหนดกรณีศึกษาให้นักศึกษาจัดทาเป็นกลุ่ม เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษามีการค้นคว้า
หาข้อมูลเพิ่มเติม รู้จักคิด วิเคราะห์ และแก้ปัญหาด้านวิศวกรรมอย่างเป็นระบบ
(3) การมอบหมายงานเป็นการบ้านหลั งจากจบการสอนภาคทฤษฎีในแต่ละครั้ง เพื่อให้
นักศึกษาได้ทบทวนทฤษฎีต่างๆ ที่เรียนมาและสามารถนาไปประยุกต์ใช้งานได้สอดคล้อง
กับงานที่ได้รับ
(4) การทดลองในห้องปฏิบัติการเพื่อให้เกิดแนวคิดสนับสนุนการเรียนการสอนภาคทฤษฎี
2.3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
(1) การออกข้อสอบในเชิงบรรยาย โดยให้นักศึกษาอธิบายแนวคิดของการแก้ปัญหา และ
วิธีการแก้ปัญหาโดยการประยุกต์ใช้ทฤษฎีต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
(2) ประเมินตามสภาพจริงจากผลงาน และการปฏิบัติของนิสิต เช่น ประเมินจากการนาเสนอ
รายงานในชั้นเรียน หรือการทดลองปฏิบัติกับเครื่องมือจริง เป็นต้น
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2.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
2.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
(1) สามารถสื่ อ สารกั บ กลุ่ ม คนที่ ห ลากหลาย และสามารถสนทนาทั้ ง ภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถใช้ความรู้ในสาขาวิชาชีพมาสื่อสารต่อ
สังคมได้ในประเด็นที่เหมาะสม
(2) สามารถเป็นผู้ริเริ่มแสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์เชิงสร้างสรรค์ทั้งส่วนตัวและ
ส่วนรวม พร้อมทั้งแสดงจุดยืนอย่างพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุ่ม รวมทั้งให้ความ
ช่วยเหลือและอานวยความสะดวกในการแก้ไขปัญหาสถานการณ์ต่างๆ
(3) สามารถวางแผนและรับผิดชอบในการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งของตนเอง และสอดคล้องกับ
ทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
(4) รู้จักบทบาท หน้าที่ และมีความรับผิดชอบในการทางานตามที่มอบหมาย ทั้งงานบุคคล
และงานกลุ่ม สามารถปรับตัวและทางานร่วมกับผู้อื่นทั้งในฐานะผู้นาและผู้ตามได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ สามารถวางตัวได้อย่างเหมาะสมกับความรับผิดชอบ
(5) มี จิ ต ส านึ ก ความรั บ ผิ ด ชอบด้ า นความปลอดภั ย ในการท างาน และการรั ก ษา
สภาพแวดล้อมต่อสังคม
2.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ
(1) ใช้การสอนที่มีการกาหนดกิจกรรมให้มีการทางานเป็นกลุ่ม โดยการทางานนั้นต้องมีการ
ประสานงานกับผู้อื่น หรือต้องค้นคว้าหาข้อมูลจากการสัมภาษณ์บุคคลอื่นในหน่วยงาน
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องหรือผู้มีประสบการณ์สูงในด้านนั้นๆ
(2) ให้นักศึกษานาเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน เพื่อรับและตอบข้อซักถาม จากคณาจารย์และ
เพื่อนนักศึกษา
2.4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ
(1) ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาในการนาเสนอรายงานกลุ่มในชั้น
เรียน และพิจารณาจากพฤติกรรมที่แสดงออกในการร่วมกิจกรรมต่าง ๆ
2.5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
2.5.1 ผลการเรี ย นรู้ ด้ า นทั ก ษะการวิ เ คราะห์ เ ชิ ง ตัว เลข การสื่ อ สาร และการใช้ เ ทคโนโลยี
สารสนเทศ
(1) มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ สาหรับการทางานที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพได้เป็นอย่างดี
(2) มีทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือการแสดงสถิติประยุกต์ต่อ
การแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องได้อย่างสร้างสรรค์
(3) สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัยได้อย่างเหมาะสมและ
มีประสิทธิภาพ
(4) มีทักษะในการสื่ อสารข้อมูล ทั้งทางการพูด การเขียน และการสื่ อความหมายโดยใช้
สัญลักษณ์
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(5) สามารถใช้เครื่องมือการคานวณและเครื่องมือทางวิศวกรรม เพื่อประกอบวิชาชีพในสาขา
วิศวกรรมที่เกี่ยวข้องได้
2.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) สอดแทรกความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ต่างๆ รวมถึงเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่สามารถนาไปใช้
เป็นเครื่องมือในการแก้ปัญหาเชิงตัวเลขที่เกี่ยวข้องกับรายวิชานั้นๆ
(2) มอบหมายงานให้ นั ก ศึ ก ษาประยุ ก ต์ ใ ช้ ค อมพิ ว เตอร์ แ ละเทคโนโลยี ส ารสนเทศเพื่ อ
แก้ปัญหาโจทย์ที่กาหนดได้ โดยเมื่อสิ้นสุดการวิเคราะห์ ให้นักศึกษานาเสนอผลงานในชั้น
เรียน
2.5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) ประเมิน จากเทคนิ ค การน าเสนอโดยใช้ท ฤษฎี การเลื อกใช้เ ครื่ องมื อทางเทคโนโลยี
สารสนเทศ หรือคณิตศาสตร์และสถิติ ที่เกี่ยวข้อง
(2) ประเมินจากความสามารถในการอธิบาย ถึงข้อจากัด เหตุผลในการเลือกใช้เครื่องมือ
ต่างๆ ในระหว่างการนาเสนอในชั้นเรียน
3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา
(Curriculum Mapping)
3.1 ผลการเรียนรู้ในตารางของรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป มีความหมายดังนี้
คุณธรรม จริยธรรม
(1) เข้าใจและซาบซึ้งในวัฒนธรรมไทย ตระหนักในคุณค่าของระบบคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และ
ซื่อสัตย์สุจริต
(2) มีวินัย ตรงต่อเวลา รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ขององค์กร
และสังคม
(3) มีภาวะความเป็นผู้นาและผู้ตาม สามารถทางานเป็นหมู่คณะ สามารถแก้ไขข้อขัดแย้งตามลาดับ
ความสาคัญ เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของ
ความเป็นมนุษย์
(4) สามารถวิเคราะห์และประเมินผลกระทบจากการใช้ความรู้ทางวิศวกรรมต่อบุคคล องค์กร สังคม
และสิ่งแวดล้อม
(5) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ และมีความรับผิดชอบในฐานะผู้ประกอบวิชาชี พ รวมถึง
เข้าใจถึงบริบททางสังคมของ
ความรู้
(1) มีความรู้ และความเข้า ใจทางคณิต ศาสตร์ พื้นฐาน วิทยาศาสตร์พื้นฐาน วิศวกรรมพื้นฐานและ
เศรษฐศาสตร์ เพื่อการประยุก ต์ใช้ กับ งานทางด้ านวิ ศวกรรมศาสตร์ ที่เ กี่ยวข้อ ง และการสร้ า ง
นวัตกรรมทางเทคโนโลยี
(2) มี ค วามรู้ แ ละความเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ หลั ก การที่ ส าคั ญ ทั้ ง ในเชิ ง ทฤษฎี แ ละปฏิ บั ติ ในเนื้ อ หาของ
สาขาวิชาเฉพาะด้านทางวิศวกรรม
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(3) สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
(4) สามารถวิ เ คราะห์ แ ละแก้ ไ ขปั ญ หา ด้ ว ยวิ ธี ก ารที่ เ หมาะสม รวมถึ ง การประยุ ก ต์ ใ ช้ เ ครื่ อ งมื อที่
เหมาะสม เช่น โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เป็นต้น
(5) สามารถใช้ความรู้และทักษะในสาขาวิชาของตน ในการประยุกต์แก้ไขปัญหาในงานจริงได้
ทักษะทางปัญญา
(1) มีความคิดอย่างมีวิจารณญาณที่ดี
(2) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และ สรุปประเด็นปัญหาและความต้องการ
(3) สามารถคิ ด วิ เ คราะห์ และแก้ ไ ขปั ญ หาด้ า นวิ ศ วกรรมได้ อ ย่ า งมี ร ะบบ รวมถึ ง การใช้ ข้ อ มู ล
ประกอบการตัดสินใจในการทางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(4) มีจินตนาการและความยืดหยุ่นในการปรับใช้องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสม ในการพัฒนา
นวัตกรรมหรือต่อยอดองค์ความรู้จากเดิมได้อย่างสร้างสรรค์
(5) สามารถสืบค้นข้อมูลและแสวงหาความรู้เพิ่มเติมได้ด้วยตนเอง เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต และทันต่อ
การเปลี่ยนแปลงทางองค์ความรู้และเทคโนโลยีใหม่ๆ
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
(1) สามารถสื่อสารกับกลุ่มคนที่หลากหลาย และสามารถสนทนาทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศได้
อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถใช้ความรู้ในสาขาวิชาชีพมาสื่อสารต่อสังคมได้ในประเด็นที่เหมาะสม
(2) สามารถเป็นผู้ริเริ่มแสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์เชิงสร้างสรรค์ทั้งส่วนตัวและส่ว นรวม
พร้ อมทั้งแสดงจุ ดยื น อย่ างพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุ่ ม รวมทั้งให้ ความช่ว ยเหลือและ
อานวยความสะดวกในการแก้ไขปัญหาสถานการณ์ต่างๆ
(3) สามารถวางแผนและรับผิดชอบในการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งของตนเอง และสอดคล้องกับทางวิชาชีพ
อย่างต่อเนื่อง
(4) รู้จักบทบาท หน้าที่ และมีความรับผิดชอบในการทางานตามที่มอบหมาย ทั้งงานบุคคลและงานกลุ่ม
สามารถปรับตัวและทางานร่วมกับผู้อื่นทั้งในฐานะผู้นาและผู้ตามได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถ
วางตัวได้อย่างเหมาะสมกับความรับผิดชอบ
(5) มีจิตสานึกความรับผิดชอบด้านความปลอดภัยในการทางาน และการรักษาสภาพแวดล้อมต่อสังคม
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ สาหรับการทางานที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพได้เป็นอย่างดี
(2) มีทักษะในการวิเ คราะห์ ข้ อ มู ล สารสนเทศทางคณิ ต ศาสตร์ห รื อ การแสดงสถิติ ประยุ กต์ ต่ อ การ
แก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องได้อย่างสร้างสรรค์
(3) สามารถประยุ ก ต์ ใ ช้ เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สารที่ ทั น สมั ย ได้ อ ย่ า งเหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพ
(4) มีทกั ษะในการสื่อสารข้อมูลทั้งทางการพูด การเขียน และการสื่อความหมายโดยใช้สัญลักษณ์
(5) สามารถใช้เครื่องมือการคานวณและเครื่องมือทางวิศวกรรม เพื่อประกอบวิชาชีพในสาขาวิศวกรรม
ที่เกี่ยวข้องได้
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (Curriculum Mapping)
1. คุณธรรม จริยธรรม

2. ความรู้

4. ทักษะความสัมพันธ์

3. ทักษะทางปัญญา

3

4

5

1

2

3

4

5

เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3 4 5

















































































































ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ

รหัสและชื่อรายวิชา
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หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ก. กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
080203905 เศรษฐกิจกับชีวิตประจาวัน
3(3-0-6)
(Economy and Everyday Life)
080203907 ธุรกิจกับชีวิตประจาวัน
3(3-0-6)
(Business and Everyday Life)
ข. กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
010813901 จริยธรรมในการทางาน
1(1-0-2)
(Ethics for Profession)
080303606 การคิดเชิงระบบและความคิด
3(3-0-6)
สร้างสรรค์
(Systematic and Creative Thinking)
080303610 นันทนาการเพื่อชีวิต
(Recreation for Life)
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (Curriculum Mapping)
1. คุณธรรม จริยธรรม

2. ความรู้

4. ทักษะความสัมพันธ์

3. ทักษะทางปัญญา

ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ

รหัสและชื่อรายวิชา

ค. กลุ่มวิชาภาษา
- วิชาบังคับ
080103001 ภาษาอังกฤษ 1
(English I)

1
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3

4
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3
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5. ทักษะการวิเคราะห์

เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3 4 5

3(3-0-6)

080103002 ภาษาอังกฤษ 2
3(3-0-6)
(English II)
- วิชาเลือก
080103014 การเขียน 1
3(3-0-6)
(Writing 1)
080103012 การอ่าน 1
3(3-0-6)
(Reading I)
ง. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
020003102 เทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น
3(2-2-5)
(Introduction to Information Technology)
020003104 ไฟฟ้าในชีวิตประจาวัน
3(2-2-5)
(Electricity in Everyday Life)
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (Curriculum Mapping)
1. คุณธรรม จริยธรรม

2. ความรู้

4. ทักษะความสัมพันธ์

3. ทักษะทางปัญญา
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040423001 สิ่งแวดล้อมและพลังงาน
(Environment and Energy)
จ. กลุ่มวิชาพลศึกษา
080303501 บาสเกตบอล
(Basketball)
080303503 แบดมินตัน
(Badminton)

3(3-0-6)

1(0-2-1)
1(0-2-1)
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4

5
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เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3 4 5

ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ

รหัสและชื่อรายวิชา
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3.2 ผลการเรียนรู้ในตารางของรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาเฉพาะ มีความหมายดังนี้
คุณธรรม จริยธรรม
(1) เข้าใจและซาบซึ้งในวัฒนธรรมไทย ตระหนักในคุณค่าของระบบคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ
และ ซื่อสัตย์สุจริต
(2) มีวินัย ตรงต่อเวลา รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ของ
องค์กรและสังคม
(3) มี ภ าวะความเป็ น ผู้ น าและผู้ ต าม สามารถท างานเป็ น หมู่ ค ณะ สามารถแก้ ไ ขข้ อ ขั ด แย้ ง
ตามลาดับความสาคัญ เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่า
และศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์
(4) สามารถวิเคราะห์และประเมิ นผลกระทบจากการใช้ความรู้ทางวิศวกรรมต่อบุคคล องค์กร
สังคมและสิ่งแวดล้อม
(5) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ และมีความรับผิดชอบในฐานะผู้ประกอบวิช าชีพ
รวมถึงเข้าใจถึงบริบททางสังคมของวิชาชีพวิศวกรรมในแต่ละสาขา ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
ความรู้
(1) มีความรู้และความเข้าใจทางคณิตศาสตร์พื้นฐาน วิทยาศาสตร์พื้นฐาน วิศวกรรมพื้นฐานและ
เศรษฐศาสตร์ เพื่อการประยุกต์ใช้กับงานทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง และการสร้าง
นวัตกรรมทางเทคโนโลยี
(2) มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการที่สาคัญ ทั้งในเชิงทฤษฎีและปฏิบัติ ในเนื้อหาของ
สาขาวิชาเฉพาะด้านทางวิศวกรรม
(3) สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
(4) สามารถวิเคราะห์และแก้ไขปัญหา ด้วยวิธีการที่เหมาะสม รวมถึงการประยุกต์ใช้เครื่องมือที่
เหมาะสม เช่น โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เป็นต้น
(5) สามารถใช้ความรู้และทักษะในสาขาวิชาของตน ในการประยุกต์แก้ไขปัญหาในงานจริงได้
ทักษะทางปัญญา
(1) มีความคิดอย่างมีวิจารณญาณที่ดี
(2) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และ สรุปประเด็นปัญหาและความต้องการ
(3) สามารถคิด วิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาด้านวิศวกรรมได้อย่างมีระบบ รวมถึงการใช้ข้อมูล
ประกอบการตัดสินใจในการทางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(4) มีจินตนาการและความยืดหยุ่นในการปรับใช้องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสม ในการ
พัฒนานวัตกรรมหรือต่อยอดองค์ความรู้จากเดิมได้อย่างสร้างสรรค์
(5) สามารถสืบค้นข้อมูลและแสวงหาความรู้เพิ่มเติมได้ด้วยตนเอง เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต และ
ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางองค์ความรู้และเทคโนโลยีใหม่ๆ
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
(1) สามารถสื่ อ สารกั บ กลุ่ ม คนที่ ห ลากหลาย และสามารถสนทนาทั้ ง ภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถใช้ความรู้ในสาขาวิชาชีพมาสื่อสารต่อ
สังคมได้ในประเด็นที่เหมาะสม
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(2) สามารถเป็ น ผู้ ริ เริ่ ม แสดงประเด็น ในการแก้ ไขสถานการณ์เชิ งสร้า งสรรค์ ทั้งส่ ว นตั ว และ
ส่วนรวม พร้อมทั้งแสดงจุดยืนอย่างพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุ่ม รวมทั้งให้ความ
ช่วยเหลือและอานวยความสะดวกในการแก้ไขปัญหาสถานการณ์ต่างๆ
(3) สามารถวางแผนและรับผิดชอบในการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งของตนเอง และสอดคล้องกับทาง
วิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
(4) รู้จักบทบาท หน้าที่ และมีความรับผิดชอบในการทางานตามที่มอบหมาย ทั้งงานบุคคลและ
งานกลุ่ ม สามารถปรั บ ตั ว และท างานร่ ว มกั บ ผู้ อื่ น ทั้ ง ในฐานะผู้ น าและผู้ ต ามได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ สามารถวางตัวได้อย่างเหมาะสมกับความรับผิดชอบ
(5) มีจิตสานึกความรับผิดชอบด้านความปลอดภัยในการทางาน และการรักษาสภาพแวดล้อมต่อ
สังคม
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ สาหรับการทางานที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพได้เป็นอย่างดี
(2) มีทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือการแสดงสถิติประยุกต์ต่อการ
แก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องได้อย่างสร้างสรรค์
(3) สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัยได้อย่างเหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพ
(4) มีทกั ษะในการสื่อสารข้อมูลทั้งทางการพูด การเขียน และการสื่อความหมายโดยใช้สัญลักษณ์
(5) สามารถใช้เครื่องมือการคานวณและเครื่องมือทางวิศวกรรม เพื่อประกอบวิชาชีพในสาขา
วิศวกรรมที่เกี่ยวข้องได้
เมื่อจบการศึกษาจากหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ มจพ. นักศึกษาจะมีผลการเรียนรู้คาดหวัง (Expected Learning Outcome, ELO)
จานวน 11 รายการตามเกณฑ์ ABET 2016-17 ดังนี้
ELO.1 ความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู้ทางคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และวิศวกรรม
ELO.2 ความสามารถในการออกแบบและทาการทดลอง รวมถึงการวิเคราะห์และตีความ/
แปลผลข้อมูล
ELO.3 ความสามารถในการออกแบบระบบ ส่วนประกอบ/องค์ประกอบ กระบวนการ ตาม
ความจาเป็นที่ต้องการ ภายใต้เงื่อนไขที่เป็นจริง เช่น เศรษฐศาสตร์ สิ่งแวดล้อม
สังคม การเมือง จริยธรรม ความปลอดภัยและสุขอนามัย ความสามารถในการผลิต
และความยั่งยืน
ELO.4 ความสามารถในการปฏิบัติงานในทีมงานที่มีผู้ ปฏิบัติงานจากหลากหลายสาขา
วิชาชีพ
ELO.5 ความสามารถในการบ่งชี้ กาหนดกรอบของปัญหาเพื่อสร้างทางแก้ (Formulate)
และ แก้ปัญหาเชิงวิศวกรรม
ELO.6 ความเข้าใจในความรับผิดชอบของวิชาชีพและ ความรับผิดชอบในเชิงจริยธรรม
ELO.7 ความสามารถในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ
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มคอ.2

ELO.8 ความรู้ทั่วไปที่จาเป็นสาหรับการประเมินผลกระทบอันเกิดจากงานวิศวกรรม ใน
บริบทของโลก/สากล เศรษฐศาสตร์ สิ่งแวดล้อม และบริบทสังคม
ELO.9 การรับรู้และเห็นถึงความจาเป็นในการเรียนรู้ตลอดชีวิต และความสามารถในการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต
ELO.10 ความรู้ในเรื่องประเด็นและสถานการณ์ทั่วไปในปัจจุบัน
ELO.11 ความสามารถในการใช้เทคนิค ทักษะ และเครื่องมือทางวิศวกรรมที่จาเป็นในการ
ประกอบวิชาชีพ
ตารางแสดงความสอดคล้องของความรู้ และทักษะในหลักสูตรวิศ วกรรมศาสตรบัณ ฑิต สาขา
วิศวกรรมโยธา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) กับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตราฐาน
คุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ พ.ศ. 2553
ELO ของ คุณธรรม จริยธรรม
หลักสูตร

ความรู้

ทักษะทางปัญญา

ทักษะความสัมพันธ์ ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ระหว่างบุคคลและ ตัวเลข การสื่อสาร และ
ความรับผิดชอบ
การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

ELO 1
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ELO 5
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มคอ.2

กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ตามผลการเรียนรู้ของหลักสูตรในแต่ละข้อ
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
(Expected Learning Outcome)
ELO. 1 ความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู้ทาง
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และวิศวกรรม

-

ELO. 2 ความสามารถในการออกแบบและทาการ
ทดลอง รวมถึงการวิเคราะห์และตีความ/
แปลผลข้อมูล

-

ELO. 3 ความสามารถในการออกแบบระบบ
ส่วนประกอบ/องค์ประกอบ กระบวนการ
ตามความจาเป็นที่ต้องการ ภายใต้เงื่อนไขที่
เป็นจริง เช่น เศรษฐศาสตร์ สิ่งแวดล้อม
สังคม การเมือง จริยธรรม ความปลอดภัย
และสุขอนามัย ความสามารถในการผลิต
และความยั่งยืน

-

-

ELO. 4 ความสามารถในการปฏิบัติงานในทีมงานที่มี ผู้ปฏิบัติงานจากหลากหลายสาขาวิชาชีพ
-

-
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กลยุทธ์การสอน
(Teaching Strategies)
ฝึ ก ความสามารถในการประยุ ก ต์ ใ ช้ ค ณิ ต ศาสตร์
วิทยาศาสตร์ และวิศวกรรม จากกรณีศึกษาและปัญหาทาง
วิศวกรรม
ฝึกให้นักศึกษาทาแบบฝึกหัด เพื่อเพิ่มทักษะในการคานวณ
และการประยุกต์ใช้ความรู้ทางคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
และวิศวกรรม
ยกตัวอย่างปัญหาจริงเพื่อแนวทางการออกแบบการทดลอง
และแนวทางในการเก็บข้อมูลสาหรับใช้ในการวิเคราะห์
และแปลผลการทดลอง เพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว
ฝึกให้นักศึกษานาเสนอแนวทางการทดลองและขั้นตอนการ
ดาเนินการต่างๆ ด้วยตนเอง
อภิ ป รายเปรี ย บเที ย บแนวคิ ด ต่ า งๆ ของนั ก ศึ ก ษา ให้
นักศึกษาดาเนินการทดลองและนาเสนอให้ห้องเรียน
อธิบายและเปิดโอกาสให้อภิปรายถึงข้อจากัดในด้านต่างๆ
ที่ ต้ อ งค านึ ง ถึ ง ในการออกแบบ โดยแสดงให้ เ ห็ น ถึ ง
ความสัมพันธ์ระหว่างทฤษฎีและวิธีการนาไปใช้อย่างเป็น
ขั้นเป็นตอน
ฝึ ก การรวบรวมและประเมิ น ความจ าเป็ น (Needs) ที่
ต้องการเพื่อการออกแบบ
ฝึ ก การออกแบบเพื่ อ ตอบสนองความจ าเป็ น ที่ ต้ อ งการ
ภายใต้เงื่อนไขที่เป็นจริง
น าเอกสารเทคนิ ค เกี่ ย วกั บ อุ ป กรณ์ แ ละวั ส ดุ ที่ ใ ช้ ใ นงาน
อุตสาหกรรมจริงมาใช้ประกอบการเรียนการสอน
จัดให้มีการทา mini-Project หรือ Project
จัดบรรยายกรณีศึกษาทางวิศวกรรมและการจัดการต่างๆ
โดยบุคคลากรจากภาคอุตสาหกรรม
ทั ศ นศึ ก ษา หรื อ เยี่ ย มชมการท างานที่ ประกอบไปด้วยผู้
ปฎิบัติงานจากหลากหลายสาขาวิชาชีพ
ฝึกการทางานเป็นกลุ่ม และเรียนรู้บทบาทของการเป็นส่วน
หนึ่งของทีมงานในบริบทต่างๆ เพื่อเรียนรู้การทางานเป็น
ที ม งานร่ ว มกั น และแนวทางเบื้ อ งต้ น ในการแก้ ไ ขความ
ขัดแย้งที่อาจเกิดในการทางานเป็นทีม
กาหนดและส่งเสริมให้มีการฝึกงานกับภาคอุตสาหกรรมใน
ระหว่างปิดภาคเรียน

มคอ.2
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
(Expected Learning Outcome)
ELO. 5 ความสามารถในการบ่งชี้ กาหนดกรอบของ
ปัญหาเพื่อสร้างทางแก้ (Formulate) และ
แก้ปัญหาเชิงวิศวกรรม

-

ELO. 6 ความเข้าใจในความรับผิดชอบของวิชาชีพ
และ ความรับผิดชอบในเชิงจริยธรรม

-

ELO. 7 ความสามารถในการสื่อสารอย่างมี
ประสิทธิภาพ

-

ELO. 8 ความรู้ทั่วไปที่จาเป็นสาหรับการประเมินผล
กระทบอันเกิดจากงานวิศวกรรม ในบริบท
ของโลก/สากล เศรษฐศาสตร์ สิ่งแวดล้อม
และบริบทสังคม

-

-

ELO. 9 การรับรู้และเห็นถึงความจาเป็นในการเรียนรู้ ตลอดชีวิต และความสามารถในการเรียนรู้
ตลอดชีวิต

ELO. 10 ความรู้ในเรื่องประเด็นและสถานการณ์
ทั่วไปในปัจจุบัน

-
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กลยุทธ์การสอน
(Teaching Strategies)
ตั้งโจทย์ปัญหาหรือยกตัวอย่างปัญหาจริง ฝึกระบุประเด็น
ปั ญ หาที่ เ ป็ น จริ ง เพื่ อ ก าหนดกรอบของปั ญ หา และ
ประยุกต์ใช้ทฤษฎีทางวิศวกรรมที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างแนว
ทางการแก้ ปั ญ หา (Formulate) และฝึ ก แก้ ปั ญ หาทาง
วิศวกรรมจากแนวทางการแก้ปัญหาที่สร้างขึ้น ผ่านการ
มอบหมายงานในวิชาต่างๆ
จัดกิจกรรมส่งเสริมการทางานสาธารณะ
จัดบรรยายพิเศษจากบุคคลากรภายนอกเกี่ยวกับ
จรรยาบรรณวิชาชีพวิศกรรม
ให้นักศึกษาฝึกทารายงานและนาเสนอในชั้นเรียน กระตุ้น
ให้เกิดการอภิปรายในชั้นเรียน
ฝึกให้นักศึกษารู้จักใช้เครื่องมือต่างๆ สาหรับการสื่อสาร
และรู้จักการสื่อสารในรูปแบบต่างๆ ทั้งการเขียน การวาด
การพูด การฟัง การใช้สื่อต่างๆ
ฝึ ก ให้ นั ก ศึ ก ษาอภิ ป รายและน าเสนอผลงานต่ า งๆ ใน
ห้องเรียน หรือผ่านแบบฝึกหัด โครงงานต่างๆ
จัดกิจกรรมส่งเสริมการทางานสาธารณะ
จัดบรรยายพิเศษจากบุคคลากรภายนอกเกี่ยวกับความรู้
ทั่วไปที่จาเป็นสาหรับการประเมินผลกระทบอันเกิดจาก
งานวิศวกรรม
ฝึกหัดประเมินผลกระทบในด้านต่างๆ เนื่องมาจากแบบ
(design) หรื อ ทางเลื อ กทางวิ ศ วกรรม (engineering
solutions) ที่เลือกใช้ผ่านการมอบหมายงานในห้องเรียน
หรือการทดลองในห้องปฏิบัติการ
จั ด บรรยายพิ เศษจากบุ ค คลากรภายนอกเกี่ ยวกั บ ความ
ความก้าวหน้า เทคโนโลยี ที่ต้องใช้ความรู้ทางวิศวกรรม
ใหม่ ๆ เพื่ อ สร้ า งการรั บ รู้ แ ละความจ าเป็ น ในการเรี ย นรู้
ตลอดชี วิ ต หรื อ การเรี ย นรู้ เ มื่ อ จบการศึ ก ษาและได้
ปฏิบัติงานจริง
แนะนาแหล่งข้อมูล แนะนาวิธีการพิจารณาหา Key word
ต่างๆ
จัดกลุ่มรายวิชาเลือกเพื่อให้ความรู้สาหรับการศึกษาต่อใน
ระดับที่สูงขึ้น
จัดแนะแนวการศึกษาต่อทั้งในประเทศและต่างประเทศใน
ระดับที่สูงขึ้น
จั ด บรรยายพิ เศษจากบุ ค คลากรภายนอกเกี่ ยวกั บ ความ
ประเด็ น และสถานการณ์ ปัจ จุบั น หรื อ แนะน าการใช้สื่อ

มคอ.2
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
(Expected Learning Outcome)

-

ELO. 11 ความสามารถในการใช้เทคนิค ทักษะ และ
เครื่องมือทางวิศวกรรมที่จาเป็นในการ
ประกอบวิชาชีพ

-

-

กลยุทธ์การสอน
(Teaching Strategies)
ประเภทต่ า งๆ เพื่ อ เข้ า ถึ ง และทั น ต่ อ ประเด็ น และ
สถานการณ์ทั่วไปในปัจจุบัน
สอดแทรกความรู้และประเด็นแนวโน้มของโลก เศรษฐกิจ
และสังคมโลก ในวิชาต่างๆ เพื่อให้เห็นความเชื่อมโยงของ
งานวิศวกรรมกับสถานการณ์สังคมและโลก
สอดแทรกและฝึกการใช้เครื่องมือทางวิศวกรรมที่เกี่ยวข้อง
หรือเครื่องมือสารสนเทศในการเรียนรายวิชาต่างๆ เพื่อให้
เกิดการพัฒนาการทักษะการใช้งานอย่างต่อเนื่อง
ให้ มี ก ารทดลองใช้ เ ครื่ อ งมื อ ต่ า งๆ ผ่ า นการปฏิ บั ติ ใ น
ห้องปฎิบัติการหรือผ่านการมอบหมายงานในห้องเรียน

กลยุทธ์ประเมินผลสัมฤทธิ์เกี่ยวกับผลการเรียนรู้ของหลักสูตร
การประเมินผลสัมฤทธิ์ของการเรียนรู้ที่กาหนดในหลักสูตร (ELO 1 – ELO 11) จะดาเนินการ
ผ่านกระบวนการประเมินที่หลากหลาย ประกอบด้วย
1. ระดับผลการเรียนรู้ที่คาดหวังที่ได้จากการวัดผลในแต่ละรายวิชาของหลักสูตร (ภาพรวมผล
การเรียนและระดับผลสัมฤทธิ์ของการเรียนรู้ที่กาหนดในแต่ละรายวิชา ซึ่งรายงานโดย
อาจารย์ผู้รับผิดชอบในวิชานั้นๆ)
2. ผลสารวจความคิดเห็นของนักศึกษาหลังจากจบการเรียนในรายวิชาต่างๆ ในแต่ละภาค
การศึกษา
3. ผลสารวจความคิดเห็นของนักศึกษาที่เพิ่งจบการศึกษา
4. ผลสารวจความคิดเห็นของผู้ใช้บัณฑิต ซึ่งจะดาเนินการสารวจทุก 2 ปี
5. ผลสารวจความคิดเห็นของศิษย์เก่า ซึ่งจะดาเนินการหลังจากจบการศึกษาแล้ว 2 ปี และ 6
ปี
ผลการประเมินจะถูกนามาวิเคราะห์และนาเสนอต่อที่ประชุมกรรมการบริหารหลักสูตรและที่
ประชุมภาควิช าฯ ทุกๆ ปี การศึกษา และส าหรับผลการประเมินจากกระบวนการที่ 1 และ
กระบวนการที่ 2 จะมีนาเสนอทุกภาคการศึกษาเพื่อนาผลการประเมินไปพัฒนาการเรียนการ
สอนในภาคการศึกษา/ปีการศึกษาถัดไป
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มคอ.2

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา หมวดวิชาเฉพาะ (Curriculum Mapping)
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รหัสและชื่อรายวิชา
ข. กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรม
010013016 การเขียนแบบวิศวกรรม
(Engineering Drawing)
010213525 วัสดุวิศวกรรม
(Engineering Materials)
010813109 สถิตยศาสตร์วิศวกรรม
(Engineering Statics)
010013017 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์
(Computer Programming)
010813001 การสารวจ
(Surveying)
010813002 ปฏิบัติการสารวจ
(Surveying Laboratory)
010813003 การสารวจภาคสนาม
(Field Surveying)
010813101 กาลังของวัสดุ 1
(Strength of Materials I)
010813102 กาลังของวัสดุ 2
(Strength of Materials II)

ELO 1

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

ELO 3

ELO 4

ELO 5



ELO 6

ELO 7























1(0-3-1)

ELO 8

ELO 9

ELO 10

ELO 11






























1(0-3-1)
3(3-0-6)

ELO 2



3(3-0-6)

มคอ.2
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รหัสและชื่อรายวิชา
010813401 การจัดการทางวิศวกรรม
(Engineering Management)
010813601 ชลศาสตร์
(Hydraulics)
010813604 ปฏิบัติการชลศาสตร์
(Hydraulic Laboratory)

ELO 1

ELO 2

ELO 3

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

ELO 4

ELO 5









ELO 6

ELO 7

ELO 8

ELO 9

ELO 10

ELO 11




1(0-3-1)
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ค. กลุ่มวิชาบังคับทางวิศวกรรม
010813103 ทฤษฎีโครงสร้าง
3(3-0-6)
(Theory of Structures)
010813104 การวิเคราะห์โครงสร้าง
3(3-0-6)
(Structural Analysis)
010813202 การออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก
4(3-3-7)
(Reinforced Concrete Design)
010813204 การออกแบบโครงสร้างไม้และเหล็ก 4(3-3-7)
(Design of Timber and Steel Structures)
010813302 กลศาสตร์ของดิน
3(3-0-6)
(Soil Mechanics)
010813303 ปฏิบัติการกลศาสตร์ของดิน
1(0-3-1)
(Soil Mechanics Laboratory)
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รหัสและชื่อรายวิชา
010813304 วิศวกรรมฐานราก
4(3-3-7)
(Foundation Engineering)
010813403 วิศวกรรมการก่อสร้างและการจัดการ 3(3-0-6)
(Construction Engineering and
Management)
010813501 วิศวกรรมการทาง
3(3-0-6)
(Highway Engineering)
010813602 อุทกวิทยา
3(3-0-6)
(Hydrology)
010813603 วิศวกรรมชลศาสตร์
3(3-0-6)
(Hydraulic Engineering)
010813702 ระบบสิ่งแวดล้อมและการจัดการ
3(3-0-6)
(Environmental Systems and
Management)
010813801 วัสดุวิศวกรรมโยธาและการทดสอบ 2(1-3-3)
(Civil Engineering Materials and Testing)
010813802 เทคโนโลยีคอนกรีต
(Concrete Technology)
010813804 ปฏิบัติการคอนกรีต
(Concrete Laboratory)

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

ELO 1

ELO 2

ELO 3

ELO 4



ELO 6

ELO 7

ELO 8






ELO 5





ELO 9

ELO 10

ELO 11
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รหัสและชื่อรายวิชา
010813905 ระเบียบวิธีเชิงตัวเลขในงาน
3(3-0-6)
วิศวกรรมโยธา
(Numerical Methods in Civil Engineering)
010813906 โครงงานด้านวิศวกรรมโยธา 1
1(0-3-1)
(Civil Engineering project I)
010813907 โครงงานด้านวิศวกรรมโยธา 2
3(0-9-4)
(Civil Engineering project II)

104

ง. กลุ่มวิชาเลือกทางวิศวกรรม
1) สาขาย่อยวิชาวิศวกรรมสารวจ
010813004 การรังวัดด้วยภาพถ่าย
(Photogrammetry)

ELO 1

ELO 2

ELO 3

ELO 4



ELO 5

ELO 6

ELO 7

ELO 8

ELO 9

ELO 10



ELO 11















































3(3-0-6)

010813006 การสารวจเส้นทาง
3(3-0-6)
(Route Surveying)
2) สาขาย่อยวิชาวิศวกรรมโครงสร้าง
010813105 การวิเคราะห์โครงสร้างด้วยวิธีเมตริกซ์ 3(3-0-6)
(Matrix Analysis of Structures)
010813106 ไฟไนท์อีลีเมนต์เบื้องต้น
3(3-0-6)
(Elementary Finite Element)
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รหัสและชื่อรายวิชา
010813107 พลศาสตร์ของโครงสร้าง
3(3-0-6)
และวิศวกรรมแผ่นดินไหว
(Structural Dynamics and Earthquake
Engineering)
010813108 การออกแบบงานวิศวกรรมโยธา
3(3-0-6)
ด้วยคอมพิวเตอร์
(Computer-aided Design in Civil
Engineering)

105

010813201 การออกแบบด้านวิศวกรรมโยธา
3(1-6-5)
และวิศวกรรมอาคาร
(Civil and Building Engineering Design)
010813203 การออกแบบคอนกรีตอัดแรง
3(3-0-6)
(Prestressed Concrete Design)
010813205 การออกแบบโครงสร้างเหล็ก
3(3-0-6)
ด้วยวิธีพลาสติก
(Plastic Design of Steel Structures)
010813206 การออกแบบโครงสร้างวัสดุก่อ
3(3-0-6)
(Design of Masonry Structures)

ELO 1



ELO 2

ELO 3

ELO 4

ELO 5

ELO 6

ELO 7

ELO 8































ELO 10

ELO 11
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รหัสและชื่อรายวิชา
010813207 การออกแบบสะพาน
3(3-0-6)
(Bridge Design)
010813209 เขียนแบบสาหรับงานด้านวิศวกรรมโยธา3(3-0-6)
(Drawing in Civil Engineering)
3) สาขาย่อยวิชาวิศวกรรมปฐพี
010813301 ธรณีวิศวกรรม
3(3-0-6)
(Engineering Geology)
010813305 โครงสร้างกันดิน
3(3-0-6)
(Earth Retaining Structures)
4) สาขาย่อยวิชาบริหารงานก่อสร้าง
010813402 เศรษฐศาสตร์วิศวกรรมสาหรับ
3(3-0-6)
วิศวกรโยธา
(Engineering Economy for Civil Engineers)
010813404 ข้อกาหนด สัญญา
3(3-0-6)
และการประมาณราคา
(Specification, Contracts and Cost
Estimates)
010813405 อุปกรณ์การก่อสร้างและวิธีการ
3(3-0-6)
(Construction Equipment and Methods)
010813406 กฎหมายกับงานวิศวกรรมโยธา
3(3-0-6)
(Law and Civil Engineering)

ELO 1

ELO 2

ELO 3

ELO 4



ELO 5

ELO 6

ELO 7



ELO 8

ELO 9

ELO 10
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รหัสและชื่อรายวิชา
5) สาขาย่อยวิชาวิศวกรรมขนส่ง
010813502 วิศวกรรมขนส่ง
3(3-0-6)
(Transportation Engineering)
010813503 วิศวกรรมจราจร
3(3-0-6)
(Traffic Engineering)
010813504 การออกแบบผิวทาง
3(3-0-6)
(Pavement Design)
010813505 วัสดุการทาง
1(0-3-1)
(Highway Materials)
010813506 ระบบขนส่งและเทคโนโลยี
3(3-0-6)
(Transportation Systems and Technology)
010813507 การวิเคราะห์ผลกระทบด้านการจราจร 3(3-0-6)
(Traffic Impact Analysis)
6) สาขาย่อยวิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้า
010813605 โครงสร้างด้านชลศาสตร์
3(3-0-6)
(Hydraulic Structures)
010813606 การจัดการทรัพยากรแหล่งน้า
3(3-0-6)
(Water Resources Management)
7) สาขาย่อยวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
010813701 วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
3(3-0-6)
(Environmental Engineering)

ELO 1

ELO 2

ELO 3

ELO 4



ELO 5



ELO 6

ELO 7

ELO 8




















ELO 11
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รหัสและชื่อรายวิชา
010813704การควบคุมมลพิษและกากอุตสาหกรรม 3(3-0-6)
(Pollution and Industrial Waste Control))
010813705 การออกแบบระบบระบายน้า
3(3-0-6)
(Water Drainage System Design)
010813706 วิศวกรรมการประปา
3(3-0-6)
(Water Supply Engineering)
010813707 การออกแบบระบบสุขาภิบาลอาคาร 3(3-0-6)
(Building Sanitary Design)
8) สาขาย่อยวิชาวัสดุวิศวกรรมโยธา
010813803 การตรวจสอบโครงสร้างคอนกรีต
3(3-0-6)
และการทดสอบแบบไม่ทาลาย
(Inspection of Concrete Structures
and Non-Destructive Testing)
9) สาขาย่อยวิชาอื่นๆ
010813902 สัมมนาด้านวิศวกรรมโยธา
1(0-3-1)
(Seminar in Civil Engineering)
010813903 หัวข้อพิเศษด้านวิศวกรรมโยธา 1
3(3-0-6)
(Special Topics in Civil Engineering I)
010813904 หัวข้อเฉพาะด้านวิศวกรรมโยธา 2
3(3-0-6)
(Selected Topics in Civil Engineering II)

ELO 1

ELO 2





ELO 3

ELO 4

ELO 5

ELO 6

ELO 7

ELO 8



























ELO 9

ELO 10
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รหัสและชื่อรายวิชา
010813908 การประยุกต์คอมพิวเตอร์ในงาน
วิศวกรรมโยธา
(Computer Applications in Civil
Engineering)

ELO 1

ELO 2

ELO 3





ELO 4

ELO 5

ELO 6

ELO 7

ELO 8

ELO 9

ELO 10

ELO 11

3(3-0-6)
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด)
เป็ น ไปตามระเบี ย บมหาวิทยาลั ยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ าพระนครเหนือ ว่าด้ว ยการศึกษาระดับ
ปริญญาบัณฑิต
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา :
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่สาเร็จการศึกษา
1) การทวนสอบในระดับรายวิชา โดยให้อาจารย์ผู้สอนประเมินผลการเรียนทั้งในภาคทฤษฎีและ
ปฏิบัติ
2) การทวนสอบในระดับหลักสูตร โดยให้คณาอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรประเมินข้อสอบของแต่ละ
รายวิชา ว่าสอดคล้องกับความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้หรือไม่
3) การประเมินการสอนของผู้สอนโดยนักศึกษา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้ของนักศึกษา
2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาสาเร็จการศึกษา
การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาสาเร็จการศึกษาสามารถประเมินได้จาก
ข้อมูลต่อไปนี้
1) ภาวะการได้งานทาของบัณฑิต โดยประเมินจากบัณฑิตแต่ละรุ่นที่สาเร็จการศึกษา ในด้านของ
ระยะเวลาในการหางานทา ความเห็นต่อความรู้ ความสามารถ ความมั่นใจของบัณฑิตในการ
ประกอบการงานอาชีพ
2) การทวนสอบจากผู้ ประกอบการ เพื่อประเมินความพึงพอใจในบัณฑิตที่จบการศึกษาและเข้ า
ทางานในสถานประกอบการนั้น ๆ
3) การประเมินจากสถานศึกษาอื่น ถึงระดับความพึงพอใจในด้านความรู้ ความพร้อม และคุณสมบัติ
ด้านอื่น ๆ ของบัณฑิตที่เข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษาในสถานศึกษานั้นๆ
4) การประเมินจากบัณฑิตที่ไปประกอบอาชีพ ในส่วนของความพร้อมและความรู้จากสาขาวิชาที่
เรียนตามหลักสูตร เพื่อนามาใช้ในการปรับหลักสูตรให้ดียิ่งขึ้น
5) มีการเชิญผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก และผู้ประกอบการ มาประเมินหลักสูตร หรือ เป็นอาจารย์พิ เศษ
เพื่อเพิ่มประสบการณ์ เรียนรู้ และการพัฒนาองค์ความรู้ของ นักศึกษา
3. เกณฑ์การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
เป็ น ไปตามระเบี ย บมหาวิทยาลั ยเทคโนโลยีพ ระจอมเกล้ าพระนครเหนื อว่า ด้ว ยการศึ กษาระดั บ
ปริญญาบัณฑิต
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หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์
1. การเตรียมการสาหรับอาจารย์ใหม่
1) มีการปฐมนิเทศแนะแนวการเป็นครูแก่อาจารย์ใหม่ เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในหน้าที่ของอาชีพครู
และเข้าใจในนโยบายของมหาวิทยาลัยและคณะ ตลอดจนให้เข้าใจวัตถุประสงค์และเป้าหมายของ
หลักสูตรตามแนวคิดของกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ สาขาวิศวกรรมศาสตร์
2) ให้อาจารย์ใหม่เข้าใจการบริหารวิชาการของคณะ และเรื่องของการประกันคุณภาพการศึกษาที่คณะ
ต้องดาเนินการ และส่วนที่อาจารย์ทุกคนต้องปฏิบัติ
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดผลและการประเมินผล
2.1.1 จัดอบรมพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลการศึกษา เพื่อเพิ่มพูน
ทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลให้ทันสมัย
2.1.2 จัดเวทีให้อาจารย์นาเสนอวิธีการสอนอย่างน้อยภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง เพื่อแลกเปลี่ ยน
เรียนรู้และพัฒนาการสอน
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่นๆ
2.2.1 ส่งเสริมให้อาจารย์ได้จัดทางานวิจัย จัดทาผลงานทางวิชาการ การสนับสนุนด้านการศึกษาต่อ
ฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองค์กรต่างๆ การประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศ
และ/หรือต่างประเทศ เพื่อพัฒนาวิชาชีพอาจารย์
2.2.2 การจัดทาเว็บไซต์/เอกสาร เพื่อเผยแพร่ข้อมูลประกอบการเรียนการสอน
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
1. การกากับมาตรฐาน
1.1) มาตรฐานหลั กสู ตร หลั กสู ตรมีการก ากับ มาตรฐานและการบริห ารจั ดการหลั กสู ตรเป็น ไปตาม
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา
พ.ศ. 2558 และมาตรฐานหลักสูตรระดับ ปริญญาตรี พ.ศ. 2558 และการประกันคุณภาพหลักสูตร
ตามเกณฑ์ AUN-QA
1.2) อาจารย์ จานวน คุณวุฒิ และคุณสมบัติของอาจารย์เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558
1.3) การปรับปรุงหลักสูตร มีการปรับปรุงหลักสูตรทุก 5 ปี
2. บัณฑิต
2.1) การติดตาม มีกลไกติดตามข้อมูลป้อนกลับจากบัณฑิตและผู้ใช้บัณฑิตด้านคุณภาพ
2.2) การประเมิน มีการประเมินและวิเคราะห์ข้อมูลจากบัณฑิตและผู้ใช้บัณฑิต เพื่อใช้ในการปรับปรุงการ
เรียนการสอน และปรับปรุงหลักสูตร
3. นักศึกษา
3.1) คุณสมบัติของนักศึกษาเข้าเรียนเป็นไปตามคุณสมบัติดังนี้ในข้อใดข้อหนึ่ง
3.1.1 สาเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่าในสายวิทย์คณิต
3.1.2 สาเร็จการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาด้านโยธา หรือสาขาวิชาที่เทียบเท่าได้
3.2) การคัดเลือกนักศึกษาเข้ารับการศึกษาผ่านทางการสอบแข่งขันแบบสอบตรง สอบแอดมิชชัน และ
การคัดเลือกผ่านระบบโควต้า
3.3) แนวทางการส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาสามารถแยกได้ดังนี้
3.3.1 เชิญผู้เชี่ยวชาญจากภาคธุรกิจ หรือภาคอุตสาหกรรมที่มีประสบการณ์ตรงในรายวิชาต่างๆ มา
เป็นอาจารย์พิเศษหรือวิทยากร เพื่อถ่ายทอดประสบการณ์ในแก่นักศึกษา
3.3.2 ส่งเสริมให้นักศึกษามีการร่วมกิจกรรมการแข่งขันเพื่อเพิ่มทักษะด้านวิชาการหรือวิชาชีพ
4. อาจารย์
4.1) การรับอาจารย์ใหม่
4.1.1 อาจารย์ประจาต้องมีคุณวุฒิเป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558
4.1.2 มีความเข้าใจถึงวัตถุประสงค์และเป้าหมายของหลักสูตร
4.1.3 มีความรู้ มีทักษะในการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาและมี
ประสบการณ์ทาวิจัยหรือประสบการณ์ประกอบวิชาชีพในสาขาวิชาที่สอน
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4.2) การมีส่วนร่วมของอาจารย์ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร
อาจารย์ประจาหลักสูตร จะต้องประชุมร่วมกันในการวางแผนจัดการเรียนการสอน ประเมินผลและ
ให้ความเห็นชอบการประเมินผลทุกรายวิชา เก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อเตรียมไว้สาหรับการปรับปรุง
หลักสูตรตลอดจนปรึกษาหารือแนวทางที่จะทาให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร และได้บัณฑิตเป็นไป
ตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
4.3) การแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ
มีนโยบายการเชิญผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก (ทั้งในและต่างประเทศ) มาร่วมสอนในบางหัวข้อที่
ต้องการความเชี่ยวชาญเฉพาะหรือประสบการณ์จริง
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน
5.1) หลักสูตร
5.1.1) มีหลักสูตร โครงสร้างหลักสูตรและคาอธิบายรายวิชา
5.1.2) มีการกาหนดแผนงาน การจัดทางบประมาณ และดาเนินการตามองค์ประกอบของสานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และมีการจัดทารายงานการประกันคุณภาพเพื่อการ
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง
5.1.3) มีการประเมินผลการปฏิบัติตามมาตรฐานของการประกันคุณภาพภายนอกโดยสานักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)
5.2) การเรียนการสอน
5.2.1) หลักสูตรมีคณะกรรมการที่รับผิดชอบการดาเนินการหลักสูตรตั้งแต่ การวางแผนดาเนินการ
การกระตุ้น สนับสนุนให้เกิดการปฏิบัติการตรวจสอบเพื่อให้เกิดการปรับปรุงแก้ไขและพัฒนา
อย่างต่อเนื่องเพื่อประกันคุณภาพของหลักสูตร โดยผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม
5.2.2) อาจารย์ในหลักสูตรร่วมกันพิจารณาและกาหนดกลยุทธ์ของการจัดการเรียนการสอน มุ่ง เน้น
ที่ ผู้ เ รี ย น ให้ เ กิ ด ความอยากเรี ย นรู้ รู้ จั ก การแก้ ปั ญ หา เรี ย นรู้ จ ากประสบการณ์ จ ริ ง มี
กระบวนการศึกษาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน
5.2.3) หลักสูตรมีเกณฑ์และวิธีการประเมินของแต่ละรายวิชา โดยระบุใน มคอ.3 และ มคอ.4
5.3) การประเมินผู้เรียน
5.3.1) หลักสูตรมีการประเมินผู้เรียนที่แสดงถึงความสาเร็จของผู้สอนในการจัดการเรียนการสอนและ
ความสาเร็จของผู้เรียนตามผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
6.1) การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอน
สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนที่สาคัญของสาขาคือเครื่องมืออุปกรณ์ และห้องปฏิบัติการเพื่อรองรับ
การเรียนการสอนของสาขาวิชา เนื่องจากนักศึกษาต้องมีประสบการณ์การใช้เครื่องมือ และอุปกรณื
ในแต่ละแขนงวิชา เพื่อให้เกิดความเข้าใจในหลักการ วิธีการใช้งานที่ถูกต้อง และมีทักษะในการใช้
งานจริง รวมทั้งการเข้าถึงแหล่งสารสนเทศทั้งห้องสมุดและอินเทอร์เน็ต และสื่อการสอนสาเร็จรูป
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เช่น วิดีทัศน์วิชาการ โปรแกรมการคานวณ รวมถึงสื่อประกอบการสอนที่จัดเตรียมโดยผู้สอน โดยมี
ทรัพยากรขั้นต่าเพื่อจัดการเรียนการสอน ดังนี้
(1) มีห้องเรียนที่มีสื่อการสอนและอุกรณ์ที่ทันสมัยเอื้อให้คณาจารย์สามารถปฏิบัติงานสอนได้อย่า ง
มีประสิทธิภาพ
(2) มีห้ องปฏิบั ติการที่มี ความพร้ อมทั้งวัส ดุ อุป กรณ์ เครื่องคอมพิว เตอร์ ระบบเครือข่าย และ
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่สอดคล้องกับสาขาวิชาที่เปิดสอนอย่างพอเพียงต่อการเรียนการสอน
รวมถึงห้องปฏิบัติการสาหรับการทาวิทยานิพนธ์
(3) มี เ จ้ า หน้ า ที่ ดู แ ลอุ ป กรณ์ ใ นห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารต่ า งๆ และมี โ ปรแกรมคอมพิ ว เตอร์ ที่ พ ร้ อ มใช้
ปฏิบัติงานสาหรับใช้ประกอบการเรียนการสอน
(4) มี ห้ อ งสมุ ด หรื อ แหล่ ง ความรู้ แ ละสิ่ ง อ านวยความสะดวกในการสื บ ค้ น ความรู้ ผ่ า นระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ ตลอดจนมีหนังสือ ตาราและวารสารในสาขาวิชาที่เปิดสอนทั้งภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศที่เกีย่ วข้องในจานวนที่เหมาะสมและพอเพียง
(5) มีเครื่องมือและอุปกรณ์ใช้ประกอบการเรียนการสอนในการทาวิทยานิพนธ์
6.2) การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร
มีการประเมินความเพียงพอของทรัพยากรตามข้อกาหนดข้างต้นโดย
- จัดทาแบบสารวจความต้องการจากนักศึกษาในเรื่องการใช้ทรัพยากรสนับสนุนการเรียนการ
สอน
- จัดประชุมระดมความคิดเห็นจากอาจารย์ผู้ใช้ทรัพยากรการเรียนการสอน
ทรัพยากรที่ใช้ในการเรียนการสอนของหลักสูตร มีความพร้อมอยู่ในที่ตั้งเดียวกับหลักสูตร และการ
เตรียมความพร้อมสนับสนุนการเรียนการสอนตามหลักสูตรเป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่อง แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558
7. ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน (Key Performance Indicators)
ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ เพื่อการประกันคุณภาพหลักสูตรและการเรียน
การสอน และเกณฑ์การประเมินประจาปี เป็นดังนี้
ตัวบ่งชี้และผลการดาเนินงาน

1

1. อาจารย์ประจาหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการ

ประชุมเพื่อวางแผน ติดตามและทบทวนการดาเนินงานหลักสูตร
2. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติหรือ มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/

สาขาวิชา (ถ้ามี)
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ตัวบ่งชี้และผลการดาเนินงาน
3. มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อน
การเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา
4. จัดทารายงานผลการดาเนินการของรายวิชาและรายงานผล
การดาเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ
มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่
เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา
5. จัดทารายงานผลการดาเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.
7 ภายใน 60 วัน หลังปีการศึกษา
6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ ที่กาหนดใน มคอ.3 และมคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ
25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา
7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การ
สอน หรือ การประเมินผลการเรียนรู้จากผลการประเมินการ
ดาเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปีที่แล้ว
8. อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือคาแนะนา
ด้านการจัดการเรียนการสอน
9. อาจารย์ประจาทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือ
วิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
10. จานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการ
พัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี
11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มี
ต่อคุณภาพหลักสูตรเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
12. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ย
ไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
รวม (ตัวบ่งชี้)
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หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน
กระบวนการที่ จ ะใช้ ใ นการประเมิ น และปรั บ ปรุ ง
ยุทธศาสตร์ที่วางแผนไว้เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนนั้น พิจารณาจากตัวผู้เรียนโดยอาจารย์ผู้สอนจะต้อง
ประเมิ น ผู้ เ รี ย นในทุ ก ๆ หั ว ข้ อ ว่ า มี ค วามเข้ า ใจหรื อ ไม่ โดยอาจประเมิ น จากการทดสอบย่อ ย การสั ง เกต
พฤติกรรมของนักศึกษา การอภิปรายโต้ตอบจากนักศึกษา และการตอบคาถามของนักศึกษาในชั้นเรียน ซึ่งเมื่อ
รวบรวมข้อมูลดังกล่าวข้างต้นแล้วก็จะสามารถประเมินเบื้องต้นได้ว่าผู้เรียนมีความเข้าใจหรือไม่ หากวิธีการที่
ใช้ไม่สามารถทาให้ผู้เรียนเข้าใจได้ก็จะต้องมีการปรั บเปลี่ยนวิธีสอน โดยการทดสอบกลางภาคเรียนและปลาย
ภาคเรียนจะสามารถชี้ได้ว่าผู้เรียนมีความเข้าใจหรือไม่ในเนื้อหาที่ได้สอนไป หากพบว่ามีปัญหาก็จะต้องมีการ
ดาเนินการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนในโอกาสต่อไป
1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน
ให้นักศึกษาทาการประเมินการสอนของอาจารย์ ในแต่ละรายวิชาในทุกๆ ด้าน ทั้งด้านทักษะกลยุทธ์
การสอน การตรงต่อเวลา การชี้แจงเป้าหมาย วัตถุประสงค์รายวิชา ชี้แจงเกณฑ์การประเมินผลรายวิชา และ
การใช้สื่อการสอนในทุกรายวิชา เพื่อให้ผู้สอนได้รับฟังเสียงสะท้อนจากนักศึกษาและนาไปปรับปรุงการสอน
ของตนเองต่อไป
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
2.1 ประเมินจากนักศึกษาและบัณฑิต (ศิษย์เก่า)
ดาเนินการประเมินจากนักศึกษาที่กาลังจะสาเร็จการศึกษา โดยการจัดประชุมปัจฉิมนิเทศเพื่อให้ทราบ
ข้อคิดเห็นจากนักศึกษา ระดับความพึงพอใจในหลักสูตรตลอดจนข้อเด่นและข้อด้อยของหลักสูตร เพื่อนาไป
เป็นข้อมูลประกอบการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร สาหรับการประเมินโดยบัณฑิตที่จบการศึกษาไปแล้วนั้น
สามารถทาได้โดยการใช้แบบสอบถามหรืออาจจะจัดประชุมศิษย์เก่าตามโอกาสที่เหมาะสมต่อไป
2.2 ประเมินจากนายจ้างหรือสถานประกอบการ
ดาเนินการโดยการสัมภาษณ์หรือส่งแบบสอบถามไปยังหน่วยงานหรือองค์กรต่างๆ ที่เป็นผู้ใช้บัณฑิต
2.3 ประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก
ด าเนิ น การโดยเชิ ญ ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ จ ากภายนอกมาให้ ค วามเห็ น หรื อ จากข้ อ มู ล ในรายงานผลการ
ดาเนินงานหลักสูตร หรือจากรายงานของการประเมินผลการประกันคุณภาพภายใน
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3. การประเมินผลการดาเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
การประเมิน คุณภาพการศึกษาประจาปี ตามตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงานที่ระบุไว้ ในหมวดที่ 7 การ
ประกันคุณภาพหลักสูตร โดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร ตามระบบและเกณฑ์การ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง
จากการรวบรวมข้อมูล ผลการประเมินต่างๆ จะทาให้ ทราบปัญหาของการบริห ารหลั กสู ตรทั้งใน
ภาพรวม และในแต่ละรายวิชา กรณีที่พบปัญหาของรายวิชาก็สามารถที่จะดาเนินการปรับปรุงรายวิชานั้นๆ ได้
ทันทีในลักษณะของการปรับปรุงย่อย โดยการปรับปรุงย่อยนี้สามารถทาได้ตลอดเวลาที่พบปัญหา สาหรับการ
ปรับปรุงหลักสูตรทั้งฉบับนั้นจะกระทาทุก 5 ปี ทั้งนี้เพื่อให้หลักสูตรมีความทันสมัยและสอดคล้องกับกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ สาขาวิศวกรรมศาสตร์และความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต
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ภาคผนวก
ภาคผนวกที่ 1 แผนภูมิแสดงความต่อเนื่องของการศึกษาในหลักสูตร
ภาคผนวกที่ 2 ความหมายของเลขรหัสรายวิชาในหลักสูตร
ภาคผนวกที่ 3 คาสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือที่ 370.1/2559 เรื่อง
แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
(หลักสูตรปรับปรุง ปี พ.ศ. 2560)
ภาคผนวกที่ 4 การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา
ฉบับปี พ.ศ. 2555
ภาคผนวกที่ 5 ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญา
บัณฑิต
ภาคผนวกที่ 6 ตารางแสดงองค์ความรู้ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
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ภาคผนวกที่ 1
แผนภูมิแสดงความต่อเนื่องของการศึกษาในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
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ภาคผนวกที่ 2
ความหมายของเลขรหัสรายวิชาในหลักสูตร
ความหมายของเลขประจาวิชา
ความหมายของเลขรหัสประจาวิชาในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
ประกอบด้วยเลข 9 หลัก มีความหมายดังนี้
หลักที่ 1-2 เลข 01 หมายถึง
หลักที่ 3-4 เลข 08 หมายถึง
หลักที่ 5 เลข 1 หมายถึง
เลข 2 หมายถึง

หลักที่ 6

หลักที่ 7

หลักที่ 8-9

เลข 3

หมายถึง

เลข 4

หมายถึง

เลข 3
เลข 5
เลข 7
เลข 0
เลข 1
เลข 2
เลข 3
เลข 4
เลข 5
เลข 6
เลข 7
เลข 8
เลข 9

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

คณะวิศวกรรมศาสตร์
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา
วิชาที่เปิดสอนสาหรับหลักสูตรปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
วิชาที่เปิดสอนสาหรับหลักสูตรปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
วิชาที่เปิดสอนสาหรับหลักสูตรปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารงานก่อสร้าง
วิชาที่เปิดสอนสาหรับหลักสูตรปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมโยธา
ระดับการศึกษาปริญญาตรี
ระดับการศึกษาปริญญาโท
ระดับการศึกษาปริญญาเอก
กลุ่มวิชาสารวจ
กลุ่มวิชากลศาสตร์ และการวิเคราะห์โครงสร้าง
กลุ่มวิชาการออกแบบโครงสร้างและอาคาร
กลุ่มวิชาวิศวกรรมธรณีเทคนิค
กลุ่มวิชาวิศวกรรมการก่อสร้างและการจัดการ
กลุ่มวิชาวิศวกรรมขนส่ง
กลุ่มวิชาวิศวกรรมชลศาสตร์
กลุ่มวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
กลุ่มวิชาวัสดุวิศวกรรมโยธา
กลุ่มวิชาอื่น ๆ
ลาดับรายวิชาของกลุ่มวิชาต่างๆ ตามหลักที่ 7
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ภาคผนวกที่ 3
คาสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือที่ 370.1/2559
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
(หลักสูตรปรับปรุง ปี พ.ศ. 2560)
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ภาคผนวกที่ 4
รายละเอียดการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิศวกรรมโยธา
ฉบับปี พ.ศ. 2555
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การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ฉบับปี พ.ศ.2555
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
1. หลักสูตรฉบับดังกล่าวนี้ ได้รับความเห็นชอบจากสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2556
2. สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ได้อนุมัติการปรับปรุงแก้ไขครั้งนี้แล้ว
ในคราวประชุมครั้งที่ 5/2560 เมื่อวันที่ 26 กรกฏาคม 2560
3. หลักสูตรปรับปรุงแก้ไขนี้ เริ่มใช้กับนักศึกษารุ่นปีการศึกษา 2560 ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560
เป็นต้นไป
4. เหตุผลในการปรับปรุง
ตามที่ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้จัดทาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมโยธา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 เพื่อให้สภาวิศวกรรับรองหลักสูตรนั้น เพื่อให้นักศึกษาได้มี
ประสบการณ์ภาคปฏิบัติมากขึ้นตามบัณฑิตที่พึงประสงค์ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์การพิจารณารับรอง
หลักสูตรโดยสภาวิศวกรเพื่อที่จะสามารถผลิตวิศวกรโยธาที่มีคุณภาพและมีความล้าสมัยด้านเทคโนโลยี
ให้ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานมากที่ สุด เพื่อนาไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศที่ยั่งยืน
ตามวิสัยทัศน์เชิงนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย (ประเทศไทย 4.0)
5. สาระในการปรับปรุงแก้ไข
5.1 เปลี่ยนแปลงรายนามอาจารย์ผุ้รับผิดชอบหลักสูตร ดังนี้
หลักสูตรฉบับปี พ.ศ. 2555
หลักสูตรฉบับปี พ.ศ. 2560
หมายเหตุ
1. นายพิทยา แจ่มสว่าง
1. นายพิทยา แจ่มสว่าง*
เดิม
2. นายอุทัยฤทธิ์ โรจนวิภาต
2. นายอุทัยฤทธิ์ โรจนวิภาต
เดิม
3. นายณพล อยู่บรรพต
3. นายณพล อยู่บรรพต
เดิม
4. นายเล็ก ประภาสัจเวทย์
4. นาย มรุพัชร จานงค์วงศ์
เกษียณอายุราชการ
5. นายอรุษ เพชรเชิดชู
5. นายอรุษ เพชรเชิดชู
เดิม
*ประธานผู้รับผิดชอบหลักสูตร

5.2 ปรับลดรายวิชา จานวน 4 รายวิชา ดังนี้
1) รหัสวิชา 080103011 ทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ
(English Study Skills)
2) รหัสวิชา 010813208 เขียนแบบก่อสร้าง
(Construction Drawing)
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2) รหัสวิชา 010813005
3) รหัสวิชา 010813703

การแปลภาพถ่ายทางอากาศ
3(3-0-6)
(Aerial Photograph Interpretation)
การประปาและวิศวกรรมสุขาภิบาล
3(3-0-6)
(Water Supply and Sanitary Engineering)

5.3 ปรับเพิ่มรายวิชา จานวน 8 รายวิชา ดังนี้
1) รหัสวิชา 080103014 การเขียน 1
3(3-0-6)
(Writing I)
2) รหัสวิชา 010813006 การสารวจเส้นทาง
3(3-0-6)
(Route Surveying)
3) รหัสวิชา 010813209 เขียนแบบสาหรับงานด้านวิศวกรรมโยธา
3(3-0-6)
(Drawing in Civil Engineering)
4) รหัสวิชา 010813705 การออกแบบระบบระบายน้า
3(3-0-6)
(Water Drainage Sysytem Design)
5) รหัสวิชา 010813706 วิศวกรรมการประปา
3(3-0-6)
(Water Supply Engineering)
6) รหัสวิชา 010813707 การออกแบบระบบสุขาภิบาล
3(3-0-6)
(Building Sanitary Design)
7) รหัสวิชา 080203905 เศรษฐกิจกับชีวิตประจาวัน
3(3-0-6)
(Economy and Everyday Life)
8) รหัสวิชา 080303610 นันทนาการเพื่อชีวิต
3(3-0-6)
(Recreation for Life)
5.4 เปลี่ยนแปลงรหัสวิชา จานวน 4 รายวิชา ดังนี้
รหัสวิชาเดิม
รหัสวิชาใหม่
หลักสูตรฉบับปี พ.ศ.2555
หลักสูตรฉบับปี พ.ศ.2560
010403001 เขียนแบบวิศวกรรม
3(3-0-6) 010013016 การเขียนแบบวิศวกรรม
(Engineering Drawing)
(Engineering Drawing)
010403002 วัสดุวิศวกรรม
3(3-0-6) 010213525 วัสดุวิศวกรรม
(Engineering Drawing)
(Engineering Drawing)
010403003 สถิตยศาสตร์วิศวกรรม
3(3-0-6) 010813109 สถิตยศาสตร์วิศวกรรม
(Engineering Statics)
(Engineering Statics)
010403004 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์
3(3-0-6) 010013017 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์
(Computer Programming)
(Computer Programming)
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5.5 เปลี่ยนแปลงคาอธิบายรายวิชา จานวน 42 รายวิชา
คาอธิบายรายวิชาเดิม
หลักสูตรฉบับปี พ.ศ.2555

คาอธิบายรายวิชาใหม่
หลักสูตรฉบับปี พ.ศ.2560

กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
080203907 ธุรกิจกับชีวิตประจาวัน 3(3-0-6)
080203907 ธุรกิจกับชีวิตประจาวัน 3(3-0-6)
(Business and Everyday Life)
(Business and Everyday Life)
ความคิ ด พื้ น ฐานด้ า นการบริ ห ารธุ ร กิ จ ลั ก ษณะของธุ ร กิ จ ความสาคัญของธุรกิจในชีวิตประจาวัน สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ
สภาพแวดล้อม รูปแบบความเป็นเจ้าของธุรกิจ กรณีศึกษา และ ประเภทของธุ ร กิ จ การจั ด การธุ ร กิ จ การจั ด การข้ อ มู ล และ
ปัญหาเฉพาะด้านทางธุรกิจ
เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ จริยธรรมทางธุรกิจและความ
รับผิดชอบต่อสังคม

กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
080303606 การคิดเชิงระบบและความคิดสร้างสรรค์ 080303606 การคิดเชิงระบบและความคิดสร้างสรรค์
3(3-0-6)
3(3-0-6)
(Systematic and Creative Thinking)
(Systematic and Creative Thinking)
พื้นฐานการทางานของสมอง ความสาคัญของการคิด ลักษณะ
การคิดของสมอง ซีกซ้ายและซีกขวา ความหมายของการคิดเชิง
ระบบ ลักษณะของการคิดเชิงระบบ คุณลักษณะของนักคิดเชิง
ระบบ เทคนิ ค การคิ ด เชิ ง ระบบ ความส าคั ญ ของความคิ ด
สร้างสรรค์ ลักษณะพิเศษของความคิดสร้างสรรค์ ลักษณะของ
บุ ค คลที่ มี ค วามคิ ด สร้ า งสรรค์ กระบวนการคิ ด สร้ า งสรรค์
เทคนิ ค การพั ฒ นาความคิ ด สร้ า งสรรค์ แ ละการประยุ ก ต์ ใ ช้
ความคิดสร้างสรรค์

080103001 ภาษาอังกฤษ 1
(English I)

ระบบ พื้นฐานการทางานของสมอง กระบวนการทางจิตวิทยาใน
การเข้ า ใจความคิ ด ของมนุ ษ ย์ การคิ ด เชิ ง ระบบ การคิ ด เชิ ง
วิ เ คราะห์ การคิ ด เชิ งวิ พ ากษ์ การคิ ด เชิ งกลยุ ท ธ์ การคิ ด เชิ ง
สังเคราะห์ ความคิดสร้างสรรค์ การคิดเชิงบูรณาการ และวิธี
พัฒนาการคิด

กลุ่มวิชาภาษา
3(3-0-6)
080103001 ภาษาอังกฤษ 1
(English I)

บรู ณ าการทั ก ษะการฟั ง การพู ด การอ่ า น และการเขี ย นใน
ระดั บ พื้ น ฐาน เพื่ อ ประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ นชี วิ ต ประจ าวั น โดยค านึ งถึง
ความหลากหลายทางวัฒนธรรมของการใช้ภาษา ผ่านการเรียนรู้
คาศัพท์และไวยากรณ์จากบทสนทนา บทความเชิงวิชาการและ
บทความทั่วไป การเขียนประโยคและการย่อหน้าที่มีโครงสร้าง
ไม่ซับซ้อนตลอดจนการฝึกทักษะเพิ่มเติมที่ศูนย์การเรียนรู้แบบ
พึ่งตนเอง

3(3-0-6)

บู ร ณาการทั ก ษะการฟั ง การพู ด การอ่ า น และการเขี ย นใน
ระดับพื้นฐาน เพื่อประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวันโดยคานึงถึงความ
หลากหลายทางวั ฒ นธรรมของการใช้ ภ าษา ผ่ า นการเรี ย นรู้
คาศัพท์และไวยากรณ์จากบทสนทนา บทความเชิงวิชาการและ
บทความทั่วไป การเขียนประโยคและย่อหน้า ที่มีโครงสร้างไม่
ซับซ้อน ตลอดจนการฝึกทักษะเพิ่มเติมที่ศูนย์การเรียนรู้แบบ
พึ่งตนเองผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
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คาอธิบายรายวิชาเดิม
หลักสูตรฉบับปี พ.ศ.2555
080103012 การอ่าน 1
3(3-0-6)
(Reading I)

คาอธิบายรายวิชาใหม่
หลักสูตรฉบับปี พ.ศ.2560
080103012 การอ่าน 1
3(3-0-6)
(Reading I)

กลวิธีการอ่าน การอ่านแบบกวาดสายตา การอ่านเพื่อหาข้อมูล เทคนิ ค และกลวิ ธี ก ารอ่ า น พั ฒ นาทั ก ษะการอ่ า นโดยการท า
เฉพาะ การเดาความหมายโดยอาศัยบริบท เพื่อประยุกต์ใช้ใน กิจกรรมในชั้นเรียนและการศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเอง
การอ่านและการสร้างความเข้าใจด้วยตนเอง พัฒนาทักษะการ
อ่านโดยการทากิจกรรมแลลแบบฝึกหัดในชั้นเรียน

080303501 บาสเกตบอล
(Basketball)

กลุ่มวิชาพลศึกษา
1(0-2-1)
080303501 บาสเกตบอล
(Basketball)

1(0-2-1)

วิวัฒนาการต่างๆ เกี่ยวกับกีฬาบาสเกตบอลตั้งแต่แรกเริ่มจนถึง ประวัติกีฬาบาสเกตบอล เทคนิคการเล่น กฎ กติกา การเลือกใช้
ปั จ จุ บั น ฝึ ก ให้ มี ทั ก ษะ พื้ น ฐานเพื่ อ น าไปใช้ ใ นการเล่ น ที ม อุปกรณ์ที่เหมาะสม การฝึกทักษะเบื้องต้นและสามารถนาทักษะ
ตลอดจนความรู้ ความเข้าใจ กฎกติกา การเตรียมอุปกรณ์ และ ไปใช้ในการเล่นบาสเกตบอล การเป็นผู้เล่นและผู้ชมที่ดี
มีทัศนคติที่ดี

080303503 แบดมินตัน
(Badminton)

1(0-2-1)

080303503 แบดมินตัน
(Badminton)

1(0-2-1)

ความเข้าใจเกี่ยวกับวิชาแบดมินตัน การฝึกทักษะเบื้องต้น
ประวั ติ ข องกี ฬ าแบดมิ น ตั น เทคนิ ค การเล่ น กฎ กติ ก า การ
เทคนิคการเล่น กฎ กติกา การเตรียมอุปกรณ์ เลือกใช้อุปกรณ์ที่ เลือกใช้อุปกรณ์ที่เหมาะสม การฝึกทักษะเบื้องต้นและสามารถ
เหมาะสมและสามารถนาทักษะเบือ้ งต้นไปใช้ในการเล่น
นาทักษะไปใช้ในการเล่นแบดมินตัน การเป็นผู้เล่นและผู้ชมที่ดี
แบดมินตันได้ การเป็นผูเ้ ล่นและผูช้ มที่ดี

กลุ่มวิชาพื้นฐานทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
040113001 เคมีสาหรับวิศวกร
3(3-0-6)
040113001 เคมีสาหรับวิศวกร
3(3-0-6)
(Chemistry for Engineers)
(Chemistry for Engineers)
สสารและการวั ด ทางวิ ท ยาศาสตร์ อะตอม โมเลกุ ล และ
ไอออน มวลสารสัมพันธ์ในปฏิกิริยาเคมี โครงสร้างของอะตอม
สมบั ติ ต ามตารางธาตุ พั น ธะเคมี รู ป ร่ า งโมเลกุ ล แก๊ ส
ของเหลว ของแข็ ง และสารละลาย อุ ณ หพลศาสตร์ เ คมี
จลนพลศาสตร์เคมี สมดุลเคมี สมดุลกรด-เบส เคมีไฟฟ้า

สสารและการวัดทางวิทยาศาสตร์ อะตอม โมเลกุล ไอออน มวล
สารสัมพันธ์ในปฏิกิริยาเคมี โครงสร้างของอะตอม สมบัติตาม
ตารางธาตุ ธาตุเรพรีเซนเททีฟ อโลหะ โลหะทรานซิชัน พันธะ
เคมี รูปร่างโมเลกุล แก๊ส ของเหลว ของแข็ง สารละลาย อุณ
หพลศาสตร์เคมี จลนพลศาสตร์เคมี สมดุลเคมี สมดุลไอออน
และเคมีไฟฟ้า

040203111 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 1 3(3-0-6)
(Engineering Mathematics I)

040203111 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 1 3(3-0-6)
(Engineering Mathematics I)

เรขาคณิตวิเคราะห์ พิกัดเชิงขั้ว สมการอิงตัวแปรเสริม พืชคณิต ฟั ง ก์ ชั น สมการอิ ง ตั ว แปรเสริ ม พิ กั ด เชิ ง ขั้ ว ลิ มิ ต และความ
ของเวกเตอร์ เส้นตรงและระนาบในปริภูมิสามมิติ ลิมิต ความ ต่อเนื่อง อนุพันธ์ การหาอนุพันธ์ของฟังก์ชันค่าจริงของตัวแปร
ต่อเนื่อง การหาอนุพันธ์และการอินทิเกรตฟังก์ชันค่าจริงของ จริง การประยุกต์ของอนุพันธ์ รูปแบบไม่กาหนด ปริพันธ์ เทคนิค
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คาอธิบายรายวิชาเดิม
หลักสูตรฉบับปี พ.ศ.2555

คาอธิบายรายวิชาใหม่
หลักสูตรฉบับปี พ.ศ.2560

หนึ่งตัวแปรจริง และการประยุกต์ รูปแบบยังไม่กาหนด เทคนิค การหาปริพันธ์ การประยุกต์ของ ปริพันธ์ การหาปริพันธ์เ ชิ ง
การอินทิเกรต การอินทิเกรตเชิงตัวเลข อินทิกรัลไม่ตรงแบบ
ตัวเลข ปริพนั ธ์ไม่ตรงแบบ

040203112 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 2 3(3-0-6)
(Engineering Mathematics II)

040203112 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 2 3(3-0-6)
(Engineering Mathematics II)

อุ ป นั ย เชิ งคณิ ต ศาสตร์ ล าดั บ และอนุ ก รม การกระจายแบบ
อนุกรมเทย์เลอร์ของฟังก์ชันมูลฐาน อนุกรม ฟูเรียร์ เมทริกซ์
และดี เ ทอร์ มิ แ นนท์ ระบบสมการเชิ ง เส้ น ค่ า เจาะจงและ
เวกเตอร์เจาะจง พื้นผิวในปริภูมิสามมิติ ลิมิต ความต่อเนื่อง การ
หาอนุพันธ์ และการอินทิเกรตฟังก์ชันค่าจริงของหลายตัวแปร
และการประยุกต์

การอุปนัยเชิงคณิตศาสตร์ ลาดับและอนุกรมของจานวนจริ ง
อนุกรมอนันต์ การกระจายอนุกรมเทย์เลอร์ของฟังก์ชันมูลฐาน
พีชคณิตของเวกเตอร์ เส้นตรง ระนาบและพื้นผิวในปริภูมิสาม
มิ ติ แคลคู ลั ส ของฟั งก์ ชัน หลายตัว แปร อนุ พั น ธ์ ย่ อ ยและการ
ประยุกต์ ปริพันธ์หลายชั้นและการประยุกต์

040203211 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 3 3(3-0-6)
(Engineering Mathematics III)

040203211 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 3 3(3-0-6)
(Engineering Mathematics III)

ฟังก์ชันค่าเวกเตอร์ เส้นโค้งปริภูมิ อนุพันธ์และอินทิกรัลของ
ฟังก์ชันค่าเวกเตอร์ เกรเดียนท์ เคิร์ลและไดเวอร์เจนซ์ อินทิกรัล
ตามเส้น อินทิกรัลตามพื้นผิว บทนาสู่สมการเชิงอนุพันธ์และการ
ประยุกต์ สมการเชิงอนุพันธ์เชิ งเส้นการแปลงลาปลาซ ระบบ
สมการเชิงอนุพันธ์เชิงเส้น คาตอบแบบอนุกรม

ฟั งก์ ชัน ค่ า เวกเตอร์ เส้ น โค้ งปริ ภู มิ อนุ พั น ธ์ แ ละปริ พั น ธ์ ข อง
ฟังก์ชันค่าเวกเตอร์ เกรเดียนท์ เคิร์ลและไดเวอร์เจนซ์ ปริพันธ์
ตามเส้น ปริพันธ์ตามพื้นผิว สมการเชิงอนุพันธ์สามัญ สมการเชิง
อนุพันธ์อันดับหนึ่ง สมการเชิงอนุพันธ์อันดับสูง การประยุกต์
ของสมการเชิงอนุพันธ์สามัญ

040313005 ฟิสิกส์ 1
(Physics I)

040313005 ฟิสิกส์ 1
(Physics I)

3(3-0-6)

เวกเตอร์ กลศาสตร์การเคลื่อนที่ กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
การเคลื่ อ นที่ แ บบเส้ น ตรง การเคลื่ อ นที่ แ บบวงกลม การ
เคลื่อนที่แบบซิมเปิลฮาร์โมนิกส์ การซ้อนกันของสองซิมเปิล
ฮาร์โมนิกส์ การออสซิเลตแบบแดมป์ การออสซิเลตด้วยแรง
การจาแนกคลื่น สมการคลื่นนิ่ง คลื่นกระแทก บีตส์ ความ
เข้มและระดับความเข้มเสียง ปรากฏการณ์ดอปเปลอร์ โมเมนต์
ความเฉื่อย สมการแห่งการหมุน ทอร์ก โมเมนตัมเชิงมุม
การกลิ้ง การเคลื่อนที่แบบไจโรสโคป สมบัติของสสาร การ
ส่งผ่านความร้อน สมการก๊าซอุดมคติ กฎแห่งอุณหพลศาสตร์
กลจักรความร้อนและกลจักรทวน คุณสมบัติทางกายภาพของ
ของไหล การพยุง กฎของปาสคาล สมการแห่งความต่อเนื่อง
สมการแบร์นุยยี การวัดความดัน การวัดอัตราการไหล

3(3-0-6)

เวกเตอร์ กลศาสตร์การเคลื่อนที่ การเคลื่อนที่แบบเส้นตรงและเส้นโค้ง
กฏการเคลื่อนที่ของนิวตัน การเคลื่อนที่แบบวงกลม งาน กาลังงาน
พลังงาน โมเมนตัม โมเมนต์ความเฉื่อย สมการแห่งการหมุน ทอร์ก โม
เมนตัมเชิงมุม การกลิ้ง การเคลื่อนที่แบบซิมเปิลฮาร์โมนิกส์ การซ้อน
กันของสองซิมเปิลฮาร์โมนิกส์ การออสซิลเลตแบบแดมป์ การออสซิล
เลตด้วยแรง การจาแนกคลื่น สมการคลื่นนิ่ง บีตส์ ความเข้มเสียง
ระดับความเข้มเสียง ปรากฏารณ์ดอปเปลอร์ สมบัติของสสาร การ
ส่งผ่านความร้อน สมการก๊าซอุดมคติ กฎแห่งอุณหพลศาสตร์ กลจักร
ความร้อนและกลจักรทวนคุณสมบัติทางกายภาพของของไหล การ
พยุ ง กฎของปาสคาล การวั ดความดั น สมการแห่ งความต่ อเนื่อง
สมการแบร์นุยยี การวัดอัตราการไหล
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คาอธิบายรายวิชาเดิม
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040313006 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1
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(Physics Laboratory I)

คาอธิบายรายวิชาใหม่
หลักสูตรฉบับปี พ.ศ.2560
040313006 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1
1(0-2-1)
(Physics Laboratory I)

หั ว ข้ อ การทดลองให้ ส อดคล้ อ งกั บ เนื้ อ หาวิ ช า 040313005 ปฏิบัติการต่างๆ มีเนื้อหาสอดคล้องและสนับสนุนทฤษฏีในการ
ฟิสิกส์ 1
บรรยายรายวิชา 040313005 ฟิสิกส์ 1

040313007 ฟิสิกส์ 2
(Physics II)

3(3-0-6)

040313007 ฟิสิกส์ 2
(Physics II)

คุณสมบัติของคลื่น การสะท้อน การหักเห การแทรกสอด
การเลี้ยวเบน ทัศนศาสตร์ทางเรขาคณิต ทัศนอุปกรณ์ กฎของ
คูลอมป์ สนามไฟฟ้า กฎของเกาส์ ศักย์ไฟฟ้า สารไดอิเล็ก
ตริก ตัวเก็บประจุ สนามแม่เหล็ก แรงลอเรนท์ กฎของบิโอต์สวาร์ ท กฎของแอมแปร์ แรงเคลื่ อ นไฟฟ้ า เหนี่ ย วน า ตั ว
เหนี่ยวนา สารแม่เหล็กวงจรกระแสสลับและอิเล็กทรอนิกส์
เบื้องต้น การแผ่รังสีของวัตถุดา อิทธิพลแสงไฟฟ้า การกระเจิง
แบบคอมป์ ตั น รั งสี เ อ็ ก ซ์ อะตอมไฮโดรเจน ความทวิ ภ าค
อะตอมหลายอิ เ ล็ ก ตรอน ทฤษฎี แ ถบพลั ง งาน โครงสร้ า ง
นิวเคลียส กัมมันตภาพรังสี ปฏิกิริยานิวเคลียร์

3(3-0-6)

กฎของคูลอมบ์ สนามไฟฟ้า กฎของเกาส์ ศักย์ไฟฟ้า สารไดอิเล็ก
ตริก ตัวเก็บประจุสนามแม่เหล็ก กฎของบิโอ-ซาวาร์ต กฎของ
แอมแปร์สารแม่เหล็ก แรงลอเรนท์ แรงเคลื่ อนไฟฟ้าเหนี่ยวนา
ความเหนี่ยวนา วงจรกระแสสลับและอิเล็ฏทรอนิกส์เบื้องต้น
คุณสมบัติของคลื่น การสะท้อน การหักเห การแทรกสอด การ
เลี้ยวเบน ทัศนศาสตร์ทางเรขาคณิต ทัศนอุปกรณ์ การแผ่รังสี
ของวัตถุดา อิทธิพลแสงไฟฟ้า การกระเจิงคอมป์ตัน รังสีเอ็กซ์
อะตอมไฮโดรเจน ทวิ ภ าคของคลื่ น และอนุ ก าค โครงสร้ า ง
นิวเคลียส กัมมันตภาพรังสี ปฏิกิริยานิวเคลียร์

040503011 สถิติสาหรับวิศวกรและนักวิทยาศาสตร์ 040503011 สถิติสาหรับวิศวกรและนักวิทยาศาสตร์
3(3-0-6)
3(3-0-6)
(Statistics for Engineers and Scientists)
(Statistics for Engineers and Scientists)
พื้นฐานความรู้ทางสถิติ แซมเปิลสเปซและความน่าจะเป็น ตัว
แปรสุ่ม การแจกแจงความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่ม ฟังก์ชันการ
แจกแจงสะสม ค่าคาดหวัง ความแปรปรวน การแจกแจงความ
น่าจะเป็นไม่ต่อเนื่อ งและต่ อเนื่อ งบางชนิด การแจกแจงของ
ฟังก์ชันที่ได้จากตัวอย่างสุ่ม การประมาณค่า และการทดสอบ
สมมติ ฐ านของค่ าเฉลี่ย ความแปรปรวนและสัดส่ว น กรณี 1
ประชากรและ 2 ประชากร การวิเคราะห์ความแปรปรวนทาง
เดียว การวิเคราะห์การถดถอย และสหพันธ์เชิงเส้นอย่างง่าย

ความหมายของสถิติ แซมเปิลสเปซและความน่าจะเป็น ตัวแปร
สุ่ม ฟังก์ ชันความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่ม ค่าคาดหวัง ความ
แปรปรวน การแจกแจงความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่มชนิดไม่
ต่อเนื่องและต่อเนื่องบางชนิด การแจกแจง Z, t x2 และ F การ
ประมาณค่ า และการทดสอบสมมติ ฐ านของค่ า เฉลี่ ย ความ
แปรปรวนและสัดส่วนเมื่อมี 1 ประชากรและ 2 ประชากร การ
วิเคราะห์ค่าความแปรปรวนทางเดียว การวิเคราะห์การถดถอย
และสหพั น ธ์ เ ชิ งเส้ น อย่ า งง่ า ย และการประยุ ก ต์ กั บ งานด้ า น
วิศวกรรมศาสตร์และวิทยาศาสตร์

กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรม
010403001 เขียนแบบวิศวกรรม 3(2-2-5)
010013016 การเขียนแบบวิศวกรรม
(Engineering Drawing)
(Engineering Drawing)

3(2-2-5)

ข้อกาหนดและมาตรฐานการเขียนแบบ การเขียนภาพด้วยมือ พื้นฐานงานเขียนแบบทางวิศวกรรม ข้อกาหนดและมาตรฐาน
เปล่า การฉายรูปทรงเรขาคณิต การกาหนดขนาด รูปทรงและ การเขียนแบบ การฉายภาพรูปทรงเรขาคณิ ต ภาพสามมิติ การ
ตาแหน่งอ้างอิง ภาพสามมิติ ภาพตัด ภาพคลี่
ก าหนดขนาดรู ปทรง และต าแหน่งอ้ า งอิ ง ภาพตั ด ภาพช่วย
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คาอธิบายรายวิชาเดิม
หลักสูตรฉบับปี พ.ศ.2555

คาอธิบายรายวิชาใหม่
หลักสูตรฉบับปี พ.ศ.2560
ภาพคลี่ การเขียนภาพด้วยมือเปล่า ภาพประกอบ และการใช้
คอมพิวเตอร์ช่วยในการเขียนแบบเบื้องต้น

010403002 วัสดุวิศวกรรม
3(3-0-6)
(Engineering Materials)

010213525 วัสดุวิศวกรรม
(Engineering Materials)

โลหะและโลหะวิ ท ยาเบื้ อ งต้ น แผนภู มิ ส มดุ ล ของโลหะผสม
โครงสร้างจุลภาคและโครงสร้างมหภาคของโลหะ การผลิตเหล็ก
และเหล็กกล้า คุณสมบัติของเหล็กกล้า เหล็กกล้าไร้สนิมและ
เหล็กหล่อ การปรับปรุงคุณสมบัติของเหล็กกล้าด้วยความร้อน
คุณสมบัติของโลหะนอกกลุ่มเหล็ก พอลิเมอร์ เซรามิก คอมโพ
สิ ต คอนกรี ต แอสฟั ล ท์ และไม้ หลั ก การเบื้ อ งต้ น ของการ
ทดสอบวัสดุแบบทาลายและไม่ทาลาย

โลหะและโลหะวิ ท ยาเบื้ อ งต้ น แผนภู มิ ส มดุ ล ของโลหะผสม
โครงสร้างจุลภาค และโครงสร้าง มหภาคของโลหะ การผลิต
เหล็กและเหล็กกล้า คุณสมบัติของเหล็กกล้า เหล็กกล้าไร้สนิม
และเหล็กหล่อ การปรับปรุงคุณสมบัติของเหล็กกล้าด้วยความ
ร้อน คุณสมบัติของโลหะนอกกลุ่มเหล็ก พอลิเมอร์ เซรามิก คอม
โพสิ ต คอนกรี ต แอสฟั ล ท์ และไม้ หลั ก การเบื้ อ งต้ น ของการ
ทดสอบวัสดุแบบทาลายและไม่ทาลาย

010403003 สถิตยศาสตร์วิศวกรรม
(Engineering Statics)

010813109 สถิตยศาสตร์วิศวกรรม
(Engineering Statics)

3(3-0-6)

3(3-0-6)

3(3-0-6)

การจ าแนกความรู้ เ กี่ ย วกั บ กลศาสตร์ วิ ศ วกรรม สภาพและ
พฤติกรรมของวัตถุในทางสถิตยศาสตร์วิศ วกรรม ระบบและ
ผลลัพธ์ของแรงต่างๆที่กระทาต่อวัตถุ การรวมและแยกแรง การ
สมดุลของแรง การวิเคราะห์โครงสร้างอย่างง่าย จุดศูนย์กลาง
และจุ ด ศู น ย์ ถ่ ว งของวั ต ถุ แรงเสี ย ดทาน โครงสร้ า งข้ อ หมุ น
โมเมนต์ความเฉื่อยของพื้นที่ งานเสมือนและความเสถียร

ระบบและผลลัพธ์ของแรงต่างๆที่กระทาต่อวัตถุ การรวมและ
แยกแรง การสมดุ ล ของแรง แรงเสี ย ดทาน การวิ เ คราะห์
โครงสร้างอย่างง่าย จุดศูนย์กลางและจุดศูนย์ถ่วงของวัตถุ งาน
เสมือนและความเสถียร พลศาสตร์เบื้องต้น

010813001 การสารวจ
(Surveying)

010813001 การสารวจ
(Surveying)

3(3-0-6)

3(3-0-6)

การวัดในสนามเชิงวิศวกรรมและการสังเกต การวิเคราะห์ความ
คลาดเคลื่อน ทฤษฎีและการใช้เครื่องสารวจ การวัดระยะทาง
การวัดระดับ มุมและทิศทาง การสารวจในการก่อสร้าง การ
ปฏิบัติงานในสนาม การสารวจเส้นทาง การวางโค้งทางราบ และ
ทางดิ่ง หน้าตัด วงรอบ โครงข่ายสามเหลี่ยม การปฏิบัติงานการ
ส ารวจทางน้ า การหาต าแหน่ งของดวงอาทิ ต ย์ แ ละดวงดาว
ตลอดจนอะซิมุทในสนาม

ความรู้ เ บื้ อ งต้ น เกี่ ย วกั บ การส ารวจและการ
ระดับ หลักการและการประยุกต์ใช้กล้องวัดมุมความผิดพลาด
และการปรั บ แก้ เนื่ อ งจากงานส ารวจการวั ด ระยะทางและ
ทิศทาง ความคลาดเคลื่อนและชั้นงานในการสารวจ การปรับแก้
ข้อมูล โครงข่ายสามเหลี่ยม การหาแอซิมุธและระบบพิกัดทาง
ราบของงานวงรอบอย่างละเอี ยด การทาระดับอย่างละเอียด
การสารวจและเขียนแผนที่ภูมิประเทศ เส้นโครงแผนที่ และ
ระบบพิกัดฉากยูทีเอ็ม

010813002 ปฏิบัติการสารวจ
1(0-3-1)
(Surveying Laboratory)

010813002 ปฏิบัติการสารวจ
1(0-3-1)
(Surveying Laboratory)

การทดลองปฏิ บั ติ งานจริ งในสนามเพื่ อ เรี ย นรู้ การใช้ เ ครื่ อ ง การบันทึกสมุดสนาม และการวัดระยะทางโดยการเดินนับกาว
ส ารวจ การวั ด ระยะทาง การวั ด ระดั บ มุ ม และทิ ศ ทาง การ การรังวัดระยะทางโดยแถบวัดระยะ และการทาแผน ที่อาณา
สารวจในงานก่อสร้าง การสารวจเส้นทาง การวางโค้งทางราบ เขต การตรวจสอบกลองระดับโดยวิธี 2 หมุดและการหาคาผล
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และทางดิ่ง หน้าตัด วงรอบ โครงข่ายสามเหลี่ยม การปฏิบัติงาน ตางระดับ การหาคาระดับตามทางยาวและ ทางขวาง การรังวัด
การสารวจทางน้า การหาตาแหน่งของดวงอาทิตย์และดวงดาว มุมราบและมุมดิ่งดวยกลองทีโอโดไลท การทาวงรอบดวยกลอง
อะซิมุทในสนาม
เข็มทิศ และกลองทีโอโดไลท การทาวงรอบดวยกลองรังวัดแบบ
เบ็ดเสร็จ การหาอาซิมุทอยางละเอียด การทาแผนที่ภูมิประเทศ
การทาโครงขายสามเหลี่ยม การเก็บรายละเอียดโดยกลองรังวัด
แบบเบ็ดเสร็จ

010813003 การสารวจภาคสนาม
(Field Surveying)

1(0-3-1)

010813003 การสารวจภาคสนาม
(Field Surveying)

1(0-3-1)

การสารวจภาคสนามไม่ต่ากว่า 80 ชั่วโมง เพื่อประยุกต์ใช้หลัก การฝึกงานสารวจภาคสนาม (ไม่น้อยกว่า 80 ชั่วโมง) งานรังวัด
ทฤษฎีการสารวจในการปฏิบัติงานจริง
ส ารวจพื้ น ที่ การสร้ า งหมุ ด ควบคุ ม ทางราบและทางดิ่ ง การ
จัดทาขอบเขตพื้นที่สารวจ การเก็บรายละเอียดบนพื้นที่ การ
จั ด ท าแผนที่ ภู มิ ป ระเทศ การจั ด ท ารายงานและเอกสารการ
สารวจ

010813101 กาลังของวัสดุ 1
3(3-0-6)
(Strength of Materials I)

010813101 กาลังของวัสดุ 1
3(3-0-6)
(Strength of Materials I)

คุณสมบัติทางกลของวัสดุ ความสัมพันธ์ระหว่างแรงและความ
เค้น ความสัมพันธ์ระหว่างความเค้น และความเครียด แรงบิด
ความเค้ น ดั ด และความเค้ น เฉื อ นในคาน ความเค้ น หลั ก และ
วงกลมของมอร์ แผนภาพแรงเฉือนและโมเมนต์ดัด การแอ่นตัว
ของคาน ความเสถียรของเสา และรูปแบบการพังทลายของวัสดุ

คุณสมบัติทางกลของวัสดุ ความสัมพันธ์ระหว่างแรงและความ
เค้น ความสัมพันธ์ระหว่างความเค้น และความเครียด ความเค้น
ดัดและความเค้นเฉือนในคาน แผนภาพแรงเฉือนและโมเมนต์ดดั
การแอ่นตัวของคานและการเสียรูปจากแรงบิด

010813102 กาลังของวัสดุ 2
3(3-0-6)
(Strength of Materials II)

010813102 กาลังของวัสดุ 2
3(3-0-6)
(Strength of Materials II)

ความเค้นเฉือนในคาน การไหลของแรงเฉือน ศูนย์กลางแรง
เฉือน แรงกระแทก คานหน้าตัดประกอบ การวิเคราะห์ความ
เค้นความเครียด กฎทั่วไปของฮุก พลังงานความเครียดของวัตถุ
สามมิติ การแอ่นตัวของคานโดยวิธีพลังงาน ความเค้นในระนาบ
ความเครียดในระนาบ

การวิ เ คราะห์ ค วามเค้ น ความเครี ย ด ความเค้ น ในระนาบ
ความเครียดในระนาบ ความเค้นหลักและวงกลมของมอร์ ความ
เค้นเฉือนในคาน การไหลของแรงเฉือน ศูนย์กลางแรงเฉือน คาน
หน้าตัดประกอบ การโก่งเดาะของเสา และเกณฑ์การพังทลาย

010813601 ชลศาสตร์
(Hydraulics)

010813601 ชลศาสตร์
(Hydraulics)

3(3-0-6)

คุณสมบัติของของไหล ของไหลสถิต จลนศาสตร์ของของไหล
สมการอนุรักษ์มวล พลังงาน โมเมนตัมแบบคงตัว และไม่คงตัว
แรงกระทาของของไหล การวิเคราะห์มิติไร้หน่วยและความ
คล้ายคลึงกันทางชลศาสตร์ การไหลของของไหลแบบไม่อัดตัว
ในท่อ การไหลในทางน้าเปิด การวัดปริมาณการไหล

3(3-0-6)

คุณสมบัติของของไหล ของไหลสถิต จลนศาสตร์ของของไหล
สมการ พลังงานในการไหลแบบคงตัว โมเมนตัมและแรงกระทา
ของของไหล การวิเคราะห์มิติไร้ หน่วยและความคล้ายคลึ งกัน
ทางชลศาสตร์ การไหลของของไหลแบบไม่อัดตัวในท่อ การไหล
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ในทางน้าเปิด การวัดปริมาณการไหล และปัญหาการไหลแบบ
ไม่คงตัว

010813604 ปฏิบัติการชลศาสตร์
1(0-3-1)
(Hydraulic Laboratory)

010813604 ปฏิบัติการชลศาสตร์
1(0-3-1)
(Hydraulic Laboratory)

การทดลองและศึ ก ษาพลั ง งานจ าเพาะและ
ปรากฏการณ์น้ากระโดดในทางน้าเปิด การไหลข้ามฝายน้าล้น
สันคม การไหลข้ามฝายน้าล้นสันกว้าง การสูญเสียพลังงานของ
การไหลในท่อกลมและการวัดอัตราการไหล แรงกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงโมเมนตัมของลาน้าด้วยเครื่องกังหันน้าขนาดเล็ก
การหาจุดศูนย์กลางของความดัน การไหลแบบราบเรียบและ
ปั่นป่วน การต่อเครื่องสูบน้าแบบขนานและอนุกรม การเกิดค้อน
น้า

คุณสมบัติของของไหล ของไหลสถิต จลนศาสตร์ของของไหล
สมการ พลังงานในการไหลแบบคงตัว โมเมนตัมและแรงกระทา
ของของไหล การวิเคราะห์มิติไร้หน่วยและความคล้ายคลึงกัน
ทางชลศาสตร์ การไหลของของไหลแบบไม่อัดตัวในท่อ การไหล
ในทางน้าเปิด การวัดปริมาณการไหล และปัญหาการไหลแบบ
ไม่ ค งตั ว ศึ ก ษาด้ ว ยปฏิ บั ติ ก ารทดลอง พลั ง งานจ าเพาะ
ปรากฏการณ์น้ากระโดดในทางน้าเปิด การไหลข้ามฝายน้าล้น
สันคม การไหลข้ามฝายน้าล้นสันกว้าง การสูญเสียพลังงานของ
การไหลในท่อกลมและการวัดอัตราการไหล แรงกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงโมเมนตัมของลาน้าด้วยเครื่องกังหันน้าขนาดเล็ก
การหาจุดศูนย์กลางของความดัน การไหลแบบราบเรียบและ
ปั่นป่วน การต่อเครื่องสูบน้าแบบขนานและอนุกรมการเกิดค้อน
น้า

กลุ่มวิชาบังคับทางวิศวกรรม
010813605 โครงสร้างด้านชลศาสตร์ 3(3-0-6)
010813103 ทฤษฎีโครงสร้าง
3(3-0-6)
(Hydraulic Structures)
(Theory of Structures)
การวิ เ คราะห์ เ ชิ ง ชลศาสตร์ แ ละออกแบบโครงสร้ า งทาง
วิ ศ วกรรมส าหรั บ ควบคุ ม น้ า รวมทั้ ง อ่ า งเก็ บ น้ า เขื่ อ น ทาง
ระบายน้าล้น อาคารระบายน้า ตลอดจนการสร้างหุ่นจาลองทาง
ชลศาสตร์ มาตรฐานในการออกแบบที่เกี่ยวข้อง

ทฤษฎีโครงสร้างเบื้องต้น แรงปฏิกิริยา แรงเฉือนและโมเมนต์ใน
โครงสร้างชนิดดิเทอร์มิเนท เส้นอิทธิพลของโครงสร้างชนิดดิ
เทอร์มิเนท การคานวณการเปลี่ยนรูปร่างของโครงสร้างชนิดดิ
เทอร์มิเนทด้วยวิธีพื้นที่โมเมนต์ คานคอนจูเกต งานเสมือน และ
ทฤษฎีพลังาน การวิเคราะห์โครงสร้างชนิดอินดิเทอร์มิเนทด้วย
วิธีการเปลี่ยนรูปร่างสอดคล้อง

010813202 การออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก
4(3-3-7)
(Reinforced Concrete Design)

010813202 การออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก
4(3-3-7)
(Reinforced Concrete Design)

วัสดุ พฤติกรรมและการออกแบบองค์อาคารรับแรงดัด แรง
เฉือนและแรงอัด คาน พื้น เสา บันได กาแพงกันดิน ฐานราก
คอนกรีตเสริมเหล็ก ด้วยวิธีกาลังและวิธีหน่วยแรงใช้งาน การ
ปฏิบัติการฝึกการออกแบบและเขียนแบบ

พฤติกรรมเบื้องต้นของโครงสร้างคอนกรีต และการเสริมกาลัง
เพื่ อ รั บ แรงตามแนวแกน แรงดั ด แรงบิ ด แรงเฉื อ น แรงยึ ด
เหนี่ยว และแรงเหล่านี้ที่กระทาร่วมกัน การออกแบบโครงสร้าง
องค์อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กโดยวิธีหน่วยแรงใช้งาน วิธีกาลัง
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การเขี ย นแบบก าหนดรายละเอี ย ด และการฝึ ก ปฏิ บั ติ ก าร
ออกแบบและการกาหนดรายละเอียดคอนกรีตเสริมเหล็ก

010813204 การออกแบบโครงสร้างไม้และเหล็ก
010813204 การออกแบบโครงสร้างไม้และเหล็ก
4(3-3-7)
4(3-3-7)
(Design of Timber and Steel Structures)
(Design of Timber and Steel Structures)
คุณสมบัติของไม้ เหล็ก และตัวยึด การออกแบบองค์อาคารไม้
ด้วยวิธีหน่วยแรงที่ยอมให้ การออกแบบโครงสร้างเหล็กด้วยวิธี
ตั ว คู ณ น้ าหนั ก บรรทุ ก และความต้ า นทาน ( Load and
Resistance Factor Design) ในการรับแรงดัด แรงดึง แรงเฉือน
และแรงอัดขององค์อาคาร ประเภท คาน คาน-เสา คานเหล็ก
ประกอบ ออกแบบจุดต่อในลักษณะต่างๆ การปฏิบัติการฝึก
ออกแบบ และเขียนแบบรายละเอี ยดต่างๆ ของทั้งอาคารไม้
และเหล็ก

การออกแบบโครงสร้างไม้และเหล็ก รับแรงดึง และแรงอัด โครงสร้าง
คาน และ เสา-คาน องค์อาคารประกอบ คานขนาดใหญ่ที่ประกอบด้วย
เหล็กแผ่น การออกแบบองค์อาคารและจุดต่อต่างๆ ด้วยวิธี ASD และ
LRFD และการฝึ กปฎิ บั ติ การออกแบบและการก าหนดรายละเอี ยด
โครงสร้างไม้และเหล็ก

010813302 กลศาสตร์ของดิน
(Soil Mechanics)

010813302 กลศาสตร์ของดิน
(Soil Mechanics)

3(3-0-6)

3(3-0-6)

การกาเนิดดิน คุณสมบัติทางกายภาพของดิน การจาแนกชนิด
ของดินทางวิศวกรรม การบดอัดดิน การไหลของน้าผ่านดินและ
พฤฒิกรรมในการซึมผ่าน หน่วยแรงประสิทธิผล หน่วยแรงใน
มวลดิน ความสามารถในการยุบอัดตัวของดิน กาลังเฉือนของ
ดิน แรงดันดินด้านข้าง เสถียรภาพของลาด กาลังแบกทานของ
ดิน

การก าเนิ ด ดิ น ดั ชนี แ ละคุ ณ สมบั ติ ท างกายภาพของดิ น การ
จาแนกชนิดของดินทางวิศวกรรม การบดอัดดิน การไหลซึมของ
น้าผ่านดินและปัญหาของการไหลซึม ความเค้นประสิทธิผลใน
มวลดิน การกระจายความเค้น ความสามารถในการยุบอัดตัว
ของดิน กาลังเฉือนของดิน ทฤษฎีแรงดันดินด้านข้าง เสถียรภาพ
ของลาด และกาลังแบกทานของดิน

010813303 ปฏิบัติการกลศาสตร์ของดิน 1(0-3-1)
(Soil Mechanics Laboratory)

010813303 ปฏิบัติการกลศาสตร์ของดิน 1(0-3-1)
(Soil Mechanics Laboratory)

ทดลองเพื่อหาคุณสมบัติทางวิศวกรรมของดิน การกระจายของ
ขนาดเม็ ดดิ น ความถ่ ว งจ าเพาะ พิ กั ด อั ต เตอร์เ บิร์ก ปริ มาณ
ความชื้ น ความหนาแน่ น ของดิ น จากการบดอั ด ดิ น ค่ า
แคลิ ฟ อร์ เ นี ย แบริ ง เรโช ความหนาแน่ น ของดิ น ในสนาม
สัมประสิทธิ์การซึมได้ การยุบตัวจากการขับน้าออกจากมวลดิน
กาลังเฉือนโดยตรง กาลังอัดแกนเดียว กาลังอัดสามแกน

การวิเคราะห์การกระจายของขนาดเม็ดดิน ความถ่วงจาเพาะ
พิกัดอัตเตอร์เบิร์ก ปริมาณความชื้น การบดอัดดิน แคลิฟอร์เนีย
แบริงเรโช ความหนาแน่นของดินในสนาม สัมประสิทธิ์ความซึม
ผ่ า น การยุ บ ตั ว จากการขั บ น้ าออกจากมวลดิ น ก าลั ง เฉื อ น
โดยตรง กาลังอัดแบบไม่ถูกจากัด กาลังอัดสามแกน

010813304 วิศวกรรมฐานราก
4(3-3-7)
(Foundation Engineering)

010813304 วิศวกรรมฐานราก
4(3-3-7)
(Foundation Engineering)

การสารวจใต้ดินของสถานที่ก่อสร้างและเก็บตัวอย่างดิน การ การสารวจใต้ดินและเก็ บตัวอย่างดิน ความสามารถในการรับ
วิเคราะห์ออกแบบฐานรากตื้น การทรุดตัวของฐานรากตื้น การ กาลังแบกทานของฐานราก การออกแบบฐานรากแผ่และฐาน
วิเคราะห์ออกแบบฐานรากลึก กาแพงกันดิน เสาเข็มพืด และ รากเสาเข็ม การวิเคราะห์การทรุดตัว ปัญหาของความดันดิน
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ระบบค้ายันในงานขุด การทดสอบเพื่อหาน้าหนักบรรทุกประลัย
ของฐานรากตื้ น การทดสอบเสาเข็ ม เพื่ อ หาน้ าหนั ก บรรทุ ก
ประลัย การเจาะสารวจดินในสนาม การเขียนแบบทางวิศวกรรม
ฐานราก

ด้ า นข้ า ง ก าแพงกั น ดิ น และก าแพงเสาเข็ มพื ด การปรั บ ปรุง
คุณภาพดิน การออกแบบฐานรากปูพรมและฐานรากแบบกล่อง
งานขุดเปิดและค้ายันงานขุด การปฏิบัติในการออกแบบ และ
การเขียนแบบในงานวิศวกรรมฐานราก

010813603 วิศวกรรมชลศาสตร์
(Hydraulic Engineering)

010813603 วิศวกรรมชลศาสตร์
(Hydraulic Engineering)

3(3-0-6)

การไหลในรางเปิดและการออกแบบ การวิเคราะห์โครงข่ายท่อ
ค้อนน้า อ่างเก็บน้า การเคลื่อนตัวของตะกอนในลาน้า เขื่อน
ทางระบายน้ าล้ น กั ง หั น น้ าและเครื่ อ งสู บ น้ า หุ่ น จ าลองชล
ศาสตร์ การระบายน้า

3(3-0-6)

การประยุกต์ใช้ หลักการไฮโดรลิคเพื่อการศึกษาและการปฏิบัติ
ทางวิศวกรรมชลศาสตร์ ระบบท่อ ค้อนน้า เครื่องปั๊มน้าและ
กังหัน การไหลในทางน้าเปิด การออกแบบของอ่างเก็บน้าเขื่อน
ทางระบายน้าล้น, แบบจาลองทางชลศาสตร์ ระบบระบายน้า

010813801 วัสดุวิศวกรรมโยธาและการทดสอบ
010813801 วัสดุวิศวกรรมโยธาและการทดสอบ
2(1-3-3)
2(1-3-3)
(Civil Engineering Materials and Testing)
(Civil Engineering Materials and Testing)
การทดสอบคุณสมบัติทางกายภาพและทางกล คุ ณ สมบั ติ แ ละพฤติ ก รรมของวั ส ดุ หลั ก การเบื้ อ งต้ น ในการ
ของโลหะ เหล็ก ไม้ ยาง วัสดุทางหลวง และวัสดุก่อสร้างอื่นๆ ตรวจสอบและทดสอบคุณสมบัติทางกายภาพและทางกลของ
วัสดุวิศวกรรมโยธา เหล็กโครงสร้างและเหล็กเสริมคอนกรีต ไม้
วัสดุทางหลวง และวัสดุก่อสร้างอื่นๆ

010813804 ปฏิบัติการคอนกรีต
(Concrete Laboratory)

1(0-3-1)

010813804 ปฏิบัติการคอนกรีต
(Concrete Laboratory)

1(0-3-1)

การทดสอบคุณสมบัติของวัสดุที่ใช้ในคอนกรีต การทดสอบคุ ณ สมบั ติ ข องวั ส ดุ ที่ ใ ช้ ใ นคอนกรี ต การทดสอบ
การทดสอบคุณสมบัติทางกายภาพ ทางกลและด้านความคงทน คุ ณ สมบั ติ ท างกายภาพ และทางกลของคอนกรี ต สด และ
ของคอนกรีต
คอนกรีตที่แข็งตัวแล้ว

010813906 โครงงานด้านวิศวกรรมโยธา 1

010813906 โครงงานด้านวิศวกรรมโยธา 1
1(0-3-1)

1(0-3-1)

(Civil Engineering Project I)

(Civil Engineering Project I)

การเตรียมหัวข้อทาโครงงานเพื่อแก้ปัญหาทางวิศวกรรมโยธา การศึกษาวิเคราะห์หรือออกแบบปัญหาทางวิศวกรรมโยธา การ
และ/หรือการศึกษารายละเอียดในหัวข้อที่เลือกในงานวิศวกรรม นิ ย ามปั ญ หา การประเมิ น วิ ธ การแก้ ป ญหาแบบตาง ๆ การ
โยธา
วางแผนโครงงาน การจั ด ก าหนดเวลา การเตรี ย มหั ว ข้ อ ท า
โครงงานและการนาเสนอหัวข้อโครงงาน

010813907 โครงงานด้านวิศวกรรมโยธา 2
3(0-9-4)
(Civil Engineering Project II)

010813907 โครงงานด้านวิศวกรรมโยธา 2
3(0-9-4)
(Civil Engineering Project II)

135

มคอ.2

คาอธิบายรายวิชาเดิม
หลักสูตรฉบับปี พ.ศ.2555

คาอธิบายรายวิชาใหม่
หลักสูตรฉบับปี พ.ศ.2560

วิชาต่อเนื่องจากโครงงานด้านวิศวกรรมโยธา 1 โดยเป็นการ วิชาต่อเนื่องจากโครงงานด้า นวิศ วกรรมโยธา 1 โดยเป็นการ
แก้ปัญหาทางวิศวกรรมโยธา และ/หรือการศึกษารายละเอียดใน ประยุกต์ความรู้ที่ได้ศึกษาตลอดหลักสูตรวิศวกรรมโยธา และ
งานวิศวกรรมโยธา
นาเสนอรายงานฉบับสมบูรณ์

010813004 การรังวัดด้วยภาพถ่าย
(Photogrammetry)

กลุ่มวิชาเลือกทางวิศวกรรม
3 ( 3 - 0 - 6 ) 010813004 การรังวัดด้วยภาพถ่าย
(Photogrammetry)

3(3-0-6)

หลักการใช้การรังวัดด้วยภาพถ่าย ในการหาตาแหน่งระยะทาง พื้นฐานของภาพถ่ายทางอากาศและการสารวจระยะไกล กล้อง
ทิศทาง พื้นที่ และความสูง กล้องถ่ายภาพทางอากาศ เครื่อง ถ่ายภาพ การวางแผนการบิน เรขาคณิตของภาพถ่าย วิธีการ
เขียนแผนที่ และแผนการบินถ่ายภาพทางอากาศ
ทางานสารวจด้วยภาพถ่ายทางอากาศ การดัดแก้ภาพ ภาพถ่าย
ดิ่งจริง แผนที่สามมิติ หลักการของเครื่องกาหนดต แหน่งพิกัด
ด้วย ดาวเทียมจีพีเอสร่วมกับภาพถ่ายทางอากาศ

010813107 พลศาสตร์ ของโครงสร้ างและวิศวกรรม 010813107 พลศาสตร์ของโครงสร้างและวิ ศวกรรม
แผ่นดินไหว
3(3-0-6)
แผ่นดินไหว
3(3-0-6)
(Structural Dynamics and Earthquake Engineering)
การสั่นของระบบหนึ่งดีกรีอิสระ การตอบสนองจากแรงพลวัต
ต่างๆ การตอบสนองของโครงสร้างแบบไม่เป็นเส้นตรง ระบบที่
มีมากกว่าหนึ่งดีกรีอิสระ การวิเคราะห์แรงจากแผ่นดินไหว การ
ออกแบบเพื่อป้องกันแรงจากแผ่นดินไหว

(Structural Dynamics and Earthquake Engineering)
หลั ก การของพลศาสตร์ โ ครงสร้ า ง วิ ศ วกรรมแผ่ น ดิ น ไหวขั้ น
พื้นฐาน การตอบสนองของระบบโครงสร้างที่มีหนึ่งดีกรีอิสระ
การตอบสนองของระบบโครงสร้างที่มีมากกว่าหนึ่งดีกรีอิสระ
การวิเคราะห์โครงสร้างภายใต้แรงจากแผ่นดินไหว การออกแบบ
อาคารต้านทานแรงจากแผ่นดินไหว

010813108 การออกแบบงานวิ ศ วกรรมโยธาด้ ว ย 010813108 การออกแบบงานวิ ศ วกรรมโยธาด้ ว ย
คอมพิวเตอร์
3(3-0-6)
คอมพิวเตอร์
3(3-0-6)
(Computer-aided Design in Civil Engineering)
(Computer-aided Design in Civil Engineering)
การเขียนกราฟิกส์ด้วยคอมพิวเตอร์ การเขียนแบบด้วยการใช้
คอมพิวเตอร์ การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในการออกแบบองค์
อาคารรับแรงดัด แรงเฉือนและแรงอัด คาน พื้น เสา บันได
กาแพงกันดิน ฐานรากคอนกรีตเสริมเหล็ก ด้วยวิธีกาลังและวิธี
หน่วยแรงใช้งาน

ทบทวนการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร โปรแกรมสาเร็จรูป
สาหรับงานวิศวกรรมโยธา เชน การวิเคราะหโครงสราง การ
ออกแบบโครงสราง การจัดการงานกอสราง แนะนาการสราง
ภาพดวยคอมพิวเตอร์

010813301 ธรณีวิศวกรรม
(Engineering Geology)

010813301 ธรณีวิศวกรรม
(Engineering Geology)

3(3-0-6)

ชนิดของหิน ธรณีโครงสร้าง กระบวนการพิ้นผิวโลก น้าใต้ดิน
คุณสมบัติและพฤติกรรมของดินและหิน วัสดุธรณีที่ใช้ในการ
ก่ อ สร้ า ง การส ารวจสถานที่ ก่ อ สร้ า ง แผนที่ ท างธรณี แร่
กระบวนการผุพัง พัดพาและทับถม น้าท่า และน้าใต้ดิน หินและ

3(3-0-6)

ชนิดของหิน ธรณีโครงสร้าง กระบวนการพิ้นผิวโลก คุณสมบัติ
และพฤติกรรมของดินและหิน วัสดุธรณีที่ใช้ในการก่อสร้าง การ
สารวจสถานที่ก่อสร้าง แร่ กระบวนการผุพัง พัดพาและทับถม
น้ าท่ า และน้ าใต้ ดิ น หิ น และดิ น ในทางวิ ศ วกรรมโยธา แผนที่
ธรณีวิทยา ธรณีวิทยาและการก่อสร้าง
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ดินในทางวิศวกรรมโยธา แผนที่ธรณีวิทยา ธรณีวิทยาและการ
ก่อสร้าง

010813902 สัมมนาด้านวิศวกรรมโยธา 1(0-3-1)
(Seminar in Civil Engineering)

010813902 สัมมนาด้านวิศวกรรมโยธา 1(0-3-1)
(Seminar in Civil Engineering)

วัตถุประสงค์ของวิชานี้เพื่อ ให้นั กศึก ษาได้คุ้นเคยกับงานด้ า น
วิศวกรรมโยธามากขึ้น โดยการเชิญผู้เชี่ยวชาญ หรือผู้ทรงคุณวุฒิ
มาบรรยาย การดูงานก่อสร้างทั้งที่มีอยู่แล้วและกาลังก่อสร้าง
เยี่ยมชมหน่วยงานทางวิศวกรรมโยธา เปิดโอกาสให้นักศึ กษา
เสนอผลงาน

บรรยายพิเ ศษในเรื่อ งเกี่ย วกั บ เทคโนโลยี วิศ วกรรมโยธาจาก
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก การนาเสนอและอภิปรายหัวข้อที่น่าสนใจ
ทางวิศวกรรมโยธาในระดับปริญญาตรี การรายงานสรุปหรือบท
วิจารณ์สั้นๆ สาหรับหัวข้อการบรรยาย

010813903 หัวข้อพิเศษด้านวิศวกรรมโยธา
3(3-0-6)
(Special Topics in Civil Engineering I)

010813903 หัวข้อพิเศษด้านวิศวกรรมโยธา 1
3(3-0-6)
(Special Topics in Civil Engineering I)

วิชาที่น่าสนใจในปัจจุบัน หรือเป็นพัฒนาการใหม่ในด้านต่างๆ หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมโยธาในระดับปริญญาตรี หัวข้อเรื่อง
ทางวิศวกรรมโยธา หรือด้านอื่นๆ ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการ เปลีย่ นไปในแต่ละภาคการศึกษา
ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมโยธา

010813904 หัวข้อเฉพาะด้านวิศวกรรมโยธา 2
3(3-0-6)
(Selected Topics in Civil Engineering)

010813904 หัวข้อเฉพาะด้านวิศวกรรมโยธา 2
3(3-0-6)
(Selected Topics in Civil Engineering II)

โดยความเห็นชอบของภาควิชาเลือกหัวข้อที่น่าสนใจโดยเฉพาะ เรื่องเฉพาะทางวิศวกรรมโยธาในระดับปริญญาตรี หัวข้อเรื่อง
โดยทาแผนการสอนเสนอหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมโยธาเพื่อให้ เปลี่ยนไปในแต่ละภาคการศึกษา
ความเห็นชอบ อาจวัดผลโดยการสอบ หรือส่งรายงาน
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6. โครงสร้างหลักสูตรภายหลังการปรับปรุงแก้ไข
เมื่ อ เปรี ย บเที ย บกั บ โครงสร้ า งและเกณฑ์ ม าตรฐานหลั ก สู ต รระดั บ ปริ ญ ญาตรี พ.ศ.2548 ของ
กระทรวงศึกษาธิการ ปรากฎดังนี้
โครงสร้างหลักสูตร

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ก. กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
ข. กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
ค. กลุ่มวิชาภาษา
- วิชาบังคับ
- วิชาเลือก
ง. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
จ. กลุ่มวิชาพลศึกษา
2. หมวดวิชาเฉพาะ
ก. กลุ่มวิชาพื้นฐานทางคณิตศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์
ข. กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรม
ค. กลุ่มวิชาบังคับทางวิศวกรรม
ง. กลุ่มวิชาเลือกทางวิศวกรรม
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
จานวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า

เกณฑ์กระทรวงฯ
พ.ศ. 2558
(หน่วยกิต)
ไม่น้อยกว่า 30

ไม่น้อยกว่า 72

120

138

(โครงสร้างเดิม)
หลักสูตรฉบับปี
พ.ศ. 2555
(หน่วยกิต)
30
3
4
12
6
6
9
2
112
24

(โครงสร้างใหม่)
หลักสูตรฉบับปี
พ.ศ. 2560
(หน่วยกิต)
30
3
4
12
6
6
9
2
112
24

30
49
9
6
148

30
49
9
6
148
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7.ตารางเปรียบเทียบข้อแตกต่างระหว่าง หลักสูตรฉบับปี พ.ศ. 2555 และหลักสูตรฉบับปี พ.ศ. 2560
หลักสูตรฉบับปีพ.ศ.2555
1.หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ก. กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์

หลักสูตรฉบับปี พ.ศ.2560

080203905 เศรษฐกิจกับชีวิตประจาวัน
3(3-0-6)
(Economy and Everyday Life)
080203907 ธุรกิจกับชีวิตประจาวัน
3(3-0-6) 080203907 ธุรกิจกับชีวิตประจาวัน
3(3-0-6)
(Business and Everyday Life)
(Business and Everyday Life)
ข. กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
010813901 จริยธรรมในการทางาน
1(1-0-2) 010813901 จริยธรรมในการทางาน
1(1-0-2)
(Ethics for Profession)
(Ethics for Profession)
080303606 การคิดเชิงระบบและความคิดสร้างสรรค์ 3(3-0-6) 080303606 การคิดเชิงระบบและความคิดสร้างสรรค์ 3(3-0-6)
(Systematic and Creative Thinking)
(Systematic and Creative Thinking)
080303610 นันทนาการเพื่อชีวิต
3(3-0-6)
(Recreation for Life)
ค. กลุ่มวิชาภาษา
- วิชาบังคับ
080103001 ภาษาอังกฤษ 1
3(3-0-6) 080103001 ภาษาอังกฤษ 1
3(3-0-6)
(English I)
(English I)
080103002 ภาษาอังกฤษ 2
3(3-0-6) 080103002 ภาษาอังกฤษ 2
3(3-0-6)
(English II)
(English II)
- วิชาเลือก
080103014 การเขียน 1
3(3-0-6)
(Writing I)
080103011 ทักษะการเรียนภาษาอังกฤษ 3(3-0-6)
(English Study Skills)
080103012 การอ่าน 1
3(3-0-6) 080103012 การอ่าน 1
3(3-0-6)
(Reading I)
(Reading I)
ง. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
040423001 สิ่งแวดล้อมและพลังงาน
3(3-0-6) 040423001 สิ่งแวดล้อมและพลังงาน
3(3-0-6)
(Environment and Energy)
(Environment and Energy)
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020003104 ไฟฟ้าในชีวิตประจาวัน
3(2-2-5) 020003104 ไฟฟ้าในชีวิตประจาวัน
3(2-2-5)
(Electricity in Everyday Life)
(Electricity in Everyday Life)
020003102 เทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น 3(2-2-5) 020003102 เทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น 3(2-2-5)
(Introduction to Information Technology)

(Introduction to Information Technology)

จ. กลุ่มวิชาพลศึกษา
080303501 บาสเกตบอล
1(0-2-1) 080303501 บาสเกตบอล
1(0-2-1)
(Basketball)
(Basketball)
080303503 แบดมินตัน
1(0-2-1) 080303503 แบดมินตัน
1(0-2-1)
(Badminton)
(Badminton)
2. หมวดวิชาเฉพาะ
ก. กลุ่มวิชาพื้นฐานทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
040113001 เคมีสาหรับวิศวกร
3(3-0-6) 040113001 เคมีสาหรับวิศวกร
3(3-0-6)
(Chemistry for Engineers)
(Chemistry for Engineers)
040113002 ปฏิบัติการเคมีสาหรับวิศวกร 1(0-3-1) 040113002 ปฏิบัติการเคมีสาหรับวิศวกร 1(0-3-1)
(Chemistry Laboratory for Engineers)
(Chemistry Laboratory for Engineers)
040203111 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 1
3(3-0-6) 040203111 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 1
3(3-0-6)
(Engineering Mathematics I)
(Engineering Mathematics I)
040203112 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 2
3(3-0-6) 040203112 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 2
3(3-0-6)
(Engineering Mathematics II)
(Engineering Mathematics II)
040203211 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 3
3(3-0-6) 040203211 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 3
3(3-0-6)
(Engineering Mathematics III)
(Engineering Mathematics III)
040313005 ฟิสิกส์ 1
3(3-0-6) 040313005 ฟิสิกส์ 1
3(3-0-6)
(Physics I)
(Physics I)
040313006 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1
1(0-2-1) 040313006 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1
1(0-2-1)
(Physics Laboratory I)
(Physics Laboratory I)
040313007 ฟิสิกส์ 2
3(3-0-6) 040313007 ฟิสิกส์ 2
3(3-0-6)
(Physics II)
(Physics II)
040313008 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2
1(0-2-1) 040313008 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2
1(0-2-1)
(Physics Laboratory II)
(Physics Laboratory II)
040503011 สถิติสาหรับวิศวกรและนักวิทยาศาสตร์ 3(3-0-6) 040503011 สถิติสาหรับวิศวกรและนักวิทยาศาสตร์ 3(3-0-6)
(Statistics for Engineers and Scientists)
(Statistics for Engineers and Scientists)
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ข. กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรม
010403001 เขียนแบบวิศวกรรม
3(2-2-5)
(Engineering Drawing)
010403002 วัสดุวิศวกรรม
3(3-0-6)
(Engineering Materials)
010403003 สถิตยศาสตร์วิศวกรรม
3(3-0-6)
(Engineering Statics)
010403004 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์
3(2-2-5)
(Computer Programming)
010813001 การสารวจ
3(3-0-6)
(Surveying)
010813002 ปฏิบัติการสารวจ
1(0-3-1)
(Surveying Laboratory)
010813003 การสารวจภาคสนาม
1(0-3-1)
(Field Surveying)
010813101 กาลังของวัสดุ 1
3(3-0-6)
(Strength of Materials I)
010813102 กาลังของวัสดุ 2
3(3-0-6)
(Strength of Materials II)
010813401 การจัดการทางวิศวกรรม
3(3-0-6)
(Engineering Management)
010813601 ชลศาสตร์
3(3-0-6)
(Hydraulics)
010813604 ปฏิบัติการชลศาสตร์
1(0-3-1)
(Hydraulic Laboratory)
ค. กลุ่มวิชาบังคับทางวิศวกรรม
010813103 ทฤษฎีโครงสร้าง
3(3-0-6)
(Theory of Structures)
010813104 การวิเคราะห์โครงสร้าง
3(3-0-6)
(Structural Analysis)
010813202 การออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก 4(3-3-7)
(Reinforced Concrete Design)

หลักสูตรฉบับปี พ.ศ.2560
010013016 การเขียนแบบวิศวกรรม
(Engineering Drawing)
010213525 วัสดุวิศวกรรม
(Engineering Materials)
010813109 สถิตยศาสตร์วิศวกรรม
(Engineering Statics)
010013017 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์
(Computer Programming)
010813001 การสารวจ
(Surveying)
010813002 ปฏิบัติการสารวจ
(Surveying Laboratory)
010813003 การสารวจภาคสนาม
(Field Surveying)
010813101 กาลังของวัสดุ 1
(Strength of Materials I)
010813102 กาลังของวัสดุ 2
(Strength of Materials II)
010813401 การจัดการทางวิศวกรรม
(Engineering Management)
010813601 ชลศาสตร์
(Hydraulics)
010813604 ปฏิบัติการชลศาสตร์
(Hydraulic Laboratory)

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

010813103 ทฤษฎีโครงสร้าง
3(3-0-6)
(Theory of Structures)
010813104 การวิเคราะห์โครงสร้าง
3(3-0-6)
(Structural Analysis)
010813202 การออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก 4(3-3-7)
(Reinforced Concrete Design)
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010813204 การออกแบบโครงสร้างไม้และเหล็ก 4(3-3-7) 010813204 การออกแบบโครงสร้างไม้และเหล็ก 4(3-3-7)
(Design of Timber and Steel Structures)

(Design of Timber and Steel Structures)

010813302 กลศาสตร์ของดิน
3(3-0-6)
(Soil Mechanics)
010813303 ปฏิบัติการกลศาสตร์ของดิน 1(0-3-1)
(Soil Mechanics Laboratory)
010813304 วิศวกรรมฐานราก
4(3-3-7)
(Foundation Engineering)
010813403 วิศวกรรมการก่อสร้างและการจัดการ 3(3-0-6)

010813302 กลศาสตร์ของดิน
3(3-0-6)
(Soil Mechanics)
010813303 ปฏิบัติการกลศาสตร์ของดิน 1(0-3-1)
(Soil Mechanics Laboratory)
010813304 วิศวกรรมฐานราก
4(3-3-7)
(Foundation Engineering)
010813403 วิศวกรรมการก่อสร้างและการจัดการ 3(3-0-6)

(Construction Engineering and Management)

(Construction Engineering and Management)

010813501 วิศวกรรมการทาง
(Highway Engineering)
010813602 อุทกวิทยา
(Hydrology)
010813603 วิศวกรรมชลศาสตร์
(Hydraulic Engineering)
010813702 ระบบสิ่งแวดล้อมและการจัดการ

3(3-0-6) 010813501 วิศวกรรมการทาง
(Highway Engineering)
3(3-0-6) 010813602 อุทกวิทยา
(Hydrology)
3(3-0-6) 010813603 วิศวกรรมชลศาสตร์
(Hydraulic Engineering)
3(3-0-6) 010813702 ระบบสิ่งแวดล้อมและการจัดการ

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

(Environmental Systems and Management)
(Environmental Systems and Management)
010813801 วัสดุวิศวกรรมโยธาและการทดสอบ 2(1-3-3) 010813801 วัสดุวิศวกรรมโยธาและการทดสอบ 2(1-3-3)
(Civil Engineering Materials and Testing)
(Civil Engineering Materials and Testing)

010813802 เทคโนโลยีคอนกรีต
2(2-0-4) 010813802 เทคโนโลยีคอนกรีต
2(2-0-4)
(Concrete Technology)
(Concrete Technology)
010813804 ปฏิบัติการคอนกรีต
1(0-3-1) 010813804 ปฏิบัติการคอนกรีต
1(0-3-1)
(Concrete Laboratory)
(Concrete Laboratory)
010813905 ระเบียบวิธีเชิงตัวเลขในงานวิศวกรรมโยธา 3(3-0-6) 010813905 ระเบียบวิธีเชิงตัวเลขในงานวิศวกรรมโยธา 3(3-0-6)
(Numerical Methods in Civil Engineering)

(Numerical Methods in Civil Engineering)

010813906 โครงงานด้านวิศวกรรมโยธา 1 1(0-3-1) 010813906 โครงงานด้านวิศวกรรมโยธา 1 1(0-3-1)
(Civil Engineering Project I)
(Civil Engineering Project I)
010813907 โครงงานด้านวิศวกรรมโยธา 2 3(0-9-4) 010813907 โครงงานด้านวิศวกรรมโยธา 2 3(0-9-4)
(Civil Engineering Project II)
(Civil Engineering Project II)
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ง. กลุ่มวิชาเลือกทางวิศวกรรม
1.1) สาขาย่อยวิชาวิศวกรรมสารวจ
010813004 การรังวัดด้วยภาพถ่าย
3(3-0-6) 010813004 การรังวัดด้วยภาพถ่าย
3(3-0-6)
(Photogrammetry)
(Photogrammetry)
010813005 การแปลภาพถ่ายทางอากาศ 3(3-0-6)
(Aerial Photograph Interpretation)
010813006 การสารวจเส้นทาง
3(3-0-6)
(Route Surveying)
1.2) สาขาย่อยวิชาวิศวกรรมโครงสร้าง
010813105 การวิเคราะห์โครงสร้างด้วยวิธีเมตริกซ์ 3(3-0-6) 010813105 การวิเคราะห์โครงสร้างด้วยวิธีเมตริกซ์ 3(3-0-6)
(Matrix Analysis of Structures)
(Matrix Analysis of Structures)
010813106 ไฟไนท์อีลีเมนต์เบื้องต้น
3(3-0-6) 010813106 ไฟไนท์อีลีเมนต์เบื้องต้น
3(3-0-6)
(Elementary Finite Element)
(Elementary Finite Element)
010813107 พลศาสตร์ ข องโครงสร้ า งและวิ ศ วกรรม 010813107 พลศาสตร์ ข องโครงสร้ า งและวิ ศ วกรรม
แผ่นดินไหว
3(3-0-6)
แผ่นดินไหว
3(3-0-6)
(Structural Dynamics and Earthquake Engineering)

(Structural Dynamics and Earthquake Engineering)

010813108 การออกแบบงานวิ ศ วกรรมโยธาด้ ว ย 010813108 การออกแบบงานวิ ศ วกรรมโยธาด้ ว ย
คอมพิวเตอร์
3(3-0-6)
คอมพิวเตอร์
3(3-0-6)
(Computer-aided Design in Civil Engineering)

010813201 การออกแบบด้ า นวิ ศ วกรรมโยธาและ
วิศวกรรมอาคาร
3(1-6-5)
(Civil and Building Engineering Design)
010813203 การออกแบบคอนกรีตอัดแรง 3(3-0-6)
(Prestressed Concrete Design)
010813205 การออกแบบโครงสร้างเหล็กด้วยวิธีพลาสติก3(3-0-6)
(Plastic Design of Steel Structures)
010813206 การออกแบบโครงสร้างวัสดุก่อ 3(3-0-6)
(Design of Masonry Structures)
010813207 การออกแบบสะพาน
3(3-0-6)
(Bridge Design)
010813208 เขียนแบบก่อสร้าง
3(3-0-6)
(Construction Drawing)

(Computer-aided Design in Civil Engineering)

010813201 การออกแบบด้ า นวิ ศ วกรรมโยธาและ
วิศวกรรมอาคาร
3(1-6-5)
(Civil and Building Engineering Design)
010813203 การออกแบบคอนกรีตอัดแรง 3(3-0-6)
(Prestressed Concrete Design)
010813205 การออกแบบโครงสร้างเหล็กด้วยวิธีพลาสติก3(3-0-6)
(Plastic Design of Steel Structures)
010813206 การออกแบบโครงสร้างวัสดุก่อ 3(3-0-6)
(Design of Masonry Structures)
010813207 การออกแบบสะพาน
3(3-0-6)
(Bridge Design)
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010813209

3(3-0-6)
(Drawing in Civil Engineering)
เขียนแบบสาหรับงานด้านวิศวกรรมโยธา

1.3 สาขาย่อยวิชาวิศวกรรมปฐพี
010813301 ธรณีวิศวกรรม
3(3-0-6) 010813301 ธรณีวิศวกรรม
3(3-0-6)
(Engineering Geology)
(Engineering Geology)
010813305 โครงสร้างกันดิน
3(3-0-6) 010813305 โครงสร้างกันดิน
3(3-0-6)
(Earth Retaining Structures)
(Earth Retaining Structures)
1.4 สาขาย่อยวิชาการบริหารงานก่อสร้าง
010813402 เศรษฐศาสตร์วิศวกรรมสาหรับวิศวกรโยธา 010813402 เศรษฐศาสตร์วิศวกรรมสาหรับวิศวกรโยธา
3(3-0-6)
3(3-0-6)
(Engineering Economy for Civil Engineers)

(Engineering Economy for Civil Engineers)

010813404 ข้อกาหนด สัญญา และการประมาณราคา 010813404 ข้อกาหนด สัญญา และการประมาณราคา
3(3-0-6)
3(3-0-6)
(Specifications, Contracts and Cost Estimates)

(Specifications, Contracts and Cost Estimates)

010813405 อุปกรณ์การก่อสร้างและวิธีการ 3(3-0-6) 010813405 อุปกรณ์การก่อสร้างและวิธีการ 3(3-0-6)
(Construction Equipment and Methods)

(Construction Equipment and Methods)

010813406 กฎหมายกับงานวิศวกรรมโยธา 3(3-0-6)
(Law and Civil Engineering)
1.5 สาขาย่อยวิชาวิศวกรรมขนส่ง
010813502 วิศวกรรมขนส่ง
3(3-0-6)
(Transportation Engineering)
010813503 วิศวกรรมจราจร
3(3-0-6)
(Traffic Engineering)
010813504 การออกแบบผิวทาง
3(3-0-6)
(Pavement Design)
010813505 วัสดุการทาง
1(0-3-1)
(Highway Materials)
010813506 ระบบขนส่งและเทคโนโลยี
3(3-0-6)

010813406 กฎหมายกับงานวิศวกรรมโยธา 3(3-0-6)
(Law and Civil Engineering)
010813502 วิศวกรรมขนส่ง
3(3-0-6)
(Transportation Engineering)
010813503 วิศวกรรมจราจร
3(3-0-6)
(Traffic Engineering)
010813504 การออกแบบผิวทาง
3(3-0-6)
(Pavement Design)
010813505 วัสดุการทาง
1(0-3-1)
(Highway Materials)
010813506 ระบบขนส่งและเทคโนโลยี
3(3-0-6)

(Transportation Systems and Technology)

010813507

การวิเคราะห์ผลกระทบด้านการจราจร

(Transportation Systems and Technology)

3(3-0-6) 010813507

(Traffic Impact Analysis)

การวิเคราะห์ผลกระทบด้านการจราจร

(Traffic Impact Analysis)
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หลักสูตรฉบับปีพ.ศ.2555
1.6 สาขาย่อยวิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้า
010813605 โครงสร้างด้านชลศาสตร์
3(3-0-6)
(Hydraulic Structures)
010813606 การจัดการทรัพยากรแหล่งน้า 3(3-0-6)
(Water Resource Management)
1.7 สาขาย่อยวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
010813701 วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
3(3-0-6)
(Environmental Engineering)
010813703 การประปาและวิศวกรรมสุขาภิบาล 3(3-0-6)
(Water Supply and Sanitary Engineering)
010813704 การควบคุมมลพิ ษ และกากอุตสาหกรรม
3(3-0-6)

หลักสูตรฉบับปี พ.ศ.2560
010813605 โครงสร้างด้านชลศาสตร์
3(3-0-6)
(Hydraulic Structures)
010813606 การจัดการทรัพยากรแหล่งน้า 3(3-0-6)
(Water Resource Management)
010813701 วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
3(3-0-6)
(Environmental Engineering)

010813704 การควบคุ ม มลพิ ษ และกากอุ ต สาหกรรม
3(3-0-6)

(Pollution and Industrial Waste Control)

(Pollution and Industrial Waste Control)

010813705 การออกแบบระบบระบายน้า 3(3-0-6)
(Water Drainage System Design)
010813706 วิศวกรรมการประปา
3(3-0-6)
(Water Supply Engineering)
010813707 การออกแบบระบบสุขาภิบาลอาคาร 3(3-0-6)
(Building Sanitary Design)
1.8 สาขาย่อยวิชาวัสดุวิศวกรรมโยธา
010813803 การตรวจสอบโครงสร้ า งคอนกรี ต และการ 010813803 การตรวจสอบโครงสร้ า งคอนกรี ต และการ
ทดสอบแบบไม่ทาลาย
3(3-0-6)
ทดสอบแบบไม่ทาลาย
3(3-0-6)
( Inspection of Concrete Structures and
( Inspection of Concrete Structures and
Non-Destructive Testing)
Non-Destructive Testing)

1.9 สาขาย่อยวิชาอื่นๆ
010813902 สัมมนาด้านวิศวกรรมโยธา
1(0-3-1) 010813902 สัมมนาด้านวิศวกรรมโยธา
1(0-3-1)
(Seminar in Civil Engineering)
(Seminar in Civil Engineering)
010813903 หัวข้อพิเศษด้านวิศวกรรมโยธา1 3(3-0-6) 010813903 หัวข้อพิเศษด้านวิศวกรรมโยธา1 3(3-0-6)
(Special Topics in Civil Engineering I)
(Special Topics in Civil Engineering I)
010813904 หัวข้อเฉพาะด้านวิศวกรรมโยธา2 3(3-0-6) 010813904 หัวข้อเฉพาะด้านวิศวกรรมโยธา2 3(3-0-6)
(Selected Topics in Civil Engineering)
(Selected Topics in Civil Engineering)
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หลักสูตรฉบับปีพ.ศ.2555
หลักสูตรฉบับปี พ.ศ.2560
010813908 การประยุกต์คอมพิวเตอร์ในงานวิศวกรรม 010813908 การประยุกต์คอมพิวเตอร์ในงานวิศวกรรม
โยธา
3(3-0-6)
โยธา
3(3-0-6)
(Computer Applications in Civil Engineering)

(Computer Applications in Civil Engineering)
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มคอ.2

ภาคผนวกที่ 5
ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือว่าด้วย
การศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต
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ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ
วาดวย การศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต พ.ศ. ๒๕๕๒
เพื่อใหการดําเนินการเกี่ยวกับการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต เปนไปดวยความเรียบรอยและเหมาะสม จึงเห็นสมควร
กําหนดระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระจอมเกลาพระนครเหนือ วาดวย การศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต
พ.ศ. ๒๕๕๒
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๒ (๒) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ
พ.ศ. ๒๕๕๐ ประกอบกับมติสภาสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ ในคราวประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๒
เมื่อวันที่
๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ จึงกําหนดระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ วาดวย
การศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต พ.ศ. ๒๕๕๒ ไวดังนี้
ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ วาดวย การศึกษาระดับ
ปริญญาบัณฑิต พ.ศ. ๒๕๕๒”
ขอ ๒ ใหใชระเบียบนี้กับนักศึกษาที่เขาศึกษาระดับปริญญาบัณฑิตตั้งแตปการศึกษา ๒๕๕๒ เปนตนไป
ทั้งนี้ นักศึกษาทีเ่ ขาศึกษากอนปการศึกษา ๒๕๕๒ ใหใชระเบียบสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ
วาดวย การศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต พ.ศ. ๒๕๓๔ และฉบับที่แกไขเพิ่มเติมโดยอนุโลม ไปจนกวาจะสําเร็จการศึกษา
ขอ ๓ ใหยกเลิกระเบียบสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ วาดวย การศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต พ.ศ.
๒๕๓๔ และฉบับที่แกไขเพิ่มเติม
บรรดาขอบังคับ ระเบียบ คําสั่ง หรือประกาศอื่นใดที่ขัดหรือแยงกับความในระเบียบนี้ ใหใชระเบียบนี้แทน
ขอ ๔ ในระเบียบนี้
“มหาวิทยาลัย”
หมายความวา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ
“อธิการบดี”
หมายความวา
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ
“คณะ/วิทยาลัย”
หมายความวา
หนวยงานจัดการศึกษาในมหาวิทยาลัย
“ภาควิชา”
หมายความวา
หนวยงานสังกัดคณะ/วิทยาลัยในมหาวิทยาลัย
“คณบดี/ผูอํานวยการ”หมายความวา
คณบดีหรือผูอํานวยการของคณะ/วิทยาลัยทีร่ ับผิดชอบ
การจัดการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต
“นักศึกษา”
หมายความวา ผูเขารับการศึกษาในมหาวิทยาลัยระดับปริญญาบัณฑิตที่
ไดขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษาเรียบรอยแลว
“ศึกษาครบหนวยกิตตามหลักสูตร” หมายความวา การลงทะเบียนวิชาเรียนครบหนวยกิตและสอบผานทุก
รายวิชาตามโครงสรางของหลักสูตรในสาขาวิชานั้น ๆ
รวมถึงการไดรบั คาระดับคะแนนการวัดผลโครงงานพิเศษ
หรือปริญญานิพนธยังไมสิ้นสุด (Ip) ดวย
ขอ ๕ นักศึกษาตองปฏิบัติตามแนวปฏิบัติ คําสั่ง ขอบังคับ หรือระเบียบอื่น ๆ ของคณะ/วิทยาลัย หรือ
มหาวิทยาลัย ที่ไมขัดหรือแยงกับระเบียบนี้
ขอ ๖ ใหอธิการบดีเปนผูรักษาการตามระเบียบนีแ้ ละใหมีอํานาจในการออกระเบียบ ประกาศ หรือคําสั่งเพื่อปฏิบตั ิ
ใหเปนไปตามระเบียบนี้ กรณีมีปญ
 หาในการวินิฉยั หรือการตีความ เพื่อปฏิบัติตามระเบียบนี้ ใหอธิการบดีเปนผูม ีอาํ นาจใน
การวินิฉัยชี้ขาด
หมวดที่ ๑
การรับเขาศึกษา
ขอ ๗ คุณวุฒิและคุณสมบัติของผูส มัครเขาเปนนักศึกษา
(๑) ตองเปนผูทสี่ นับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยทีม่ ีพระมหากษัตริยเ ปนพระประมุขอยางบริสุทธิ์ใจ
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(๒) สําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๖ หรือประกาศนียบัตรอื่นใดที่มหาวิทยาลัยเทียบเทา หรือระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ตามที่มหาวิทยาลัยกําหนดในแตละสาขาวิชา
(๓) เปนผูม ีความประพฤติดี เรียบรอย แตงกายสุภาพ และรับรองตอมหาวิทยาลัยวาจะปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ
ขอบังคับและคําสัง่ ของมหาวิทยาลัยโดยเครงครัด
(๔) ไมมีชื่อในทะเบียนเปนนิสิตหรือนักศึกษาของมหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษาชั้นสูงอื่น ๆ ยกเวน
มหาวิทยาลัยเปด
(๕) ไมเปนผูเ คยตองโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตความผิดลหุโทษหรือความผิดที่ไดกระทํา
โดยประมาท
(๖) ไมเปนโรคติดตออยางรายแรง โรคจิตฟนเฟอน โรคที่สังคมรังเกียจ หรือเปนโรคสําคัญที่จะเปนอุปสรรคตอ
การศึกษา
(๗) มีผูปกครองหรือผูอุปการะรับรองวาจะอุดหนุนคาธรรมเนียม คาบํารุงและคาใชจายตาง ๆ ที่เกีย่ วกับการศึกษา
ไดตลอดระยะเวลาที่ศึกษา
(๘) ตองเปนผูท อี่ ยูในประเทศไทยอยางถูกตองตามกฎหมาย
(๙) เปนผูทมี่ ีคณ
ุ สมบัติอนื่ ๆ ตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
หากปรากฏในภายหลังวาผูสมัครขาดคุณสมบัติตามขอ ๗ (๑) – ๗ (๙) ขอใดขอหนึ่งอยูกอนทําการสมัคร
สอบคัดเลือก จะถูกตัดสิทธิ์ในการสอบคัดเลือกครัง้ นั้น ๆ และแมจะไดขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเรียบรอยแลว
และไมไดเปลี่ยนสถานภาพจากเดิมไปเปนอยางอื่น จะถูกถอนสภาพจากการเปนนักศึกษาทันที
ขอ ๘ การรับเขาเปนนักศึกษา
ผูสมัครเขาเปนนักศึกษาจะตองผานการสอบคัดเลือกตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด รายละเอียดตาง ๆ จะประกาศให
ทราบเปนคราว ๆ ไป แตในกรณีที่มเี หตุผลความจําเปนเปนกรณีพิเศษ เพื่อประโยชนของทางราชการ มหาวิทยาลัยอาจ
คัดเลือกบุคคลทีม่ ีคุณสมบัติครบถวนตามขอ ๗ เขาเปนนักศึกษาพิเศษตามนโยบายมหาวิทยาลัยก็ได นักศึกษาพิเศษอาจจะ
เปนผูม ีความประสงคเขาศึกษาโดยไมขอรับปริญญา
หรือตองการศึกษาเพื่อขอโอนหนวยกิตไปยังมหาวิทยาลัยหรือ
สถาบันอุดมศึกษาที่ตนสังกัด ทั้งนี้ ใหเปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัย
ขอ ๙ การชําระเงินและการขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษา
ผูผานการสอบคัดเลือกหรือคัดเลือกและยืนยันสิทธิ์เพื่อเขาเปนนักศึกษา ตองชําระเงินคาธรรมเนียมการศึกษา
คาลงทะเบียนวิชาเรียนและคาธรรมเนียมอื่น ๆ ตามวัน เวลาที่มหาวิทยาลัยประกาศใหดําเนินการและตองนําหลักฐานการชําระ
เงินพรอมหลักฐานอื่น ๆ สําหรับการขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษาไปขึ้นทะเบียนดวยตนเองตามวัน เวลาและสถานที่ที่มหาวิทยาลัย
ประกาศใหทราบและปฏิบัติ
ขอ ๑๐ มหาวิทยาลัยอาจจะอนุมัติใหผสู ําเร็จการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิตในสาขาวิชาหนึ่งของมหาวิทยาลัยเขา
ศึกษาตอเพื่อรับปริญญาในอีกสาขาวิชาหนึ่งที่มีวิชาพื้นฐานคลายคลึงกันได
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจํา
คณะที่นักศึกษาผูนั้นประสงคจะเขาศึกษาตอ มีมติเห็นชอบใหรบั เขาศึกษาตามเงื่อนไขโดยใหภาควิชานั้น ๆ เปนผูกําหนด
จํานวนวิชาและระยะเวลาที่นักศึกษานั้นตองเรียนเพิ่มเติม
ขอ ๑๑ การลงทะเบียนระหวางมหาวิทยาลัยของรัฐ
นักศึกษาอาจลงทะเบียนเรียนระหวางมหาวิทยาลัยปดของรัฐไดเมือ่ รองขอใหมีการพิจารณารายละเอียดในหลักสูตร
ซึ่งอยูใ นดุลยพินจิ ของภาควิชา คณะกรรมการประจําคณะ/วิทยาลัยและอธิการบดีของทั้งสองสถาบันการศึกษาเปนผูอ นุมัติ
โดยถือเกณฑการพิจารณาอนุมัติ ดังนี้
(๑) รายวิชาที่หลักสูตรกําหนด มิไดเปดสอนในมหาวิทยาลัยในภาคการศึกษาและปการศึกษานั้นดวยเหตุผลตาง ๆ
(๒) รายวิชาที่สถาบันหรือมหาวิทยาลัยอื่นเปดสอน ตองมีเนือ้ หาที่เทียบเคียงกันได หรือมีเนือ้ หาสาระครอบคลุม
ไมนอ ยกวาสามในสี่ของรายวิชาในหลักสูตร
(๓) ใหนําหนวยกิตและผลการศึกษาของรายวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียนขามสถาบันหรือมหาวิทยาลัยไปเปนสวนหนึ่ง
ของการประเมินผลการศึกษาตามหลักสูตรที่นักศึกษากําลังศึกษาอยู
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(๔) นักศึกษาตองเปนผูร ับผิดชอบคาลงทะเบียนและคาธรรมเนียมอื่น ๆ ตามที่สถาบันหรือมหาวิทยาลัยที่นักศึกษาไป
เรียนนัน้ กําหนด
(๕) นักศึกษาตองลงทะเบียนรักษาสภาพนักศึกษากรณีไมมรี ายวิชาลงทะเบียน ณ มหาวิทยาลัย
หมวดที่ ๒
ระบบการศึกษาและการลงทะเบียนเรียน
ขอ ๑๒ ระบบการศึกษา
(๑) มหาวิทยาลัยใชระบบการศึกษาแบบทวิภาค โดยปการศึกษาหนึ่งแบงออกเปน ๒ ภาคการศึกษาปกติ คือ
ภาคการศึกษาตนและภาคการศึกษาปลาย มีระยะเวลาการศึกษาในแตละภาคเปนระยะเวลาไมนอยกวา ๑๕ สัปดาห และอาจมี
ภาคการศึกษาฤดูรอนตอจากภาคการศึกษาปลายอีก ๑ ภาคก็ได มีระยะเวลาการศึกษาประมาณ ๖ สัปดาห ทั้งนี้ตองมีชั่วโมง
เรียนในแตละรายวิชาเทากับชั่วโมงเรียนในภาคการศึกษาปกติ
(๒) การคิดหนวยกิต
“หนวยกิต” หมายถึง หนวยทีใ่ ชแสดงภาระการศึกษาในแตละรายวิชาโดยมีหลักเกณฑดังนี้
ก. รายวิชาภาคทฤษฎีที่ใชเวลาบรรยาย หรืออภิปรายปญหาไมนอยกวา ๑๕ ชั่วโมงตอภาคการศึกษาปกติ
ใหมีคาเทากับ ๑ หนวยกิต
ข. รายวิชาภาคปฏิบัติรวมถึงรายวิชาโครงงานหรือรายวิชาโครงงานพิเศษทีใ่ ชเวลาฝกหรือทดลองไมนอยกวา
๓๐ ชั่วโมงตอภาคการศึกษาปกติ ใหมีคาเทากับ ๑ หนวยกิต
ค. การฝกงานหรือการฝกภาคสนาม ที่ใชเวลาฝกไมนอ ยกวา ๔๕ ชั่วโมงตอภาคการศึกษาปกติ ใหมีคา
เทากับ ๑ หนวยกิต
ง. การทํากิจกรรมการเรียนอื่นใดตามที่ไดรับมอบหมายที่ใชเวลาทํากิจกรรมนั้น ๆ ไมนอ ยกวา ๔๕ ชั่วโมงตอ
ภาคการศึกษาปกติ ใหมีคาเทากับ ๑ หนวยกิต
ขอ ๑๓ การลงทะเบียนเรียน
(๑) กําหนดวันและวิธีการลงทะเบียนในแตละภาคเรียนใหเปนไปตามประกาศของของมหาวิทยาลัย หากนักศึกษา
ไมลงทะเบียนตามกําหนด นักศึกษาจะไมมีสิทธิเ์ ขาสอบ (กลางภาคและปลายภาค) ในภาคเรียนนัน้
(๒) นักศึกษาตองลงทะเบียนวิชาเรียนตามหลักสูตรดังตอไปนี้
ก. วิชาที่นับหนวยกิตและนํามาคิดคาระดับคะแนนเฉลี่ย
ข. วิชาที่ไมนับหนวยกิต แตเปนวิชาที่บังคับในหลักสูตร
ค. วิชาที่มหาวิทยาลัยกําหนดใหเรียนหรือฝกโดยไมนับหนวยกิตให
ง. วิชาที่มีหนวยกิต แตไมใหคาระดับคะแนน ถาหากผลการเรียนหรือการฝกเปนทีพ่ อใจจะได S หากผลการเรียนหรือการฝก
เปนทีไ่ มพอใจจะได U และนับหนวยกิตสําหรับการจบหลักสูตร แตไมนําหนวยกิตไปคิดคาระดับคะแนนเฉลี่ย
(๓) ในภาคการศึกษาปกติ นักศึกษาตองลงทะเบียนวิชาเรียนดังนี้
ก. วิชาปฏิบัติ ตองลงทะเบียนวิชาเรียนใหครบตามจํานวนหนวยกิตที่เปดสอน ในภาคการศึกษานั้น
ข. การลงทะเบียนวิชาเรียนทั้งวิชาทฤษฎีและวิชาปฏิบัติ ใหถอื ปฏิบัติตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี นักศึกษาภาคปกติลงทะเบียนไมต่ํากวา ๙ หนวยกิตแตไมเกิน ๒๒ หนวยกิต นักศึกษาภาคค่ําลงทะเบียน
ไมต่ํากวา ๖ หนวยกิต แตไมเกิน ๑๘ หนวยกิต
ค. กรณีจํานวนหนวยกิตที่เหลือในหลักสูตรมีจํานวนต่ํากวาที่กําหนดในขอ ๑๓ (๓) ข. นักศึกษาสามารถ
ลงทะเบียนต่ํากวาที่กําหนดได
(๔) การลงทะเบียนเพือ่ รักษาสถานภาพนักศึกษา
กรณีทนี่ ักศึกษาไมมีรายวิชาทีจ่ ะลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาปกติตองดําเนินการขอรักษาสถานภาพนักศึกษา
และชําระเงินคารักษาสถานภาพภายใน ๑๕ วัน นับตั้งแตวันเปดภาคการศึกษามิฉะนัน้ จะพนสภาพการเปนนักศึกษาตามขอ
๒๖ (๘) และใหนับระยะเวลาที่ขอรักษาสถานภาพรวมอยูใ นระยะเวลาการศึกษา
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(๕) ในภาคการศึกษาฤดูรอน นักศึกษาจะลงทะเบียนไดไมเกิน ๖ หนวยกิต
(๖) นักศึกษาที่ลงทะเบียนโครงงานพิเศษหรือปริญญานิพนธแตไมสามารถประเมินผลภายในภาคการศึกษาที่
ลงทะเบียน ตองปฏิบัติดังนี้
ก. ใหงานทะเบียนและสถิตินักศึกษา บันทึกการวัดผลโครงงานพิเศษหรือปริญญานิพนธยังไมสนิ้ สุด
(In-progress) ตอทายวิชาและดําเนินการประเมินผลการศึกษาประจําภาค แลวจําแนกสภาพนักศึกษาไดตามปกติ โดยไมนํา
หนวยกิตของวิชาที่บันทึกการวัดผลโครงงานพิเศษหรือปริญญานิพนธยังไมสิ้นสุด (In-progress) มาคิดคาระดับคะแนนประจํา
ภาค
ข. การประเมินผลวิชาโครงงานพิเศษหรือปริญญานิพนธที่บันทึกการวัดผลโครงงานพิเศษหรือปริญญานิพนธยัง
ไมสิ้นสุด (In-progress) ตอทายวิชาไวใหทําการประเมินผลและอนุมัติผลการศึกษาในภาคการศึกษาที่สงคะแนน
ค. กรณีลงทะเบียนวิชาเรียนครบทุกวิชาตามหลักสูตรแลว นักศึกษาตองลงทะเบียนรักษาสภาพโครงงานพิเศษ
หรือปริญญานิพนธในภาคการศึกษาปกติถัดไป หรือภาคฤดูรอ นทีค่ าดวาจะสําเร็จการศึกษา
ขอ ๑๔ การขอเพิ่ม เปลี่ยน หรือถอนวิชาเรียน
(๑) นักศึกษาซึ่งลงทะเบียนเรียนวิชาใดไว หากจะขอเปลีย่ นหรือเพิ่มวิชาเรียนใหทาํ ไดภายใน ๓ สัปดาห นับตั้งแต
วันเปดภาคการศึกษา การคิดคาระดับคะแนนเฉลี่ยใหคิดแตเฉพาะหนวยกิตของวิชาที่เลือกเรียนใหม
(๒) นักศึกษาซึ่งลงทะเบียนเรียนวิชาใดไว หากตองการถอนวิชานัน้ ใหถอนไดภายใน ๑๒ สัปดาห นับตั้งแตวันเปด
ภาคการศึกษาสําหรับภาคการศึกษาปกติ หรือภายใน ๒ สัปดาห นับตั้งแตวันเปดภาคการศึกษาสําหรับภาคการศึกษาฤดูรอน
กรณีนักศึกษาถอนวิชาเรียนเมื่อพนกําหนดดังกลาว ใหไดรับเกรด W
ขอ ๑๕ การโอนผลการเรียน
(๑) คุณสมบัติของผูขอเทียบโอน
มหาวิทยาลัยจะอนุมัตใิ หมีการเทียบโอนผลการเรียนจากการศึกษาในระบบการศึกษานอกระบบ และ/หรือ
การศึกษาตามอัธยาศัยเฉพาะผูท ี่มคี ุณสมบัติดังตอไปนี้
ก. มีคุณวุฒแิ ละคุณสมบัติตามขอ ๗ แหงระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ วาดวย
การศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต พ.ศ. ๒๕๕๒
ข. ผานการสอบคัดเลือกตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด และขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเรียบรอยแลว
ค. รายวิชาที่นํามาขอเทียบโอน ตองมีคะแนนหรือผลการประเมินไมต่ํากวา C หรือ ๒.๐๐ หรือเทียบเทา
ง. ผลการเรียนจากการศึกษาในระบบหรือหลักฐานแสดงความรูและประสบการณจากการศึกษานอกระบบ และ/
หรือการศึกษาตามอัธยาศัยตองมีอายุไมเกิน ๓ ป นับจากวันสิ้นสุดภาคการศึกษาของรายวิชาที่ขอเทียบโอน หรือวันสุดทายของ
ประสบการณที่ยนื่ ขอรับการประเมิน
จ. ไดรับอนุมัติการเทียบโอนรายวิชากอนการอนุมตั ิผลการศึกษาในรายวิชาที่ขอเทียบโอน
(๒) การดําเนินการขอเทียบโอน
นักศึกษาที่ประสงคจะขออนุมัติการเทียบโอนรายวิชาและผลการเรียน ใหดําเนินการดังนี้
ก. แจงความจํานงถึงงานทะเบียนและสถิตินักศึกษา กองบริการการศึกษา ภายใน ๑๕ วัน นับจากวันเปดภาค
การศึกษาที่ประสงคจะยื่นคํารองขอเทียบโอน
ข. ผลการเรียนจากการศึกษาในระบบ อาทิ ระเบียนผลการเรียน (Transcript) และรายละเอียดเนื้อหาวิชาที่ได
เรียนไปแลวใหตดิ ตอสถาบันเดิมจัดสงมายังมหาวิทยาลัยโดยตรง
ค. หลักฐานแสดงความรูและประสบการณจากการศึกษานอกระบบ และ/หรือการศึกษาตามอัธยาศัย นักศึกษา
เปนผูน ําสงดวยตนเองที่ภาควิชา
(๓) การเทียบโอนผลการเรียนระหวางการศึกษาในระบบ
ก. การเทียบโอนของนักศึกษาทีเ่ คยศึกษาในมหาวิทยาลัย
๑. รายวิชาเดิมที่ขออนุมัตเิ ทียบโอนตองมีเนือ้ หาวิชาอยูในระดับเดียวกัน และมีปริมาณเทากันหรือไมนอย
กวารายวิชาในหลักสูตรใหม
๒. นักศึกษาสามารถเทียบโอนรายวิชาไดไมเกิน ๑ ใน ๓ ของจํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร
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ข. การเทียบโอนของนักศึกษาที่กาํ ลังศึกษาในมหาวิทยาลัยหรือตางสถาบัน
๑. ตองศึกษาอยูในสถาบันอุดมศึกษาเดิมมาแลวไมนอ ยกวา ๒ ภาคการศึกษาปกติโดยไมนับภาคการศึกษา
ที่ลาพัก มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไมนอ ยกวา ๒.๕๐
๒. มีรายวิชาที่ไดเรียนมาแลวจากสถาบันเดิมเทียบไดกับรายวิชาในมหาวิทยาลัย ตามแผนกําหนด
การศึกษาของสาขาวิชาที่รับโอนมาไดเปนหนวยกิตสะสมไมนอ ยกวา ๓๐ หนวยกิต และจะตองโอนมาศึกษาในสาขาวิชา
เดียวกันกับสาขาวิชาที่กําลังศึกษาอยูในสถาบันอุดมศึกษาเดิมหรือสาขาวิชาที่ใกลเคียงกันโดยไดรับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการประจําคณะ/วิทยาลัย
๓. รายวิชาที่ขอเทียบโอนตองมีเนือ้ หาสาระครอบคลุมไมนอ ยกวาสามในสี่ของรายวิชาที่ขอเทียบโอน
๔. รายวิชาเดิมที่จะพิจารณาเทียบโอนหนวยกิตจะกระทําไดไมเกินครึ่งหนึ่งของจํานวนหนวยกิต รวมของ
หลักสูตรที่รับโอน
๕. ใหคณะ/วิทยาลัยเปนผูกําหนดเวลาการประเมิน ระยะเวลาที่ใชในการประเมิน และแจงผลการประเมิน
ใหนักศึกษาทราบโดยจัดทําเปนประกาศคณะ/วิทยาลัย
(๔) การเทียบโอนความรูและการใหหนวยกิตจากการศึกษานอกระบบ และ/หรือการศึกษาตามอัธยาศัยเขาสู
การศึกษาในระบบ
ก. ตองผานการทดสอบในรายวิชาที่ขอเทียบโอน โดยคณะ/วิทยาลัยจัดใหมีการทดสอบ หรือผานการทดสอบ
จากหนวยงานทีม่ หาวิทยาลัยเห็นชอบ หรือประเมินจากแฟมสะสมผลการเรียนรู โดยพิจารณาจากความรู และจาก
ประสบการณที่เสนอใหประเมิน รวมทั้งการประเมินจากการสัมภาษณ
ข. การบันทึกผลการเรียนใหบนั ทึกการไดหนวยกิตตามวิธีการประเมินดังนี้ จากการทดสอบมาตรฐาน
(Standardized tests) ใหบันทึก “CS” (Credits from Standardized test) จากการทดสอบที่ไมใชการทดสอบมาตรฐาน (NonStandardized test) ใหบันทึก “CE” (Credits from exam) การศึกษา/อบรมที่จัดโดยหนวยงานอื่นที่ไมใชสถาบันอุดมศึกษา
(Evaluation of Non-sponsored training) ใหบันทึก “CT” (Credits from training) จากการเสนอแฟมสะสมผลงาน (Portfolio)
ใหบันทึก “CP” (Credits from portfolio)
ค. ใหคณะ/วิทยาลัยแตงตั้งคณะกรรมการผูเชีย่ วชาญในรายวิชาหรือกลุมรายวิชาทีน่ ักศึกษาขอเทียบโอนผล
การเรียนเปนผูพจิ ารณา แลวเสนอผลการพิจารณาเปนคาระดับคะแนนใหคณะกรรมการประจําคณะ/วิทยาลัยใหความเห็นชอบ
ง. คณะกรรมการสภาวิชาการพิจารณาอนุมัติการเทียบโอนผลการเรียน โดยใหเทียบโอนเขาศึกษาไดไมเกิน
กวาชั้นป และภาคการศึกษาที่ไดรับอนุญาตใหมีนกั ศึกษาเรียนอยูตามหลักสูตรที่ไดรบั ความเห็นชอบแลว
จ. การเทียบโอนรายวิชา ใหนับหนวยกิตไดรวมกันไมเกินครึ่งหนึง่ ของจํานวนหนวยกิตรวมของหลักสูตรที่รับ
โอน
(๕) การนับระยะเวลาการศึกษา
นักศึกษาที่ไดรับอนุมัติใหเทียบโอน สามารถศึกษาไดไมเกินระยะเวลาสองเทาของหลักสูตร กรณีโอนมาจาก
สถาบันเดิมใหนบั ระยะเวลาการศึกษาจากสถาบันเดิมรวมดวย
(๖) การนับหนวยกิตและการคิดแตมระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม
ใหนับหนวยกิตรายวิชาที่เทียบโอนเปนหนวยกิตสะสมเพื่อใหครบตามหลักสูตร แตไมนํามาคํานวณแตมระดับ
คะแนนเฉลี่ยสะสมเดิม
(๗) การใหปริญญาเกียรตินิยม
นักศึกษาที่เทียบโอนไมมีสิทธิไดรับเกียรตินยิ ม
(๘) การชําระเงิน
นักศึกษาจะตองชําระเงินคาธรรมเนียมการโอนหนวยกิตและรายวิชาที่ไดรับอนุมตั ิเทียบโอนตามระเบียบของ
มหาวิทยาลัย
ขอ ๑๖ เวลาเรียน
(๑) นักศึกษาซึ่งมีเวลาเรียนวิชาใดต่ํากวารอยละ ๘๐ ใหถอื วาไมมสี ิทธิ์สอบและตกในวิชานั้น [Fa] (ตกเนื่องจากเวลา
เรียนไมพอ) การคิดคาระดับคะแนนเฉลีย่ ใหนําหนวยกิตของวิชานั้นไปคิดดวย
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(๒) นักศึกษาซึง่ ขาดสอบวิชาใดโดยไมมเี หตุผลสมควร ใหถือวาตกในวิชานั้น [Fe] (ตกเนือ่ งจากขาดสอบ) การคิด
คาระดับคะแนนเฉลี่ยใหนําหนวยกิตของวิชานั้นไปคิดดวย
หมวดที่ ๓
การวัดผลการศึกษาและสภาพการเปนนักศึกษา
ขอ ๑๗ ระบบการวัดผลการศึกษา
(๑) ใหกําหนดคาระดับคะแนนเปนสัญลักษณตัวอักษร และในการคิดคาระดับคะแนนเฉลี่ยใหเทียบคาตัวอักษรเปน
แตมดังตอไปนี้
สัญลักษณ
แตม
ความหมาย
A
๔.๐
ดีเลิศ (Excellent)
B+
๓.๕
ดีมาก (Very Good)
B
๓.๐
ดี (Good)
C+
๒.๕
คอนขางดี (Above Average)
C
๒.๐
พอใช (Average)
D+
๑.๕
เกือบพอใช (Below Average)
D
๑.๐
ออน (Poor)
F
๐
ตก (Failure)
Fa
๐
ตกเนื่องจากเวลาเรียนไมพอ ไมมสี ิทธิ์สอบ
(Failed, Insufficient Attendance)
Fe
0
ตกเนื่องจากขาดสอบ
(Failed, Absent from Examination)
Ip
การวัดผลโครงงานพิเศษหรือปริญญานิพนธยังไมสนิ้ สุด (In-progress)
I
ไมสมบูรณ (Incomplete)
S
พอใจ (Satisfactory)
U
ไมพอใจ (Unsatisfactory)
W
ขอถอนวิชาเรียนหลังกําหนด
(Withdrawal)
(๒) ใหมีการวัดผลการศึกษาปลายภาคการศึกษา ๑ ครั้ง และควรมีการสอบกลางภาคการศึกษาครัง้ หนึ่งดวย
(๓) ใหคณะกรรมการประจําคณะ/วิทยาลัยพิจารณาผลของการวัดผลการศึกษาทุกภาคการศึกษา โดยมีคณบดี/
ผูอํานวยการเปนผูลงนามอนุมัติผลการวัดผลการศึกษาและพิจารณาเสนอตอสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติปริญญา
(๔) ใหคณะ/วิทยาลัยเก็บกระดาษคําตอบในการวัดผลการศึกษาไวอยางนอย ๑ ภาคการศึกษานับแตวันประกาศผล
การศึกษา เมื่อพนกําหนดนี้แลวใหคณบดี/ผูอ ํานวยการสั่งทําลายได
ขอ ๑๘ การคิดคาระดับคะแนนเฉลี่ย
(๑) ใหคูณหนวยกิตดวยแตมของคาระดับคะแนนเปนรายวิชาแลวรวมกันเขาดวยกัน หารดวยจํานวนหนวยกิต
รวมทุกวิชา ใหมีทศนิยม ๒ ตําแหนงไมปดเศษ วิชาใดที่นักศึกษาเรียนซ้ําหรือเรียนแทน ใหนําหนวยกิตของวิชานั้นไปคิดดวย
ทุกครั้ง
(๒) ใหคิดคาระดับคะแนนเฉลีย่ เปน ๒ ประเภท ดังนี้
ก. คาระดับคะแนนเฉลี่ยประจําภาคการศึกษา คือคาระดับคะแนนเฉลี่ยที่คิด จากผลการศึกษาของนักศึกษาใน
แตละภาคการศึกษา
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ข. คาระดับคะแนนเฉลีย่ สะสม คือคาระดับคะแนนเฉลีย่ ที่คิดจากผลการศึกษาของนักศึกษาตั้งแตเริ่ม
เขาศึกษาจนถึงภาคการศึกษาที่กําลังคิดคาระดับคะแนน
ขอ ๑๙ การเรียนซ้ําวิชาเรียน
(๑) นักศึกษาที่สอบตกวิชาใดวิชาหนึ่งตองเรียนซ้ําวิชานั้น หรือเลือกเรียนวิชาใดวิชาหนึ่งที่ภาควิชาอนุมัติตาม
หลักเกณฑที่กําหนด
(๒) นักศึกษาที่มีผลการเรียนในรายวิชาต่ํากวาพอใช (C หรือ ๒.๐๐) อาจขอเรียนซ้ําในรายวิชานัน้ ไดโดยไดรับอนุมตั ิ
จากภาควิชากอนการลงทะเบียนวิชาเรียน ในการคิดคาระดับคะแนนเฉลี่ยใหนําหนวยกิตและคาระดับคะแนนทีไ่ ดมารวมดวยทุก
ครั้ง
ขอ ๒๐ การใหคาระดับคะแนน I (Incomplete)
(๑) การใหคาระดับคะแนน I จะกระทําไดในกรณีตอ ไปนี้
ก. นักศึกษามีเวลาเรียนครบเกณฑในขอ ๑๖ (๑) แตไมไดเขาสอบในบางรายวิชาหรือทั้งหมดไดเพราะปวยกอน
สอบ โดยปฏิบัติถูกตองตามขอ ๒๘ (๑) ก.
และคณบดี/ผูอํานวยการพิจารณาประกอบความเห็นชอบจากอาจารยผูสอน
รายวิชานั้นเห็นสมควรอนุมัตเิ พราะการศึกษาของนักศึกษาผูนั้นขาดเนื้อหาเพียงเล็กนอย
ข. นักศึกษาปวยระหวางสอบ เปนเหตุใหไมสามารถเขาสอบในรายวิชาหรือทั้งหมดได โดยปฏิบัติถูกตองตาม
ขอ ๒๘ (๑) ข. และไดรับอนุมัตจิ ากคณบดี/ผูอํานวยการ
ค. นักศึกษาขาดสอบโดยเหตุอันพนวิสัย และคณบดี/ผูอํานวยการอนุมัติ
ง. นักศึกษาทํางานที่เปนสวนประกอบการศึกษายังไมสมบูรณ และอาจารยผูสอนเห็นสมควรใหรอผลการศึกษา
ใหแจงการใหคะแนน I (ไมสมบูรณ) มาพรอมกับผลการศึกษาของนักศึกษาอืน่ ทีล่ งทะเบียนเรียนรายวิชานั้น
(๒) นักศึกษาที่ไดคาระดับคะแนน I (ไมสมบูรณ) จะตองแกไขเปลี่ยนแปลงใหเสร็จสิ้นภายใน ๓๐ วัน นับจาก
วันอนุมัตผิ ลการศึกษาประจําภาค ถาหากพนกําหนดเวลาแลวนักศึกษาผูใดยังมีคาระดับคะแนน I (ไมสมบูรณ)อยูใ หนาย
ทะเบียนเปลี่ยนคาระดับคะแนน I (ไมสมบูรณ) เปน F (ตก) หรือ U (ไมพอใจ) โดยอัตโนมัติ
ขอ ๒๑ การศึกษาโดยไมวัดผล
(๑) นักศึกษาอาจขอคําแนะนําจากอาจารยที่ปรึกษาเพื่อลงทะเบียนวิชาเรียนเปนพิเศษโดยไมขอวัดผล [Audit]
รายวิชาใดวิชาหนึ่งที่อยูนอกหลักสูตรเพื่อเปนการเสริมความรูไ ดโดยไดรับอนุญาตจากอาจารยผูสอนรายวิชานั้น
(๒) นักศึกษาจะตองชําระเงินตามระเบียบของมหาวิทยาลัยและจะตองระบุในคํารองลงทะเบียนวิชาเรียนดวยวาเรียน
วิชาใดเปนพิเศษโดยไมขอวัดผล [Audit] และเมือ่ ลงทะเบียนแลวจะขอเปลี่ยนแปลงเปนการศึกษาโดยวัดผลในภายหลังไมได
เวนแตในกรณีทนี่ ักศึกษาเปลี่ยนโอนสาขาวิชา และลักษณะวิชานั้นเปนวิชาที่กําหนดไวในหลักสูตรใหมีการวัดผล
(๓) การขอลงทะเบียนวิชาเรียนโดยไมวัดผล ใหกระทําในชวงกําหนดเวลาของการเพิ่มวิชาเรียน และนับหนวยกิตของ
รายวิชาที่ศึกษาโดยไมวัดผล [Audit] รวมกับหนวยกิตรายวิชาอืน่ ๆ ในการคิดจํานวนหนวยกิตสูงสุดที่นักศึกษาลงทะเบียนดวย
แตไมนับรวมเปนจํานวนหนวยกิตต่ําสุดที่ลงทะเบียนเรียนในแตละภาคการศึกษา
(๔) การเรียนวิชาเรียนเปนพิเศษโดยไมนับหนวยกิตนี้ ไมมีการวัดผลและใหมหาวิทยาลัยบันทึกอักษร AU ใน
ระเบียนการศึกษาไดเมื่ออาจารยผสู อนรายวิชาวินจิ ฉัยวานักศึกษาไดเรียนดวยความตั้งใจและมีเวลาเรียนครบตามขอ ๑๖ และ
อาจารยผูสอนแจงผลการเรียน AU ในการสงคะแนนของวิชานั้นดวย
ขอ ๒๒ การจําแนกสภาพของนักศึกษา
สภาพนักศึกษามี ๒ ประเภท คือ นักศึกษาสภาพปกติและนักศึกษาสภาพวิทยาทัณฑ
(๑) นักศึกษาสภาพปกติ ไดแก นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนเปนภาคเรียนแรกหรือนักศึกษาที่สอบไดคาระดับ
คะแนนเฉลี่ยไมตา่ํ กวา ๒.๐๐
(๒) นักศึกษาสภาพวิทยาทัณฑ ไดแก นักศึกษาที่สอบไดคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไมถึง ๒.๐๐
นักศึกษาสภาพวิทยาทัณฑ ตองไปรับทราบวิทยาทัณฑทภี่ าควิชา และใหลงทะเบียนไดไมเกิน ๓ ใน ๔ ของ
หนวยกิตรวมในภาคเรียนถัดไป หรืออยูในดุลยพินิจของภาควิชา นักศึกษาสภาพวิทยาทัณฑ จะพนสภาพวิทยาทัณฑเมื่อไดรับ
คาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา ๒.๐๐
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ขอ ๒๓ ฐานะชัน้ ปของนักศึกษา
การกําหนดฐานะชั้นปของนักศึกษา ใหเทียบจากจํานวนสัดสวนระหวางหนวยกิตที่สอบไดกับหนวยกิตรวมของ
หลักสูตรทั้งหมดใหถือเกณฑดังนี้
(๑) สอบไลได ๑ - ๓๔ หนวยกิต ใหเทียบเปนนักศึกษาชั้นปที่ ๑
(๒) สอบไลได ๓๕ - ๖๘ หนวยกิต ใหเทียบเปนนักศึกษาชั้นปที่ ๒
(๓) สอบไลได ๖๙ - ๑๐๒ หนวยกิต ใหเทียบเปนนักศึกษาชั้นปที่ ๓
(๔) สอบไลได ๑๐๓ - ๑๓๖ หนวยกิต ใหเทียบเปนนักศึกษาชั้นปที่ ๔
(๕) สอบไลได ๑๓๗ หนวยกิตขึน้ ไป ใหเทียบเปนนักศึกษาชั้นปที่ ๕
ขอ ๒๔ ระยะเวลาที่ใชสําหรับหลักสูตร
นักศึกษาตองใชระยะเวลาศึกษาไมเกินสองเทาของระยะเวลาตามแผนการศึกษาทีร่ ะบุไวในหลักสูตรสาขาวิชานั้น ๆ
การนับระยะเวลาการศึกษา ใหนับตั้งแตการเขาศึกษา โดยใหนับรวมระยะเวลาการศึกษาภาคฤดูรอน การลาพัก
การศึกษา หรือการถูกสั่งพักการศึกษาดวย
ขอ ๒๕ การลงโทษนักศึกษาผูกระทําผิด
(๑) การทุจริตในการสอบ
นักศึกษาซึ่งกระทําผิด หรือรวมกระทําผิดระเบียบการสอบในการสอบประจําภาคหรือการสอบระหวางภาคอยาง
ชัดแจง ใหคณะกรรมการประจําคณะ/วิทยาลัยพิจารณาลงโทษสถานใดสถานหนึ่งดังตอไปนี้
ก. ใหตกในรายวิชาที่ทุจริต
ข. ใหตกในรายวิชาที่ทุจริต และใหพักการศึกษานักศึกษาผูนนั้ ในภาคการศึกษาปกติถัดไปอยางนอยอีก ๑ ภาค
การศึกษา
ค. ใหตกในรายวิชาที่ทุจริต รวมทั้งไมพิจารณาผลการศึกษาในภาคการศึกษา ที่นักศึกษากระทําการทุจริตและให
สั่งพักการศึกษานักศึกษาผูนนั้ ในภาคการศึกษาปกติถัดไปอยางนอย ๑ ภาคการศึกษา
ง. ใหพนสภาพการเปนนักศึกษา
(๒) นักศึกษาที่กระทําความผิดอืน่ ๆ มหาวิทยาลัยจะพิจารณาใหไดรับโทษตามควรแกความผิดนั้น
(๓) ใหนับระยะเวลาที่นักศึกษาถูกสั่งพักการศึกษา เขาเปนระยะเวลาการศึกษาสําหรับหลักสูตรสาขาวิชานั้นดวย
(๔) นักศึกษาทีถ่ ูกสั่งพักการศึกษา
จะตองชําระคารักษาสถานภาพการเปนนักศึกษาทุกภาคการศึกษาภายใน
ระยะเวลาที่กําหนดตามระเบียบของมหาวิทยาลัย มิฉะนัน้ จะตองพนสภาพการเปนนักศึกษา
ขอ ๒๖ การพนสภาพการเปนนักศึกษา
นักศึกษาจะพนสภาพการเปนนักศึกษาในกรณีดังตอไปนี้
(๑) ตาย
(๒) ศึกษาครบตามหลักสูตรและไดรับปริญญาบัตร ตามขอ ๓๔
(๓) ไดรับอนุมัตจิ ากคณบดี/ผูอํานวยการใหลาออก
(๔) ถูกสั่งใหพนสภาพการเปนนักศึกษา ตามขอ ๒๕
(๕) ศึกษาไมจบหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กําหนด
(๖) ใหนักศึกษาพนสภาพการเปนนักศึกษาในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังนี้
ก. นักศึกษาหลักสูตรปริญญาตรี 4 ป
๑. มีคาระดับคะแนนเฉลีย่ สะสมต่ํากวา ๑.๒๕ เมื่อสิ้นภาคการศึกษาแรกที่เขารับการศึกษา
๒. มีคาระดับคะแนนเฉลีย่ สะสมต่ํากวา ๑.๕๐ นับตั้งแตภาคการศึกษาที่ ๒ที่ไดลงทะเบียนเรียน
๓. มีคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ํากวา ๑.๗๕ สองภาคการศึกษาตอเนื่องกัน นับตั้งแตภาคการศึกษาที่
๓ ที่ไดลงทะเบียนเรียน
๔. มีคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ํากวา ๒.๐๐ สี่ภาคการศึกษาตอเนือ่ งกันนับตั้งแตภาคการศึกษา ที่ ๓ ที่ได
ลงทะเบียนเรียน ยกเวนศึกษาครบหนวยกิตตามหลักสูตรแลว ไดรับคาระดับคะแนนเฉลีย่ สะสมไมต่ํากวา ๑.๘๐ จะไดรับอนุมัติ
ใหเรียนวิชาที่อยูใ นหลักสูตรตอไป แตไมเกินระยะเวลาการศึกษาของหลักสูตร
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ข. นักศึกษาหลักสูตรปริญญาตรีตอเนื่อง
๑. มีคาระดับคะแนนเฉลีย่ สะสมต่ํากวา ๑.๕๐ เมื่อสิ้นภาคการศึกษาแรกที่เขารับการศึกษา
๒. มีคาระดับคะแนนเฉลีย่ สะสมต่ํากวา ๑.๗๕ สองภาคการศึกษาตอเนือ่ งกันนับตั้งแตภาคการศึกษาแรก
ที่ไดลงทะเบียนเรียน
๓. มีคาระดับคะแนนเฉลีย่ สะสมต่ํากวา ๒.๐๐ สี่ภาคการศึกษาตอเนือ่ งกันนับตั้งแตภาค
การศึกษาแรกทีไ่ ดลงทะเบียนเรียน ยกเวนศึกษาครบหนวยกิตตามหลักสูตรแลว ไดคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม
ไมต่ํากวา ๑.๘๐ จะไดรับการอนุญาตใหเรียนวิชาทีอ่ ยูในหลักสูตรตอไป แตไมเกินระยะเวลาการศึกษาของหลักสูตร
(๗) ศึกษาครบหนวยกิตตามหลักสูตรแลว ไดคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ํากวา ๑.๘๐
(๘) นักศึกษาไมลงทะเบียนวิชาเรียนในภาคการศึกษาปกติที่มหาวิทยาลัยเปดทําการสอน และมิได
ดําเนินการขอลงทะเบียนเพื่อรักษาสถานภาพการเปนนักศึกษาภายใน ๑๕ วัน นับตั้งแตวันเปดภาคการศึกษาตามขอ ๑๓ (๔)
ขอ ๒๗ การขอคืนสภาพการเปนนักศึกษา
(๑) นักศึกษาทีพ่ นสภาพตามขอ ๒๖ (๘) สามารถขอคืนสภาพการเปนนักศึกษาไดภายใน ๑๕ วัน นับจากวัน
ประกาศพนสภาพ
(๒) การคืนสภาพการเปนนักศึกษา ตองไดรับความเห็นชอบจากหัวหนาภาควิชา คณบดี/ผูอํานวยการ และไดรับ
อนุมัตจิ ากอธิการบดี
(๓) นักศึกษาตองชําระเงินคาธรรมเนียมการคืนสภาพนักศึกษาตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
(๔) นักศึกษาทีไ่ ดรับอนุมัตใิ หคืนสภาพการเปนนักศึกษา จะมีสภาพการเปนนักศึกษาเชนเดียวกับสภาพเดิมกอน
พนสภาพ ทั้งนี้ การนับระยะเวลาการศึกษาใหเปนไปตามขอ ๒๔
หมวดที่ ๔
การลาและการขอกลับเขาศึกษาตอ
ขอ ๒๘ การลาปวย
(๑) การลาปวยแยกออกเปน ๒ ประเภท ดังนี้
ก. การลาปวยกอนสอบ หมายถึง นักศึกษาปวยกอนที่การเรียนในภาคการศึกษานัน้ สิ้นสุดและปวยอยูจนกระทั่ง
ถึงวันสอบ นักศึกษาตองยื่นคํารองภายในหนึ่งสัปดาหนับจากวันที่นักศึกษาเริม่ ปวยพรอมใบรับรองแพทยของสถานพยาบาล
ของทางราชการหรือสถานพยาบาลของเอกชนที่ทางราชการรับรอง
ข. การลาปวยระหวางสอบ หมายถึง นักศึกษาไดศึกษามาจนสิ้นภาคการศึกษาแลวแตเกิดปวยจนไม
สามารถเขาสอบในบางรายวิชาหรือทั้งหมดได นักศึกษาตองยื่นคํารองตอคณบดี/ผูอ ํานวยการทันที และตองนําใบรับรองแพทย
ของสถานพยาบาลของทางราชการหรือสถานพยาบาลเอกชนทีท่ างราชการรับรองมาใหโดยดวน
ขอ
(๑)
(๒)
ขอ
(๑)

๒๙ การลากิจ
นักศึกษาที่จาํ เปนตองลาระหวางชั่วโมงเรียน ตองขออนุญาตจากอาจารยประจําวิชานั้น
นักศึกษาที่จะตองลากิจตั้งแต ๑ วันขึ้นไป ตองยื่นใบลากอนวันลาพรอมดวยเหตุผลและคํารับรองของผูปกครอง
๓๐ การลาพักการศึกษา
นักศึกษาอาจยื่นคํารองตอคณบดี/ผูอํานวยการเพื่อขออนุมัติลาพักการศึกษาได ในกรณีตอ ไปนี้
ก. ถูกเกณฑหรือระดมพลเขารับราชการทหารกองประจําการ
ข. ไดรับทุนไปอบรมหรือดูงานตางประเทศ
ค. ปวยซึ่งตองไดรับการรักษาเปนระยะเวลานานตามคําสั่งแพทยเกินกวารอยละ ๒๐
ของเวลาเรียนทั้งหมด
โดยมีใบรับรองแพทยทถี่ ูกตองจากสถานพยาบาลของทางราชการหรือของเอกชนทีท่ างราชการรับรอง
ง. มีความจําเปนสวนตัวโดยนักศึกษาผูนั้นไดศึกษาในสถาบันมาแลว ไมนอ ยกวา ๑ ภาคการศึกษา
(๒) นักศึกษาลาพักการศึกษาไดครั้งละ ๑ ภาคการศึกษา ยกเวนการลาพักการศึกษาตามขอ ๓๐ (๑) ก. และ ๓๐
(๑) ข.
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(๓) ใหนับระยะเวลาที่ลาพักการศึกษารวมอยูใ นระยะเวลาการศึกษาดวย ยกเวนการลาพักการศึกษาตามขอ ๓๐ (๑)
ก.
(๔) ระหวางที่ไดรับอนุมัตใิ หลาพักการศึกษา นักศึกษาจะตองชําระเงินคารักษาสถานภาพการเปนนักศึกษาทุกภาค
การศึกษาภายใน ๑๕ วัน นับตั้งแตวันเปดภาคการศึกษา เวนแตภาคการศึกษาที่นักศึกษาไดชําระคาธรรมเนียมการศึกษา
และคาลงทะเบียนวิชาเรียนแลว มิฉะนัน้ จะพนสภาพการเปนนักศึกษา
ขอ ๓๑ การกลับเขาศึกษาตอ
(๑) นักศึกษาที่ไดรับอนุมัตใิ หลาพักการศึกษาแลว เมื่อจะกลับเขาศึกษาตอจะตองยื่นคํารองขอกลับเขาศึกษาตอผาน
อาจารยที่ปรึกษาเพื่อขออนุมัติตอคณบดี/ผูอํานวยการกอนกําหนดวันลงทะเบียนของมหาวิทยาลัย เมื่อไดรับอนุมัตใิ หกลับเขา
ศึกษาแลวใหมีสภาพเปนนักศึกษาเหมือนกอนไดรบั อนุมัตใิ หลาพักการศึกษา
(๒) นักศึกษาทีถ่ ูกสั่งพักการศึกษา เมื่อครบกําหนดระยะเวลาแลวใหมารายงานตัวที่ภาควิชา และยืน่ คํารองขอกลับ
เขาศึกษาผานอาจารยที่ปรึกษาเพื่อขออนุมัติคณบดี/ผูอํานวยการกอนกําหนดวันลงทะเบียนของมหาวิทยาลัย เมื่อไดรับอนุมัติ
ใหกลับเขาศึกษาแลวใหมีสภาพเปนนักศึกษาเหมือนกอนถูกสั่งพักการศึกษา
หมวดที่ ๕
การสําเร็จการศึกษา
ขอ ๓๒ นักศึกษาจะมีสิทธิไ์ ดรับการเสนอชือ่ ใหไดรับปริญญาบัตร ตองมีคุณสมบัติดังตอไปนี้
(๑) ศึกษาครบหนวยกิตและวิชาที่มหาวิทยาลัยกําหนดไวในหลักสูตร วิชาใดที่นักศึกษาเรียนซ้ําชั้น
หรือเรียนแทน ใหนับหนวยกิตของวิชานั้นเฉพาะครั้งที่สอบไดเพียงครั้งเดียว
(๒) ไดคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา ๒.๐๐
(๓) เปนผูม ีเกียรติและศักดิ์ของนักศึกษาตามขอบังคับ ๓๔
ขอ ๓๓ การไดเกียรตินยิ มสําหรับผูสําเร็จการศึกษา
(๑) สําเร็จการศึกษาในภาคการศึกษาปกติและมีระยะเวลาการศึกษาไมเกินที่กําหนดไวตามแผนการศึกษา
ของหลักสูตร
(๒) ไมเคยสอบตก (F, Fe, Fa) หรือไดรับผลการศึกษาไมพอใจ (U) ในรายวิชาใด
(๓) ไมเคยเรียนซ้ํารายวิชาใดเพือ่ เปลี่ยนแตมคะแนนเฉลีย่ สะสม
(๔) นักศึกษาซึ่งไดคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต ๓.๖๐ ขึ้นไป จะไดเกียรตินยิ มอันดับหนึ่ง
(๕) นักศึกษาซึ่งไดคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต ๓.๒๕ ขึ้นไป จะไดเกียรตินยิ มอันดับสอง
หมวดที่ ๖
การพิจารณาเกียรติและศักดิ์ของนักศึกษา
ขอ ๓๔ นักศึกษาซึ่งเปนผูม ีเกียรติและศักดิ์ สมควรพิจารณาเสนอสภาพมหาวิทยาลัย ใหไดรับปริญญาของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ จะตองมีคณ
ุ สมบัติตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคของมหาวิทยาลัย
มีวัฒนธรรม สุภาพเรียบรอย รักษาชื่อเสียงเกียรติคุณและประโยชนของมหาวิทยาลัย ปฏิบัติตามระเบียบ ขอบังคับ และ
คําสั่งของมหาวิทยาลัย ตลอดจนจะตองมีพฤติการณดานความประพฤติ ดังนี้
(๑) ไมเปนผูซ ึ่งมีจิตฟนเฟอนไมสมประกอบโดยคําวินิจฉัยของแพทย หรือเปนผูท ี่ศาลสั่งใหเปนคนเสมือนไร
ความสามารถ หรือไรความสามารถ
(๒) ไมเปนผูเคยตองโทษจําคุกโดยคําพิพากษา หรืออยูในระหวางตองหาคดีอาญา เวนแตความผิดที่เปนลหุโทษ
หรือความผิดทีไ่ ดกระทําโดยประมาท
(๓) ไมเปนผูซ ึ่งประพฤติชั่ว บกพรองในศีลธรรม ประพฤติตนเปนคนเสเพล เสพเครื่องดองของเมาจนไมสามารถ
ครองสติได มีหนี้สินรุงรัง หมกมุนในการพนัน ประพฤติผิดในฐานชูสาว ซึ่งทําใหเสื่อมเสียชือ่ เสียง
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(๔) ไมเปนผูซ ึ่งกอใหเกิดการแตกแยกความสามัคคี หรือกอการวิวาทในระหวางนักศึกษาดวยกัน หรือระหวาง
นักศึกษาของมหาวิทยาลัยกับนักศึกษา นักเรียนในสถาบันอื่นหรือบุคคลอื่น
(๕) ไมเปนผูซ ึ่งแสดงอาการกระดางกระเดื่อง ลบหลูดูหมิ่นคณาจารยและบุคลากรในมหาวิทยาลัย
(๖) ไมเปนผูซ ึ่งกาวกายในอํานาจการบริหารงานของมหาวิทยาลัย
(๗) ไมเปนผูซ ึ่งจงใจ หรือกระทําการอันกอใหเกิดความเสียหายอยางรายแรงแกทรัพยสินของมหาวิทยาลัย
(๘) ไมมีหนี้สนิ ผูกพันกับมหาวิทยาลัย
ขอ ๓๕ นักศึกษาซึ่งขาดคุณสมบัติขอใดขอหนึ่งตามความในขอ ๓๔ ไดชอื่ วาเปนผูซึ่งไมมีเกียรติและศักดิ์
ไมสมควรไดรบั ปริญญาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ อาจไดรับพิจารณาดังนี้
(๑) ไมเสนอชือ่ ใหไดรับปริญญาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ
(๒) ยับยั้งไมเสนอชื่อใหไดรับปริญญา มีกําหนด ๑ ป ถึง ๓ ปการศึกษา ทั้งนี้ ตามลักษณะความผิดที่ไดกระทําขึน้
ขอ ๓๖ เมื่อนักศึกษาสอบไดครบทุกกระบวนวิชาในคณะ/วิทยาลัยใดแลว กรณีพบวานักศึกษาขาดคุณสมบัติขอใด
ขอหนึ่งตามความในขอ ๓๔ ใหคณะกรรมการประจําคณะ/วิทยาลัยพิจารณาเกียรติและศักดิน์ ักศึกษาเสนอความเห็นตอ
มหาวิทยาลัยพิจารณาโดยไมชักชา
ขอ ๓๗ การประชุมคณะกรรมการประจําคณะ/วิทยาลัยพิจารณาเกียรติและศักดิ์ของนักศึกษาตองมีคณะกรรมการมา
ประชุมไมนอยกวา ๓ ใน ๔ ของจํานวนกรรมการทัง้ หมด ประธานคณะกรรมการมีอํานาจเชิญบุคคลใด ๆ ที่เกี่ยวของกับกรณีมา
อธิบายชีแ้ จง มีอํานาจขอสําเนาเอกสารจากหนวยงานใด ๆ มาประกอบการพิจารณาได คณะกรรมการจะเรียกนักศึกษาผูนั้นมา
ใหถอยคําเพื่อประโยชนในการพิจารณาหรือไมก็ได การวินิจฉัยชี้ชาดของที่ประชุมใหถือเสียงขางมากเปนเกณฑ หากมีคะแนน
เสียงเทากันใหประธานในที่ประชุมเปนผูชี้ขาด
ขอ ๓๘ การพิจารณาเกียรติและศักดิ์ของนักศึกษาผูใดซึ่งเห็นวาขาดคุณสมบัติขอใดขอหนึ่งตามความในขอ ๓๔ และ
ปรากฏวามีนักศึกษาของคณะอื่นมีสวนรวมในการประพฤติผิดอยูดว ย ใหประธานกรรมการในคณะ/วิทยาลัย ทีท่ ําการพิจารณา
ทําบันทึกแจงไปยังคณบดี/ผูอํานวยการในคณะ/วิทยาลัยของนักศึกษาซึ่งรวมประพฤติผิดดวยโดยดวน เพื่อใหคณะ/วิทยาลัยนั้น
ๆ พิจารณาดําเนินการตอไป
ขอ ๓๙ นักศึกษาผูใดถูกคณะกรรมการประจําคณะ/วิทยาลัยพิจารณาเห็นสมควรไมเสนอชื่อใหไดรบั ปริญญา ถาเห็น
วาตนไมไดรับความเปนธรรมใหมสี ิทธิ์อุทธรณตอ อธิการบดีโดยทําเปนหนังสือมีสําเนาถูกตองหนึ่งฉบับลงลายมือชือ่ ของผู
อุทธรณยนื่ ตอคณบดี/ผูอํานวยการซึ่งตนศึกษาในคณะ/วิทยาลัยนัน้ ภายใน ๑๕ วัน นับตั้งแตวันทีท่ ราบวาตนเปนผูไ มสมควร
ไดรับปริญญา
ใหผูซึ่งรับอุทธรณสงอุทธรณนั้นพรอมดวยคําชีแ้ จงของตนถาพึงมีตอไปยังมหาวิทยาลัยภายใน ๗ วัน นับตั้งแตวันที่
ไดรับอุทธรณอันถูกตองตามขอ ๓๙
ขอ ๔๐ เมือ่ มหาวิทยาลัยไดรับอุทธรณ ใหอธิการบดีหรือผูซ ึ่งอธิการบดีมอบหมายเปนประธานกรรมการ คณบดี/
ผูอํานวยการทุกคณะ และผูอํานวยการกองบริการการศึกษา เปนกรรมการและเลขานุการ พิจารณาวินิจฉัยใหเสร็จภายใน ๓๐
วันนับตั้งแตวนั ทีไ่ ดรับอุทธรณ เมื่อคณะกรรมการพิจารณาวินิจฉัยยืนตามมติคณะกรรมการประจําคณะ/วิทยาลัย คําวินิจฉัย
ชั้นนี้ใหเปนที่สุด แตถาวินิจฉัยเปลี่ยนแปลงมติคณะกรรมการประจําคณะ/วิทยาลัย ใหเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยวินิจฉัยชี้ขาด
แลวใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือทราบดวย
การประชุมพิจารณาตามความในวรรคแรก ตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวา ๓ ใน ๔ ของจํานวนกรรมการ
ทั้งหมดจึงจะเปนองคประชุม การวินิจฉัยชี้ขาดใหถือเสียงขางมากเปนเกณฑ หากมีคะแนนเสียงเทากันใหประธานทีป่ ระชุมเปน
ผูชี้ขาด
ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๒
(ลงชื่อ)

เกษม สุวรรณกุล

(ศาสตราจารย ดร.เกษม สุวรรณกุล)
นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ
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มคอ.2

ภาคผนวกที่ 6
ตารางแสดงองค์ความรู้ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
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มคอ.2

องค์ความรู้ที่ 1

องค์ความรู้ที่ 2

องค์ความรู้ที่ 3

องค์ความรู้ที่ 4

องค์ความรู้ที่ 5

องค์ความรู้ที่ 6

องค์ความรู้ที่ 7

องค์ความรู้ที่ 8

คาอธิบายองค์ความรู้
: องค์ความรู้ที่เกี่ยวเนื่องกับคณิตศาสตร์ประยุกต์ คอมพิวเตอร์ และการจาลอง (Applied
Mathematics, Computer and Simulations) หมายถึ ง เนื้ อ หาความรู้ ที่ น าเสนอระบบ
ต่างๆ ในรูปแบบของสมการคณิตศาสตร์ การจาลองระบบ การออกแบบและวิเคราะห์ระบบ
จาลอง ระบบป้อนกลับ และการประมวลผลบนคอมพิวเตอร์ เป็นต้น
: องค์ความรู้ที่เกี่ยวเนื่องในด้านกลศาสตร์ (Mechanics) หมายถึง เนื้อหาความรู้ ที่อยู่บน
พื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์แรงหรือภาระอื่นๆ ที่กระทากับระบบเชิงกล รวมทั้งการ
วิเคราะห์การคเลื่อนที่ จนกระทั่งการวิเคราะห์ความเค้นและการเปลี่ยนรูปของวัตถุภ ายใต้
ภาระแบบต่างๆ ที่มากระทา
: องค์ความรู้ที่เกี่ยวเนื่องกับอุณหศาสตร์และกลศาสตร์ของไหล (Thermal Sciences and
Fluid Mechanics) หมายถึ ง เนื้ อ หาความรู้ ที่ อ ยู่ บ นความรู้ พื้ น ฐานของลั ก ษณะเฉพาะ
(Characteristics) และกระบวนการของของไหล หลั ก การพลศาสตร์ ข องของไหล การ
เคลื่อนที่ของความร้อน ระบบทางความร้อนและการประยุกต์ใช้ที่เกี่ยวเนื่องทั้งหมด
: องค์ความรู้ที่เกี่ยวเนื่องทางเคมีและวัสดุ (Chemistry and Materials) หมายถึงเนื้อหา
ความรู้ที่อยู่บนพื้นฐานของสมบัติและสถานะของสสาร การเปลี่ยนแปลง การแปรรูป และการ
เกิ ด ปฏิ กิ ริ ย าของสสาร การประยุ ก ต์ ใ ช้ ง านสสารในด้ า นต่ า งๆ รวมทั้ ง กระบวนการทาง
วิศวกรรมของวัสดุ
: องค์ความรู้ที่เกี่ยวเนื่องทางพลังงาน (Energy) หมายถึง เนื้อหาความรู้ที่เกี่ยวเนื่ องกับ
พลังงานประเภทต่างๆ ที่จาเป็นในชีวิตประจาวัน กระบวนการผลิต การขนส่ง เป็นต้น รวมถึง
กลไกหรือหลักการเปลี่ยนรูปของพลังงาน และรวมทั้งเนื้อหาที่เกี่ยวกับพลังงานทางเลือกและ
พลังงานทดแทนสาหรับในอนาคต
: องค์ ค วามรู้ ที่ เ กี่ ย วเนื่ อ งกั บ ไฟฟ้ า และอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ (Electricity and Electronics)
หมายถึง เนื้อหาความรู้ซึ่งเกี่ยวกับทฤษฏีทางไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เช่น วงจรและระบบ
ไฟฟ้า อุปกรณ์และวงจรอิเล็กทรอนิกส์ คลื่นเม่เหล็กไฟฟ้า สัญญาณ เป็นต้น รวมไปถึงการ
ประยุกต์ใช้งานด้วยเทคโนโลยีทางไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
: องค์ความรู้ที่เกี่ยวเนื่องกับการบริหารจัดการระบบ (System Management) หมายถึง
เนื้ อหาความรู้ ทางการจัดการและการควบคุมในระบบอุตสาหกรรม มาตรฐานและความ
ปลอดภัยทางวิศวกรรม เศรษฐศาสตร์ โลจิสติกส์ รวมไปถึงการนาสารสนเทศมาใช้ในการ
บริหารจัดการ
: องค์ความรู้ที่เกี่ยวเนื่องทางชีววิทยา สุขภาพ และสิ่งแวดล้อม (Biology Health and
Enviroment) หมายถึง เนื้อหาความรู้ที่อยู่บนพื้นฐานของทฤษฏีและการนามาประยุกต์ใช้
งานที่เกี่ยวเนื่องทางด้านชีววิทยา สุขภาพ และสิ่งแวดล้อม
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ตารางแสดงองค์ความรู้สาขาวิศวกรรมโยธา
องค์ความรู้
1 2 3 4 5 6
1. กลุ่มความรู้ด้านวิศวกรรมโครงสร้างและวัสดุ ( Structural Enginerring & Materials)
เนื้อหาความรู้

010813109
010813101
010813102
010813103
010813802
010813804
010813104
010813202
010813204
010813801
010813905
010813105
010813106
010813107

สถิตยศาสตร์วิศวกรรม
3(3-0-6)
(Engineering Statics)
กาลังของวัสดุ 1
3(3-0-6)
(Strength of Materials I)
กาลังของวัสดุ 2
3(3-0-6)
(Strength of Materials II)
ทฤษฎีโครงสร้าง
3(3-0-6)
(Theory of Structures)
เทคโนโลยีคอนกรีต
3(3-0-6)
(Concrete Technology)
ปฏิบัติการคอนกรีต
1(0-3-1)
(Concrete Laboratory)
การวิเคราะห์โครงสร้าง
3(3-0-6)
(Structural Analysis)
การออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก
4(3-3-7)
(Reinforced Concrete Design)
การออกแบบโครงสร้างไม้และเหล็ก 4(3-3-7)
(Design of Timber and Steel Structures)
วัสดุวิศวกรรมโยธาและการทดสอบ 2(1-3-3)
(Civil Engineering Materials and Testing)
ระเบียบวิธีเชิงตัวเลขในงานวิศวกรรมโยธา 3(3-0-6)
(Numerical Methods in Civil Engineering)
การวิเคราะห์โครงสร้างด้วยวิธีเมตริกซ์ 3(3-0-6)
(Matrix Analysis of Structures)
ไฟไนท์อีลีเมนต์เบื้องต้น
3(3-0-6)
(Elementary Finite Element)
พลศาสตร์ของโครงสร้างและวิศวกรรมแผ่นดินไหว 3(3-0-6)
(Structural Dynamics and Earthquake Engineering)

010813108

3(3-0-6)
(Computer-aided Design in Civil Engineering)
010813201 การออกแบบด้านวิศวกรรมโยธาและวิศวกรรมอาคาร 3(3-0-6)
(Civil and Building Engineering Design)
010813203 การออกแบบคอนกรีตอัดแรง
3(3-0-6)
การออกแบบงานวิศวกรรมโยธาด้วยคอมพิวเตอร์
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(Prestressed Concrete Design)
010813205 การออกแบบโครงสร้างเหล็กด้วยวิธีพลาสติก 3(3-0-6)
(Plastic Design of Steel Structures)
010813206 การออกแบบโครงสร้างวัสดุก่อ
3(3-0-6)
(Design of Masonry Structures)
010813207 การออกแบบสะพาน
3(3-0-6)
(Bridge Design)
010813209 เขียนแบบสาหรับงานด้านวิศวกรรมโยธา 3(3-0-6)
(Drawing in Civil Engineering)
010813803 การตรวจสอบโครงสร้างคอนกรีตและการทดสอบ
แบบไม่ทาลาย
3(3-0-6)

1

2
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องค์ความรู้
3 4 5 6

7

X

(Inspection of Concrete Structures and Non-Destructive Testing)

2. กลุ่มความรู้ด้านวิศวกรรมปฐพี และชลศาสตร์ ( Soil & Hydraulic Engineering)
010813601

ชลศาสตร์
(Hydraulics)
010813604 ปฏิบัติการชลศาสตร์
(Hydraulic Laboratory)
010813302 กลศาสตร์ของดิน
(Soil Mechanics))
010813303 ปฏิบัติการกลศาสตร์ของดิน
(Soil Mechanics Laboratory)
010813304 วิศวกรรมฐานราก
(Foundation Engineering)
010813602 อุทกวิทยา
(Hydrology)
010813603 วิศวกรรมชลศาสตร์
(Hydraulic Engineering)
010813301 ธรณีวิศวกรรม
(Engineering Geology)
010813305 โครงสร้างกันดิน
(Earth Retaining Structures)
010813605 โครงสร้างด้านชลศาสตร์
(Hydraulic Structures)

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

X

)

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

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

3. กลุ่ ม ความรู้ ด้ า นวิ ศ วกรรมส ารวจ และการจั ด การ (
Surveying & Engineering Management)
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010813401
010813001
010813002
010813003
010813403
010813501
010813702
010813004
010813006
010813402
010813404

1

การจัดการทางวิศวกรรม
3(3-0-6)
(Engineering Management)
การสารวจ
3(3-0-6)
(Surveying)
ปฏิบัติการสารวจ
1(0-3-1)
(Surveying Laboratory)
การสารวจภาคสนาม
1(0-3-1)
(Field Surveying)
วิศวกรรมการก่อสร้างและการจัดการ 3(3-0-6)
(Construction Engineering and Management)
วิศวกรรมการทาง
3(3-0-6)
(Highway Engineering)
ระบบสิ่งแวดล้อมและการจัดการ
3(3-0-6)
(Environmental Systems and Management)
การรังวัดด้วยภาพถ่าย
3(3-0-6)
(Photogrammetry)
การสารวจเส้นทาง
3(3-0-6)
(Route Surveying)
เศรษฐศาสตร์วิศวกรรมสาหรับวิศวกรโยธา 3(3-0-6)
(Engineering Economy for Civil Engineers)
ข้อกาหนด สัญญา และการประมาณราคา 3(3-0-6)
(Specifications, Contracts and Cost Estimates)

010813405
010813406
010813502
010813503
010813504
010813505
010813506

อุปกรณ์การก่อสร้างและวิธีการ
3(3-0-6)
(Construction Equipment and Methods)
กฎหมายกับงานวิศวกรรมโยธา
3(3-0-6)
(Law and Civil Engineering)
วิศวกรรมขนส่ง
3(3-0-6)
(Transportation Engineering)
วิศวกรรมจราจร
3(3-0-6)
(Traffic Engineering)
การออกแบบผิวทาง
3(3-0-6)
(Pavement Design)
วัสดุการทาง
3(3-0-6)
(Highway Materials)
ระบบขนส่งและเทคโนโลยี
3(3-0-6)
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1

(Transportation Systems and Technology)
010813507 การวิเคราะห์ผลกระทบด้านการจราจร 3(3-0-6)
(Traffic Impact Analysis)
010813606 การจัดการทรัพยากรแหล่งน้า
3(3-0-6)
(Water Resource Management)
010813701 วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
3(3-0-6)
(Environmental Engineering)
010813704 การควบคุมมลพิษและกากอุตสาหกรรม 3(3-0-6)
(Pollution and Industrial Waste Control)
010813705 การออกแบบระบบระบายน้า
3(3-0-6)
(Water Drainage System Design)
010813706 วิศวกรรมการประปา
3(3-0-6)
(Water Supply Engineering)
010813707 การออกแบบระบบสุขาภิบาลอาคาร 3(3-0-6)
(Building Sanitary Design)
010813902 สัมมนาด้านวิศวกรรมโยธา
1(0-3-1)
(Seminar in Civil Engineering)
010813903 หัวข้อพิเศษด้านวิศวกรรมโยธา 1
3(3-0-6)
(Special Topics in Civil Engineering I)
010813904 หัวข้อพิเศษด้านวิศวกรรมโยธา 2
3(3-0-6)
(Special Topics in Civil Engineering II)
010813906 โครงงานด้านวิศวกรรมโยธา 1
3(3-0-6)
(Civil Engineering Project I)
010813907 โครงงานด้านวิศวกรรมโยธา 2
3(3-0-6)
(Civil Engineering Project II)
010813908 การประยุกต์คอมพิวเตอร์ในงานวิศวกรรมโยธา3(3-0-6)
(Computer Applications in Civil Engineering )
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